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درگذشــت انــدوه  و  تاســف  کمــال  بــا 
 پــدر عزیزمــان مرحــوم مغفور شــادروان
حاج ذبیح اهلل شهریاری

 بــزرگ خاندان شــهریاری را به اطالع کلیه 
دوستان و آشنایان می رسانیم.

به همین مناسبت مجلس ترحیم آن مرحوم 
روز دوشــنبه مورخ 1396/11/9 ساعت 15 
الی 16/30 در حســینیه محالتی ها واقع در 
خیابان 17 شــهریور باالتر از اداره برق، نبش 
کوچه کالنتری برگزار می گردد. ضمنا مراسم 
هفتم روز پنجشنبه مورخ 96/11/12 بر سر 

مزار آن مرحوم واقع در بهشت زهرا)س( قطعه 309 از ساعت 15 منعقد می باشد. 
حضور شــما سروران گرامی موجب شــادی روح آن مرحوم و تسلی بخش خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
از طرف: فرزندان و سایر بستگان

همکاران محترم
آقایان نعمت اهلل و محمد حسن شهریاری

با نهایت تأســف و تألم مصیبت درگذشــت پدر گرامیتان را تسلیت 
 عــرض نموده از درگاه پــروردگار رحمان بــرای آن مرحوم آمرزش

و رحمت واســعه الهی و برای شما و دیگر سوگواران صبر و بردباری 
مدیریت و کارکنان امور فنی و چاپآرزومندیم.

تسلیت

رئیس جمهور در حالی مســکن مهر را 
قوطی خوانده که این دولت نه تنها جایگزین 
قابل قبولی برای آن نداشته بلکه همین طرح 

موجود را هم به پایان نرسانده است.
بــه گزارش خبرنــگار مهر، حســن روحانی 
دوم بهمــن ماه در گفت وگــوی زنده تلویزیونی 
درخصوص احیای بافت های نابســامان شــهری 
و ارتباط آن با مســکن مهر گفت: »مسکن مهر 
در خارج از شــهر ساخته شده که امکانات ندارد 
و تالش ها برای تکمیل همین مســکن مهر بود. 
 اینکه قوطی را به نام مســکن بســازیم مسکن

 نمی شود.«
پیش از این نیز از ســوی برخی مقامات ارشد 
دولت اظهارات مشابهی در زمینه مسکن مهر زده 
می شــد، اما این بار چنین اظهارنظری آن هم از 
زبان شخص نخست اجرایی کشور، رنجش خاطر 
ســاکنان مسکن مهر را بدنبال داشته است ، کما 
اینکه عباس آخوندی بارها درباره مســکن مهر 
سخنانی از قبیل مزخرف، غیر کارشناسانه، ساخت 
و ساز در بیابان و... نیز زده بود و حتی واژه مزخرف، 
وی را یک بار در مجلس نهم تا پای استیضاح هم 
کشــاند اما هرگز بابت این عبارت از ساکنان این 

خانه ها عذرخواهی نکرد.
مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی با 
همکاری دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارشی 
را با عنوان »تحلیل و ارزیابی اجمالی فرایند اجرای 
طرح مسکن مهرـ  گزارش ملی« در تابستان امسال 

منتشر کرد.
در این گزارش آمده اســت: طرح مسکن مهر 
گســترده ترین برنامه ســاخت و عرضه متمرکز 
مسکن مهر در تاریخ اخیر کشور است که از سال 
13۸6 بــرای دو میلیون و 300 هزار واحد کلید 
خورد و از ایــن تعداد به دو میلیون و 210 هزار 

واحد تسهیالت بانکی پرداخت شد.
تــا پایان دولــت یازدهم )اردیبهشــت 96( 
مســکن مهر به طور کلی 96/3 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــت و از مجموع حدود دو میلیون و 
210 هزار واحد تعهد شــده، ساخت یک میلیون 
و 936 هزار واحد به اتمام رســیده و از آن تعداد 
یک میلیون و ۸30 هزار واحد افتتاح شده است. 
 ضمن اینکــه 27۴ هزار واحد نیمــه تمام باقی 

مانده است.
علیرغم حمله های متعددی که در چهار سال و نیم 

گذشــته از ســوی دولت های یازدهم و دوازدهم 
علیه مسکن مهر انجام شده ، این دولت هیچ گاه 
برنامه مشخصی در زمینه جایگزین مسکن مهر 

نداشته اند.
تنهــا طرح مســکن اجتماعــی چندین بار 
مطرح شــده که تا کنون برنامه عملی و اجرایی 
 مشــخصی درخصوص نحوه پیاده سازی آن ارائه

 نشده است. 
افشــین پروین پور، مدیرگروه مسکن مرکز 
مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت درباره 
اظهارات رئیس جمهور نســبت به مسکن مهر و 
قوطی خوانــدن آنها گفت: این دولت تنها کاری 
که کرده این اســت که از بقیه بدگویی کند دوره 
اول دولت خود را با انتقاد از مسکن مهر گذراندند 
اما حاال که دولت یازدهم به پایان رســیده، دیگر 
تکرار این ســخنان بی مزه شده است اینها هیچ 
برنامه ای نه تنها در مســکن بلکه در هیچ بخش 
دیگری ندارند. به طور کلی برنامه شان این است 

که برنامه ای نداشته باشند.
وی درباره طرح جایگزین مســکن مهر که از 
آن با عنوان مسکن اجتماعی یاد می شود، اظهار 
داشت: تا به حال کوچکترین حرکتی در راستای 

این طرح انجام نشــده است. اگرچه طرح آن هم 
غلط و غیر کارشناســی است اما هیچ اتفاقی در 
راستای همین طرح اشتباه هم رقم نخورده است.

این کارشــناس اقتصاد مسکن بیان کرد: باید 
از آقای دکتر آخوندی ســؤال شود که وزیر راه و 
شهرسازی هفته ای چند ساعت برای حوزه مسکن 

وقت می گذارد؟
پروین پور درخصوص بخش دیگری از اظهارات 
رئیس جمهور که اعالم کرده قرار اســت به جای 
طرح مســکن مهر، بافت های فرسوده احیا شود  
گفت: این دولت از اجرای مســکن مهر که طرح 
ساده ای بود و روی زمین بکر قرار بود پیاده سازی 
شــود، عاجز مانده اســت؛ آن وقت آیا می تواند 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را که احیای 
آنها اقدام بسیار پیچیده ای است، ساماندهی کند؟
وی ادامــه داد: دولت دوازدهم با اســتفاده از 
درآمد حاصل از بازگشــت اقساط مسکن مهر با 
اخذ سود تســهیالت، به مردم وام خرید مسکن 
می دهــد! اگر پول مســکن مهر، پــول پرقدرت 
و تــورم زا بــود، پــس چــرا آن را وارد چرخه 
 خرید مســکن مهر می کنید؟ ایــن اقدام که کار 

بدتری است.

طی 4/5 سال گذشته صورت گرفت

حمله به مسکن مهر
 با وجود دست خالی دولت در تولید مسکن

 ۷۲۱ محاسبات،  دیوان  گزارش  براساس 
میلیارد تومــان برای راه اندازی طرح جامع 
مالیاتی هزینه شد، اما از تکمیل و به نتیجه 
رسیدن آن خبری نیست، موضوعی که مورد 

انتقاد وزیر اقتصاد نیز قرار گرفته است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، طبق آمار بانک 
مرکزی، درآمد مالیاتی در هشــت ماهه امســال 
بالغ بر 1۸ هزار و 500 میلیارد تومان نســبت به 
مصوب این مدت محقق نشده و عماًل آمارها طی 
ماه های اخیر نشان می دهد که روند عقب ماندگی 

درآمدهای مالیاتی ادامه یافته است.
در هشت ماهه امســال باید 7۸ هزار و ۴90 
میلیارد تومان درآمد وصول می شد که بالغ بر 60 
هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده است. یعنی 

حدود 7۸ درصد از این درآمدها تحقق یافت.
مالیات هــای مســتقیم بــا بیش از هشــت 
هــزار میلیــارد تومــان عقب ماندگــی حتــی 
 نتوانســته رقم مدت مشــابه ســال قبل خود را 

پوشش دهد.
کارشناسان معتقدند، این عقب ماندگی می تواند 
ناشی از موضوعات مختلف باشد و از جمله دالیل 
عمده آن وجود رکود حاکــم بر اقتصاد علیرغم 
آمار رشد اقتصادی، تکمیل نشدن پایگاه اطالعات  

هویتی،  عملکردی و پولی و اسنادی و همچنین 
نبود سیســتم مکانیزه و عدم تکمیل طرح جامع 

مالیاتی است.
در مجموع مالیات های غیرمستقیم در هشت 
ماهه امسال ۴0 هزار و 160 میلیارد تومان مصوب 
شده که از این میزان 30 هزار میلیارد تومان وصول 
شده است، در نتیجه با 10 هزار میلیارد تومان عدم 

تحقق روبه رو هستیم.
مسئوالن مالیاتی ابراز امیدواری می کنند، تا 
پایان ســال بخشــی از این عقب ماندگی جبران 
شــده و امیدوارند حدود 90 درصد از درآمدهای 
مصوب را محقق کنند، اما وضعیت کنونی و روند 
آن با دالیل گفته شــده، کمی دور از دسترس به 

نظر می رسد.
این آمارها در حالی رقم خورده که عادل آذر، 
رئیس  دیوان محاســبات هفته گذشته در صحن 
مجلس با  اشاره به گزارش عملکرد ۸ ماهه بودجه 
96 گفته بود، شــاهد عــدم تحقق 29 درصدی 

درآمدهای مالیاتی هستیم.
وی بــه واکاوی کاهش درآمدهــای مالیاتی 
پرداختــه و یکی از عوامــل آن را مربوط به عدم 
وصول مالیات شــرکت های دولتی دانســت و با 
نگاه تردید عنوان کرده بود، نمی دانیم چرا دولت 

)ســازمان مالیاتی( هــزار و ۴00 میلیارد تومان 
مالیات را از این شرکت ها دریافت نکرده است.

 رئیس  دیوان محاسبات در ادامه یکی از عوامل 
عدم تحقق درآمدهای مالیاتی را اجرا نشــدن و 
فراگیــر نبودن طرح جامــع مالیاتی بیان کرد و 
گفت: با وجود آنکه 721 میلیارد تومان خرج این 
طرح شده،  اما همچنان کامل نیست.طرح جامع 
مالیاتــی یکی از ابرپروژه هــای وزارت اقتصاد از 
زمان دولت نهم بود که طرح مطالعاتی آن شروع 
و همچنان ادامــه دارد، علیرغم برنامه ریزی های 
متعدد برای استقرار کامل آن با وجود هزینه 721 
میلیاردی همچنان بــا چالش های جدی روبه رو 
اســت و در دوره های مختلف نیز از دستاوردهای 
آن رونمایی شد. با این وجود همچنان گره از کار 

مالیات کشور باز نکرده است.
انتظار می رفت، با اصــالح قانون مالیات های 
مستقیم در تیرماه ســال 9۴، روند اجرای طرح 
جامــع مالیاتی و موانع قانونــی پیش روی نظام 
عادالنه مالیات بر مبنای اطالعات شفاف و متقن 
از بخش هــای مختلف اقتصاد بــه فعالیت های 
پنهان و خاکســتری معامــالت و همچنین فرار 
مالیاتی پایان دهد، اما با گذشــت زمان شــاهد 
چنین روندی نیستیم. حتی تکلیف قانونی برای 

دریافت حســاب های بانکی و مجازات برای عدم 
تمکین کنندگان رافع مشکالت نشده است.

وزیــر اقتصاد پیش تر در اجالس سراســری 
مدیــران مالیاتــی به مــاده 169 مکــرر قانون 
مالیات هــای مســتقیم و الزام همه دســتگاه ها 
برای ارائه اطالعات  اشــاره کرده بود. کرباسیان 
به صراحت از کم کاری مشموالن این قانون گالیه 
کرده و گفته بود )این وضعیت   ( برای ما قابل قبول 
 نیســت و باید بدون اغماض پیگیر اجرای کامل

 آن باشیم.
وی تأکید کرده بود هدف گیری، جهت گیری 
سازمان مالیاتی باید به گونه ای باشد که شاخص 
سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی از 7/9 
درصد در سال 95 به استاندارد 15 تا 20 درصد 

کشورهای در حال توسعه افزایش یابد.
این اظهارات وزیر اقتصاد نشان می دهد روند 
کند و تســامح احتمالی سازمان مالیاتی در کنار 
موانع پیش روی طرح جامع مالیاتی و جامع نبودن 
نرم افزار یکپارچه، نتوانسته توقعات کرباسیان را 

برآورده کند.
پیشــتر طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، 
چندین بار از استقرار طرح جامع مالیاتی تا پایان 

سال 95 خبر داده بود که محقق نشد.

 رئیس دیوان محاسبات

هزینه ۷۲۱ میلیاردی طرح جامع مالیاتی تقریبا برای هیچ است!

معاون وزیر جهاد کشــاورزی در امور آب و 
خاک گفت: ۲۹5 هزار هکتار از اراضی خوزستان 

از مجموعه 55۰ هزار هکتار احیا شده است.
علی مراد اکبری درحاشــیه بازدیــد خبرنگاران از 
پروژه های احیای 550 هزار هکتار از اراضی خوزستان 
به اهمیت این پروژه ها برای بهبود وضعیت کشاورزی 
در این استان اشاره کرد و گفت:  این پروژه ها در دولت 
نهم تعریف شــده بود تا مؤسسه جهاد نصر به عنوان 
کارفرمــا به آن ورود کند و برای این 550 هزار هکتار 
باید وزارت نیرو تخصیص به هنگام آب را می داد اما این 
وزارتخانه اعالم کرد که رودخانه های کارون، جراحی، 
دز و کرخه اینقدر ظرفیت ندارد و فقط برای 312 هزار 

هکتار می توانیم آب تأمین کنیم.
وی با اشــاره به اینکه بخش زیادی از پروژه  احیای 
زمین ها در دو اســتان خوزســتان و ایالم قرار دارد، 

خاطرنشــان کرد: به همین دلیل 
پــروژه با 312 هــزار هکتار کلید 
خــورد و کار عملیاتــی به صورت 
بهبــود کیفیت خاک و تســطیح 

اراضی آغاز شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در 
امــور آب و خاک به مزایای اجرای 
این پروژه اشاره کرد و گفت: افزایش 
کشاورزی، اشــتغالزایی  تولیــدات 
مستقیم و غیرمستقیم، ساماندهی 

و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و گسترش امنیت 
اجتماعی به همراه توســعه ساختار اجتماعی از جمله 

آنها است.
اکبری این را هم گفت که متأسفانه با وجود قول 
مساعد وزارت نیرو برای اختصاص آب، 17 هزار هکتار 

از این طرح حذف شــد و توانستیم 
295 هزار هکتار را در قالب زهکشی 
زیرزمینی، تجهیز و نوسازی اراضی 
و آبرســانی در قالب 206 پروژه و 
در 21 شهرستان استان خوزستان 

اجرا کنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به 
این نکته هم اشــاره کــرد که برای 
تسطیح اجرای پروژه با اجازه مقام 
معظم رهبری 100 میلیون دالر از 
بودجه اختصاص یافته 1.5 میلیار دالری را برای تکمیل 

شبکه های اصلی به وزارت نیرو دادیم.
وی همچنین به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
برای پیشــبرد کارهای احیای اراضی خوزستان اشاره 
کرد و گفت: ســه مدیر طرح که مؤسسه جهاد نصر بر 

آن نظــارت دارد فعالیت ها را انجام می دهند و با آنکه 
اجرای پروژه از سال ۸7 تا 92 به میزان 66 هزار هکتار 
پیشرفت داشت اما از سال 93 تاکنون 212 هزار هکتار 

شبکه اصلی و شبکه های فرعی اجرا شده است.
اکبــری همچنین حجم عملیــات خاکی را 133 
میلیون متر مکعب اعالم کرد که خاک ها یا تســطیح 
شده، یا دپو شده و یا به عنوان خاک کشاورزی جابه جا 
شده است.وی در پاســخ به سؤال خبرنگار فارس که 
با توجه به ایــن هزینه کرد چه ضمانتی برای ماندگار 
شــدن این پروژه ها و از بین نرفتــن آنها وجود دارد، 
گفت: پروژه های آب عمرش 30 ساله است که ما تمام 
مســائل فنی و تخصصــی را در نظر گرفته ایم مضاف 
برآنکه برای مدیریت موضوع وزارت جهاد کشاورزی ۸ 
تا 9 هزار مروج استخدام کرده که هر پهنه   بندی توسط 

یک مروج مدیریت می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

احیای ۲۹5 هزار هکتار از اراضی خوزستان

رئیس بانک مرکزی بــرای چندمین بار در دو هفته اخیر وعده 
کاهش نرخ ارز را داد و گفت: تــا حدود زیادی کاهش نرخ ارز در 

بازار ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی ا... ســیف در حاشیه مراسم پنجاه سالگی 
بازار سرمایه ایران درباره میزان حباب نرخ ارز با توجه به روند کاهشی که در 
بازار  آغاز شده است، اظهار کرد: بازار ارز در حال طی کردن شرایط خاص 
خود است و طبیعی است که بانک مرکزی طبیعتا نظارت بر این روند دارد؛ 
البته به نظر می رســد که یک التهاب در یک تا دو ماه گذشته در این بازار 

رخ داد که اکنون، در حال تعدیل شدن است.
وی افزود: تا حدود زیادی کاهش نرخ ارز در بازار ادامه خواهد یافت، البته 
این کاهش در حد اعدادی خواهد بود که حبابی در آن وجود نداشته باشد. 
رئیــس کل بانک مرکزی ادامه داد: البتــه برای کاهش نرخ ارز در بازار 

نمی توان رقم خاصی را اعالم کرد.
گفتنی اســت ، اواخر دی ماه سیف در یکی از صفحات اجتماعی خود 
اعالم کرد نرخ ارز در بهمن و اســفند کاهش می یابد ولی از ابتدای بهمن، 
نرخ ارز تا رقم بی سابقه ۴700 تومان هم باال رفت، با این حال، وی مجددا 
بر کاهش نــرخ ارز تاکید کرد و هم اکنون نیز که نرخ ارز در حدود ۴5۴0 
تومان می باشــد، این مقام مسئول برای سومین بار وعده کاهش بیشتر آن 

را داده است. 
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سؤال که آیا تغییر فهرست 
دریافت کنندگان ارز مبادالتی در دستور کار دولت برای سال آینده هست؟ 

گفت: به تدریج کاالهای مشمول ارز مبادله ای کاهش می یابد. 
به گفته سیف ، حذف ارز مبادالتی برای کاغذ، شایعه بود و کاغذ یکی از 
کاالهای اساسی به شمار می آید که بانک مرکزی مراقبت الزم را در ارتباط 
با آن خواهد داشت. وی در مورد ارز مبادله ای بیان کرد: قرار ما بر یکسان 
ســازی نرخ ارز اســت و این کار حتما عملیاتی خواهد شد؛ اما با توجه به 
شرایط ما در رابطه با ارتباطات بانکی بین المللی که در وضعیت کامل نیست 
و هنوز کمبودهایی در رابطه با ارتباطات بانکی در برخی کشورها داریم، لذا 
احتمال می دهیم که اجرای یکسان سازی نرخ ارز با ریسک هایی همراه باشد. 
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: ما نیاز به مانور کامل بر روی منابع 
ارزی داریم، به خصوص در شرایطی که منابع ارزی کشور به صورت کافی 
وجود دارد، محدودیت های بین المللی در مقاطعی مشکالتی ایجاد می کند 
که یکســان ســازی را با وقفه مواجه خواهد کرد؛ بنابراین آن را به تعویق 
انداخته ایم که امیدواریم در اولین فرصتی که شرایط مناسب حاصل شود، 

آن تصمیم را در یکسان سازی نرخ ارز ایجاد کنیم.
سیف ادامه داد: در شرایط کنونی، زمان مشخصی را برای یکسان سازی 
نمی توانم اعالم کنم. وی همچنین درخصوص حراج های ســکه نیز گفت: 
این کار بانک مرکزی برای تخلیه حباب سکه در بازار است، به این معنا که 
اگر نرخ طال در نرخ ارز ضرب شود، آن گاه می توان نرخ بدون حباب سکه 

را به دست آورد، هر رقمی که مغایر با آن باشد، حتما حباب خواهد بود.

وعده مجدد سیف:

نرخ ارز کاهش خواهد یافت

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تایید شناسایی 
پیکر۳ شــهید خدمت حادثه سانچی ، گفت: شرکت ملی نفتکش، 
فرآیند انتقال پیکر این شــهدا را در کمتر از یک هفته به کشور، 

انجام می دهد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی،هادی حق شناس 
با تایید شناســایی شدن پیکر سه شهید خدمت حادثه سانچی اظهار کرد: 
شرکت ملی نفتکش، فرآیند انتقال پیکر این شهدا را در کمتر از یک هفته 
به کشــور، انجام خواهد داد. از پیکرهای به دست آمده نمونه DNA اخذ و 
به ایران منتقل شد و پس از تطبیق با نمونه DNA خانواده های شهدای این 

حادثه، هویت آنها مشخص شد.
 وی درباره بررسی جعبه سیاه نفتکش سانچی گفت: جعبه سیاه دو کشتی 
کریستال و سانچی در اختیار نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی  قرار گرفته 

است و بررسی ها برای مشخص شدن دلیل سانحه ادامه دارد.
همچنین دبیرخانه کمیته ویژه رســیدگی به حادثه ســانچی در مورد 
آخرین اقدامات صورت گرفته در مورد جعبه ســیاه این نفتکش ، شناسایی 
سه تن ازخدمه نفتکش، پیگیری وضعیت خانواده سانچی  بیانیه ای صادر کرد.
1- مقرر شــد شرکت ملی نفتکش بر اساس مفاد بیمه ای خود اقدامات 
حقوقی الزم را درخصوص کشــتی ســانچی بر اســاس کنوانسیون حقوق 

بین المللی دریایی تداوم بخشد.
2- ســازمان بنادر و دریانوردی مکلف شد تا بر اساس کنوانسیون های 
بین المللی دریایی نسبت به پیگیری علل سوانح در کمیته بین المللی بررسی 
علل سوانح اقدامات الزم مبذول دارد، الزم به توضیح است بر اساس گزارش 
سازمان مذکور از خدمه کشتی کریستال مصاحبه و از کشتی مذکور معاینه 
به عمل آمده اســت. همچنین VDR یا جعبه ســیاه دو کشتی کریستال و 

سانچی در اختیار نمایندگان سازمان بنادر قرار گرفته است.
3- براساس گزارش پزشکی قانونی پیکر خدمه شناور سانچی بر اساس 
آزمایش DNA شناســایی و اسامی شهدای خدمت دولت به این شرح است: 

شهید میالد آروی، شهید مجید نقیان و شهید محمد کاووسی.
کمیته در پایان بیانیه تصریح می دارد پیگیری های الزم برای انتقال پیکر 
شهدای مذکور از ســوی شرکت ملی نفتکش انجام خواهد شد و اطالعات 
مربوطه متعاقبا اعالم می شود. همچنین شرکت ملی نفتکش مکلف به تداوم 

پیگیری مسائل مربوط با خانواده های سانچی شد.
حادثه تصادف دو کشتی در آب های روز شنبه 16 دی 1396 )6 ژانویه 
201۸( ام وی ســانچی متعلق به شرکت ملی نفت کش ایران که از عسلویه 
حرکت کرده بود و قرار بود، جهت تحویل میعانات گازی عازم داســان کره 
جنوبی شود، در راه با یک کشتی فله بر چینی با 6۴ هزار تن بار غله به نام 
»کریستال« در سواحل چین برخورد کرد که بر اثر آتش سوزی و انفجار پس 
از هشت روز 32 خدمه شامل 30 نفر ایرانی و دو نفر بنگالدشی جان باختند.

  

معاون سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد

انتقال 3 پیکر یافته شده نفتکش 
سانچی به کشور تا پایان هفته

قیمت )به تومان(نوع سکه
1/۴۸1/500سکه تمام طرح جدید
1/۴۴6/000سکه تمام طرح قدیم

730/000نیم سکه
۴36/000ربع سکه

2۸9/000گرمی
1۴۴/500هر گرم طالی 1۸ عیار

نوع ارز
۴/5۴9دالر
5/713یورو
6/650پوند

1/267لیر ترکیه
1/2۸2درهم امارات

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرد: دیوان محاسبات برای تدوین گزارش بودجه نیازی به هماهنگ 

کردن با دولت ندارد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسینی درخصوص سخنان رئیس  
ســازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه انتظار داشتیم دیوان محاسبات بر 
اســاس گزارش قوه مجریه، گزارش خــود را تهیه کند، اظهار کرد: دیوان 
محاسبات مکلف است تا پایان دی ماه گزارش خود از تفریغ بودجه را به 
مجلس ارائه کند و رئیس  دیوان نیز به مدت یک ســاعت فرصت دارد در 
جلســه علنی چکیده گزارش را ارائه کند. در نتیجه تدوین قرائت گزارش 
تفریغ مستند به این قوانین بوده و نیازی به هماهنگی با دولت نبوده است.

وی افزود: درخصوص عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی که از سوی 
وزیر نفت مطرح شد باید به صراحت گفت که مغایر با قانون است، چرا که 
در »بند هـ ماده 16« اساســنامه صندوق توسعه ملی، ضمن اینکه درصد 
حاصــل از صادرات نفت، میعانات و گاز و فرآورده های نفتی را مشــخص 
کرده، بندی را هم برای تعیین ارزش صادرات تهاتری مشخص کرده است. 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که وزیر نفت 
درخصوص دلیل عدم واریز سهم صندوق از محل صادرات فرآورده های نفتی 
به حکم معاونت حقوقی و برنامه ششم استناد کرده بود. آیا این استناد پایه 
قانونی دارد؟ بیان کرد: درخصوص گرفتن حکم از معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری باید به این نکته توجه شود که تصمیم با مجلس شورای اسالمی 
است و نه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری. حسینی ادامه داد: اگر دوستان 
در رابطه با قانون برداشــت خاص خودشان را دارند باید تفسیر الزم را از 
مجلس شورای اســالمی دریافت کنند و نظر معاونت حقوقی مورد قبول 
مجلس و دیوان محاسبات نیست. وی درخصوص عدم واریز 11 هزار و7۴0 
میلیارد تومان منابع حاصل از فروش گاز و مطرح شدن موضوع بدهی به 
شرکت ترکیه ای که از سوی وزیر نفت مطرح شده است نیز گفت: موضوعی 
که در گزارش آمده براساس اسناد در اختیار دیوان بوده و همه گازی که 
فروخته شده باید نزد خزانه همان شرکت واریز شده )باشد(، یقینا همکاران 
دیوان محاسبات براساس صورت های مالی و گزارش های دریافتی از حوزه 
مالی شــرکت مذکور گزارش خود را تهیه کرده اند اما اگر اسناد و مدارک 
جدیدی ارائه شود همانطور که  اشاره شد امکان بررسی بیشتر وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

گزارش تفریغ بودجه
 نیازی به هماهنگ کردن با دولت ندارد

در یکی از روش های شایع کالهبرداری از طریق دستگاه های 
کارت خوان، افراد ســودجو با نصب قطعه ای سخت افزاری به نام 
اسکیمر به کپی برداری از اطالعات مهم کارت بانکی افراد اقدام 

می کنند.
به گزارش ایسنا، اسکیمر دستگاهی است که از آن برای کپی کردن 
اطالعاتی که در نوار مغناطیســی کارت های بانکی وجود دارد، استفاده 
می شــود و فرد مجرم در فرصتی مناســب این اطالعات را با استفاده از 
نرم افــزاری خاص در کارت های بانکی خام کپی رایت کرده و می تواند از 

حساب قربانی برداشت وجه داشته باشد.
برای جلوگیری از این اتفاق کاربران باید نکات امنیتی را رعایت کنند. 
در فروشــگاه هایی که امکان خرید با استفاده از کارت بانکی وجود دارد، 
از ارایه رمز عبور به فروشــنده خودداری شــده و شخصا رمز خود را در 
دستگاه کارت خوان وارد کنید. در این خصوص فروشگاه ملزم به همکاری 

با مشتری بوده و حق اعتراض برای مشتریان محفوظ است.
همچنین درصورت مشــاهده وضعیت غیرعادی روی دریچه ورودی 
کارت یا خروجی وجه دســتگاه خودپرداز )چسب خوردن، وجود شیء 
اضافه(، ضمن اعالم مراتب به مسئوالن شعبه در ساعات کاری و کشیک 
شــبانه روزی بانک در سایر ساعات شبانه روز، برای دریافت خدمت مورد 

نظر، از دستگاه خودپرداز دیگری استفاده شود.
 بر اساس اطالعات سایت پلیس فتا، قبل از اطمینان از اتمام پردازش 
و خاتمه عملیــات بانکی محل را ترک نکنید و در صورت بروز تراکنش 
ناموفق، رسید مربوطه را تا حصول اطمینان از کسر نشدن وجه از حساب، 

نزد خود نگه دارید.
اما در مکان های عمومی برای محافظت از اطالعات محرمانه، هنگام 
استفاده از کارت و وارد کردن رمز عبور در دستگاه خودپرداز  )ATM(  یا 
کارت خوان )POS(، با استفاده از دست دیگر خود یک سپر حفاظتی ایجاد 
کنید. این موضوع با هیچ یک از هنجارهای اجتماعی منافاتی نداشته و 

رعایت آن حافظ امنیت عملیات بانکی افراد خواهد بود.

چرا باید هنگام خرید با کارت خوان ها
 احتیاط کنیم

وزیر امــور اقتصادی و دارایی از دســتور 
رئیس جمهور برای ســرعت بخشی به واگذاری 
شرکت های دولتی خبر داد و گفت: به طور جد، 
به دنبال واگذاری ســهام بیمه ها و اموال مازاد 

بانک ها هستیم.
به گزارش مهر، مسعود کرباسیان در مراسم پنجاه 
سالگی بازار سرمایه ایران، تنوع در ابزارهای مالی و بازار 
ســرمایه را خواسته جدی دولت دانست و خاطرنشان 
کرد: با معافیت مالیاتی که در بازار سرمایه وجود دارد، 
بورس می تواند رشد خوبی را تجربه کند؛ ضمن اینکه 
میزان تامین مالی از بازار سرمایه طی یازده سال گذشته 
بیش از 12 برابر شده است و از ۴2 هزار میلیارد ریال 
در سال ۸6 به بیش از 522 هزار میلیارد ریال در سال 

95 رسیده است.  
وزیــر اقتصــاد در رابطه بــا بازدهی بازار ســهام 
در ســال های اخیــر، گفت: به رغم فــراز و فرودهای 

شــاخص، کل روند مثبت به چشــم می خورد و روند 
همواره صعودی بوده اســت. بنابراین برای کسانی که 
به ســرمایه گذاری بلندمدت توجه دارند، می تواند این 

بازار جذاب باشد.  
این عضو کابینه دوازدهم خاطرنشان کرد: بیمه ها را 
در حال واگذاری داریم و بنابراین اگر مال دیگری هست 
که در اختیار وزارت اقتصاد است، آماده واگذاری هستم، 
ضمن اینکه سازمان خصوصی سازی نیز به صورت جدی 

قرار است کار را دنبال کند.  
وی اظهــار داشــت: بانک هــا بــا دســتور اکید 
رئیس جمهور، اقــدام به واگذاری اموال خود کرده اند، 
ضمن اینکه این واگذاری ها، بعد از تنفســی که دارند، 
باید به بازار عرضه شود و اکنون نیز فرصت همین کار 
است بهترین مکان عرضه نیز بورس است و به بانک ها 
این پیام را می دهیم که ضرورت زمانی واگذاری ها در 
بورس اکنون است.  وزیر اقتصاد ادامه داد: به کارگیری 

روش انتشــار اوراق بهادار برای تامین مالی بنگاه های 
اقتصادی کشــور اســت که به نظر می رسد که هنوز 
بنگاه ها از این روش کم استفاده می کنند، در حالیکه 
در ســال 10 هزار میلیارد تومان زمینه انتشار اوراق 
داریم که تنها هزار میلیارد تومان آن استفاده می شود؛ 
بنابراین فشار نباید عمدتا به سمت سیستم بانکی برود. 
وی با تقدیر از ســازمان بورس نسبت به مدیریت 
اوراق بدهی خاطرنشان کرد: اکنون تنزیل اوراق به 17 
درصد رسیده، در حالیکه در روزهای آغازین طرح، نرخ 
روی ۴0 درصد بود؛ ضمن اینکه اوراق بانک ها نیز باید 

به بورس بیاید. 
ارزش بازار بدهی در کشور

 به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسید
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار هم در آیین 
بزرگداشــت 50 سالگی بازار سرمایه ایران با اشاره به 
نقش پررنگ بورس و بازار بدهی در اقتصاد گفت: اکنون 

ارزش بازار بدهی در کشور به 160 هزار میلیارد تومان 
رسیده است.

به گزارش فارس، شاپور محمدی افزود: قانون بورس 
در سال 13۴5 تصویب و معامالت بورس از سال 13۴6 
آغاز بــه کار کرد و اکنون به رکن مهم اقتصاد تبدیل 
شده است. به گفته محمدی، معامالت بورس در سال 
۴6 با معامالت 2 نماد آغاز شد، اما اکنون به 5۸۸ نماد 
رسیده است.وی ادامه داد: در 2 سال اخیر، بازار بدهی 
به جایگاه مهمی در اقتصاد کشــور دست یافته و قرار 
است، عالوه بر تأمین بخش دولتی، تأمین مالی بخش 

خصوصی و تعاونی را نیز عهده دار شود.
رئیس ســازمان بورس با بیان اینکه اکنون ارزش 
بازار بدهی در کشور به 160 هزار میلیارد تومان رسیده 
اســت، با اشاره به رشد بازار سرمایه در 50 سال اخیر 
گفت: تعداد نهادهای مالی بازار سرمایه اکنون به 595 

نهاد رسیده است.

کارشناس حوزه کار می گوید در حال حاضر بین ۸۰ تا ۹۰ درصد 
قراردادهای کار در کشــور موقت است و در دو دهه گذشته انعقاد 

قرارداد دائم پدیده نوظهوری بوده و کمتر دیده شده است.
علی اکبر ســیارمه در گفت وگو با ایسنا،  اظهار کرد: قانونگذار کار دائم و 
موقت را تعریف کرده و یکی از فاکتورهایی که برای کار دائم گذاشــته این 
است که تداوم داشته باشد و به یک ماه و دو ماه و یک فصل محدود نشود، 
بنابراین وقتی کاری تداوم دارد، دیگر موقت به شمار نمی رود و باید قرارداد 

دائم با همان مزایای خودش بسته شود.
این کارشــناس حوزه کار افزود: قرارداد موقت هم مشخص است ولی با 
وجود آنکه در قانون برای ترک کار و اخراج کارگر ضوابطی را تعیین کردند و 
کارفرما نمی تواند خودسرانه کارگری را از کارش معلق و بیکار کند، متاسفانه 
به دلیل مشکالتی که بعضا برای کارفرمایان در تولید و هزینه های تولید ایجاد 

شده، آنها دیواری کوتاه تر از حقوق و دستمزد کارگران ندیده اند.
سیارمه تاکید کرد: گران شدن قیمت مواد اولیه یا ارز و عوارض و گمرکات 
همه باعث شده کارفرمایان نتوانند از عهده هزینه های خود برآیند و همواره 

این مشکالت در زمان تعیین دستمزد سر باز می کند.
وی گفت: کارفرمایان می خواهند چرخ تولیدشان بگردد و هزینه هایشان 
پاییــن بیاید ولی دیواری کوتاه تر از دســتمزد کارگــران را برای کم کردن 

هزینه های خود نمی بینند و قراردادهای موقت یکی از این عوامل است.
کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در حال حاضر هیچگونه قرارداد دائمی 
با کارگران بســته نمی شــود،  اظهار کرد: حجــم قراردادهای موقت بیش از 
قراردادهای دائم است و هرچه قرارداد دائمی داریم مربوط به دهه ها و سال های 
گذشــته بوده اســت. درباره کارکنان دولت نیز اگر تحقیق و تفحص صورت 
گیرد، بخشی از آنها پیمانی،  بخشی قرارداد موقت و تعداد محدودی رسمی 
و قرارداد دائمی هستند.سیارمه گفت: امروز نیروهایی داریم که سابقه بیش 
از 10 سال کار مستمر دارند ولی هنوز با آنها قرارداد سه ماهه بسته می شود 
لذا الزم اســت هرچه سریع تر بازتعریف روشنی از نوع و ماهیت قراردادهای 

کار داشته باشیم و به سمت اصالح و ساماندهی آن برویم.

رئیس  سازمان توسعه تجارت گفت: واردات 
کاالهای اساســی از جمله برنج تاکنون با ارز 
مبادله ای انجام می شــده و تا امروز هم تاکید 

کارگروه تنظیم بازار همین بوده است.
مجتبی خســروتاج در گفت وگو بــا خبرگزاری 
فارس دربــاره نوع ارز تخصیصی به ثبت ســفارش 
برنج اظهار کرد: از ســه سال گذشته با هدف تامین 
منابــع مورد نیاز برای واردات کاال با ارز صادراتی، به 
تدریج برای کاالهای ساخته شده )تولید داخل( ارز 
مبادله ای قطع و در مقابل ارز صادراتی )ارز متقاضی( 

اختصــاص یافت به طوری که در حال حاضر حدود 
 70 درصــد از اقالم وارداتی کشــور بــا این ارز وارد

 می شود. 
رئیس سازمان توسعه تجارت بیان داشت: در مورد 
کاالهای اساسی همچون برنج که از نیاز های اساسی 
و در ســبد خوراک مردم قــرار دارد تا به حال با ارز 
مبادالتی وارد می شده و تا امروز هم تاکید کار گروه 
تنظیم بازار همین بوده اســت و مجوزی برای ثبت 

سفارش با ارز صادراتی نداریم.
خسروتاج در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم 

مصوبه ســتاد تنظیم بازار بــرای واردات برنج با ارز 
مبادلــه ای مراجعه کنندگان بــه بانک مرکزی برای 
دریافت این ارز پاســخ مشخصی نمی گیرند، گفت: 
موضوع باید پیگیری شود و در صورت نیاز در کارگروه 

تنظیم بازار مطرح خواهد شد. 
همچنین ، علی علی آبادی فراهانی، رئیس دفتر 
مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت هم 
درباره ثبت سفارش واردات برنج با ارز مبادله ای گفت: 
برای واردات برنج از ابتدای بهمن ماه با اختصاص ارز 
مبادله ای ثبت سفارش شروع شده و کارگروه تنظیم 

بازار نیز بــرای واردات برنج با ارز مبادله ای موافقت 
کرده است. قبال هم ارز تخصیصی واردات برنج ، ارز 
مبادله ای بوده و اکنون هم مبادله ای اســت و هیچ 

تغییری نکرده.
بنابراین گزارش ، ثبت ســفارش واردات برنج از 
اول بهمن 96 تا پایان خرداد 97 با دستور وزیر جهاد 
کشاورزی امکان پذیر شد، براساس بخشنامه واردات 
برنج اعتبار ثبت ســفارش سه ماهه و قابل تمدید تا 
یک ماه اســت، بنابراین تا پایان تیرماه سال 1397 

برنج وارداتی به کشور قابل ورود است. 

کارشناس حوزه کار:

۹۰ درصد قراردادهای کار در کشور 
موقت است

وزیر اقتصاد:

آماده واگذاری همه اموال مازاد بانک ها هستیم

رئیس سازمان توسعه تجارت:

ثبت سفارش واردات برنج با ارز مبادله ای است


