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تأكيد جهانگيري بر تنظيم بازار شب عيد
مع�اون اول رئي�س جمه�ور از وزراي صنع�ت و كش�اورزي 
خواس�ت ب�ا برنامه ري�زي درس�ت، اق�ام م�ورد ني�از م�ردم 
در اي�ام پايان�ي س�ال تأمي�ن ش�ود و امس�ال ني�ز مانن�د 
س�ال گذش�ته اي�ام ش�ب عي�د ب�ا آرام�ش س�پري ش�ود. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، اس��حاق جهانگيري در جلسه 
س��تاد تنظيم بازار كه با محوريت تنظيم قيمت اقالم و كاال هاي مورد 
نياز مردم براي شب عيد، تشكيل شده بود، با اشاره به توفيقات دولت 
در تنظيم بازار شب عيد طي سال هاي گذشته گفت: خوشبختانه در 
س��ال هاي اخير با برنامه ريزي دقيق دولت، ميوه، آجيل و شيريني با 

قيمت مناسب در ايام پاياني سال در دسترس مردم قرار گرفت. 
وي با تأكيد بر اينكه م��ردم نبايد براي تأمين اق��الم و كاالهاي مورد 
نياز ش��ب عيد دغدغه اي داشته باش��ند، تصريح كرد: بايد به گونه اي 
برنامه ريزي شود تا كاالهاي مورد نياز شب عيد به موقع در بازار توزيع 
ش��ود و در دس��ترس مردم قرار گيرد. جهانگي��ري از وزارتخانه هاي 
»صنعت، معدن و تجارت« و »جهاد كش��اورزي« خواست تمهيدات 
الزم را ب��راي ايام پاياني س��ال انجام دهند تا وضعيت بازار ش��ب عيد 

اطمينان بخش و رضايتمندي مردم را به دنبال داشته باشد. 
................................................................................................................

دالر آزاد زير قيمت دالر دولتي
صراف ها: بخشنامه جدید چك تضميني 

بازار سياه ارز را فلج كرد
قيمت دالر در صرافي هاي خيابان فردوسي روز گذشته به زير قيمت 
صرافي هاي دولتي رسيده و با قيمت ۱۱۲۳۰ تومان فروخته مي شود. 
به گزارش »تس��نيم«، قيمت خريد و فروش ارز در صرافي هاي خيابان 
فردوسي از صبح ديروز سير نزولي را طي مي كرد و در تازه ترين قيمت ها 
نرخ 11 هزار و 230 توماني ب��راي دالر در تابلوي صرافي هاي آزاد درج 
شده اس��ت. دالر در صرافي هاي آزاد خيابان فردوسي درحالي ريزشي 
شده كه قيمت فروش اين ارز در صرافي هاي دولتي كه در بازار به عنوان 
نماينده بازار ساز شناخته مي شوند هم نسبت به صبح امروز، 50 تومان 

كم شده ولي باز هم باالتر از قيمت آزاد است. 
در صرافي هاي دولتي، دالر صبح يك شنبه 11 هزار و 350 تومان براي 
فروش قيمت خورده بود، ولي ظهر با كاهش 50 توماني همراه ش��د و 
در كانال 11 هزار و 300 تومان قرار گرفت. فعاالن بازار ارز مي گويند 
بعد از سياس��ت هاي اخير بانك مركزي و به خصوص برچيده ش��دن 
بساط داللي، جلوي نوسان شديد قيمتي در بازار گرفته شده و مشتري 

چنداني براي ارز وجود ندارد. 
يكي از صراف ها گفت: االن ديگر در بازار ارز هيچ خبري نيست و بازار 
بسته است؛  مدتي اس��ت كه خريد و فروش خيلي كم انجام مي شود. 
تقاضا در بازار براي خريد ارز خيلي كم اس��ت. شرايط چك هاي بانكي 

تأثير بسياري در نوسان قيمتي در بازار ارز دارد. 
اين فعال در ب��ازار ارز مي گويد: بعد از بخش��نامه اخير بانك مركزي، 
ديگر با چك تضميني هم نمي توانيم كار كنيم. بعد از عيد همه با چك 
تضميني خريد و فروش مي كردند ول��ي االن با آن هم نمي توانيم كار 
كنيم. به گفته اين صراف، چك تضميني مهم ترين عاملي است كه بازار 
سياه ارز را فلج كرده است؛  اين روزها كسي سراغ خريد ارز نمي رود مگر 

اينكه واقعاً نياز داشته باشد.

در چهارمين همايش مبارزه با فساد مطرح شد 
 كاسبي 18 ميليارد دالري
 از 40 بخشنامه فساد زا

برآيند نظ�رات بخ�ش خصوص�ي در چهارمين همايش س�االنه 
مقابله ب�ا فس�اد در مح�ل ات�اق بازرگان�ي اي�ن بود ك�ه برخي 
با بخش�نامه هاي متع�دد بان�ك مرك�زي كاس�بي راه انداخته و 
فرصت طلبان از 4۰ بخشنامه بانك مركزي سوءاستفاده كرده اند 
و بخش�نامه هاي متناق�ض زمينه فس�اد را فراهم آورده اس�ت و 
اگ�ر دول�ت ش�تابزده عم�ل نمي كرد، ش�ايد اتفاقات�ي ك�ه ب�ه 
سوء اس�تفاده ۱8 ميليارد دالري موسوم شده اس�ت،رخ نمي داد. 
هرچند معاون حقوقي رئيس جمهور تأييد اين ادعا را به تش�كيل 
كارگروه�ي ب�راي تبع�ات بخش�نامه هاي متعدد بان�ك مركزي 
موكول كرد، اما گفت: فس�اد اصلي ناش�ي از س�اختار خود دولت 
است؛ چراكه دولت محيط كسب و كار و مجوزها را به وجود مي آورد. 
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه صدور بخشنامه هاي متعدد 
از مصاديق فس��اد در جامعه اس��ت، گفت: براي كنترل ارز تا به امروز 
۴0 بخشنامه صادر شده اس��ت و ش��رايطي را فراهم كرد كه افرادي 

فرصت طلب از آن سوءاستفاده كنند. 
مسعود خوانس��اري در همايش مبارزه با فس��اد گفت: مبارزه با فساد در 
گذشته اقتصاد ايران وجود داشته؛ چراكه فساد منجر به فقر و محروميت در 
جامعه شده بود؛ پس اتاق هاي كشور اكنون اين رسالت را به عهده دارند تا 
بحث فساد را به حداقل برسانند.در قانون بهبود فضاي كسب و كار يك بند 
به ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فساد وظايفي را به عهده اتاق بازرگاني 
قرار داده است. وي با بيان اينكه فس��اد دو بخش دارد كه يك قسمت در 
دولت و حاكميت و يك قسمت در بخش خصوصي قرار دارد و در خصوص 
حاكميت بايد مبارزه با فس��اد به خوبي مورد پيگيري قرار گيرد،گفت: 

بخشنامه هاي متعدد و متناقض زمينه فساد را فراهم مي آورد. 
خوانساري با بيان اينكه اگر ريشه فساد در دولت زده نشود،  بخش خصوصي 
هم به آن گرفتار خواهد ش��د، اظهار داشت: بخشنامه هاي ارزي از ابتداي 
سال با هم بعضاً متناقض بود كه اين امر زمينه فساد را فراهم كرده است و 
اگر به موقع عمل می شد و شتابزده عمل نمي كرديم و در عين حال همزمان 

با تورم نرخ ارز را تعديل مي كرديم، اتفاقات مذكور رخ نمي داد. 
رئيس اتاق تهران، نقدينگي را بهمني دانست كه مي تواند اقتصاد ايران 
را نابود كند. وي  گفت: بيش از ۴0 هزار ميليارد تومان از جيب مردم براي 
مؤسس��ات مالي و اعتباري غيرمجاز اختصاص داده شد كه اگر به موقع 
عمل مي شد،  به طور قطع شاهد اين وقايع نبوديم. خواسته ما از دولت 
شفافيت در همه اركان دولت، دستگاه هاي نظارتي است، اين در حالي 
است كه بخش خصوصي قرباني فساد است و تا جايي كه در توان ما هست 

با دولت و حاكميت در مبارزه با فساد همكاري خواهيم كرد. 
    فساد اصلي ناشي از ساختار خود دولت است

لعيا جنيدي نيز در اين هماي��ش اظهار كرد: نقط��ه تماس تجارت و 
سالمت با اخالق و حقوق آميخته شده است، در اين ميان اگر يك بازار را 
در نظر بگيريم، بهترين فضا براي يك كسب و كار خوب رقابت است كه 

همه مي توانند در آن در يك رقابت عادالنه حضور يابند. 
وي افزود: اعطاي هرگونه امتياز ي��ا اولويت اضافي حتي اگر قانون هم 
باشد مي تواند منجر به بر هم خوردن اين رقابت در بازار شود.در چنين 
فضايي نمي توان احساس امنيت كرد و بنگاه داران و بخش خصوصي 

آينده مناسبي براي خود پيش بيني نخواهند كرد. 
معاون حق��وق رئيس جمهور ادامه داد: بخ��ش خصوصي يا يك بنگاه 
تمام ريس��ك هاي ايجاد يك بنگاه را با فعاليت هاي اقتصادي به جان 
مي خرد و اگر رقابت منصفانه اي وجود نداشته باشد، براي فعاليت وي 
آينده اي قابل ترسيم نيست. بنابراين اگر با بهترين زيرساخت ها نيز پا 
به عرصه بگذارد، امتياز اضافي كه رقيب او دارد باعث مي شود وي همه 
هزينه هايي كه كرده روي دستش بماند. وي گفت: فساد اصلي ناشي از 
ساختار خود دولت است؛ چراكه دولت محيط كسب و كار و مجوزها را 
به وجود مي آورد. خطاها در درجه اول در حوزه فساد منتسب به دولت 
است و دولت بايد مجموعه اقداماتي را انجام دهد. جنيدي تصريح كرد: 
در اين ميان دولت گام هايي را براي رفع اين مشكالت برداشته است كه 

با نظر و مشاركت بخش خصوصي مي تواند آن را به كمال برساند. 
معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: نظر را بر اين اس��اس گذاش��ته ايم 
كه فس��اد كالن را در حوزه مقامات دولت��ي، مزايده ه��ا، مناقصه ها و 
امتيازدادن ها حذف كنيم، اين در حالي است كه در سطوح پايين تر شامل 
رشوه به كارمندان و در سطوح تصميم گيران كوچك نيز تالش داريم تا 
بتوانيم رشوه و فساد موجود را محدود كنيم كه در قالب قانون سالمت 
اداري و مبارزه با فساد مورد پيگيري قرار گرفته و در حال جريان است. 
معاون حقوق رئيس جمهور همچنين گفت: قوانين بانكداري بدون ربا 
نيازمند بازبيني به لحاظ نقص در كاركرد بانكداري بدون ربا اس��ت، اما 
بايد در اين باره اطمينان حاصل كرد معامالتي كه از س��ر فساد در بازار 
انجام مي شود و درآمد ناشي از آن وارد سيستم بانكي شده است،با چند 
تراكنش از اين سيستم خارج خواهد شد. جنيدي گفت: سه اليحه ديگر 
نيز آماده  كرده ايم كه هر يك به نتيجه برسد مي تواند اثرگذاري جدي در 
فرآيند مبارزه با فساد و داشتن اقتصاد سالم داشته باشد؛ يكي از اين موارد 
اليحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي است كه دولت بايد در 

ارتباط با فعاالن بخش خصوصي آن را در نظر گيرد. 
   ضرورت تشكيل كارگروه 

معاون حقوقي رئيس جمهور درباره ادعاي خس��ارت بخش خصوصي 
ناشي از صدور بخشنامه هاي متعدد ارزي گفت:بايد كارگروهي متشكل 
از افرادي كه راجع به مس��ائل حقوقي اين بخش��نامه ها نظر داده اند، 
معاونت حقوقي رئيس جمهور و بخش هاي اقتصادي دولت تش��كيل 
شود. جنيدي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه بخش خصوصي معتقد 
است كه بخشنامه هاي متعدد و متناقض از ابتداي امسال، زمينه ساز 
فساد گسترده از سوي دولت شده و شما هم در سخنان خود به اين نكته 
اش��اره كرده ايد، آيا بخش خصوصي به لحاظ حقوقي مي تواند در اين 
رابطه از دولت درخواست غرامت داشته باشد، گفت: من نماينده دولت 

هستم؛ در اين رابطه بايد چه چيزي به شما بگويم؟
وي در پاسخ به اين سؤال كه دولت هم بخش خصوصي را متهم كرده است 
كه ارز ۴200 توماني دريافت كرده و كاال به كش��ور نياورده اس��ت، اظهار 
داشت: يك دسته مشكالت اينچنيني وجود دارد و بايد بررسي كرد كه آيا 
اين بخشنامه ها واقعاً سبب اين زيان بوده يا نه، اين يك بحث است و دوم 
اينكه آيا بخشنامه موضوعيت دارد يا اينكه امري كه اتفاق افتاده، فورس 
ماژور بوده است. بايد ديد كه چه نكته اي در اين ميان وجود داشته است؛ آيا 
اين زيان واقعاً در نتيجه فورس ماژور بودن شرايط صادر شده يا نه؛ چراكه 

جنگ اقتصادي بزرگي در دنيا اتفاق افتاده كه هم دولت بايد آن را ببيند. 
خبرنگار ي از جنيدي پرس��يد كه بارها بخش خصوصي اين چنين جنگ 
اقتصادي و سرنوشتي را براي اقتصاد ايران و بازار ارز به دولت هشدار داده بود 
كه وي پاسخ داد: آيا اين موضوع قابل مديريت كامل بود، اين يك سؤال است. 
اين موضوعي كه در خصوص غرامت بخش خصوصي شما مطرح مي كنيد 
نيازمند يك بررسي حقوقي و تصميم است، اگر فكر كنيد كه اينجا من پاي اين 
تريبون ادعاي نمايندگان بخش خصوصي را قضاوت كنم، اينطور نيست. در 
حقوق از نظر حقوقي بايد مطابق با آيين رسيدگي پاسخگو باشم. يك جواب 
حقوقي متفاوت با يك جواب رسانه اي و سياسي است. من بايد پاسخ دقيق 
حقوقي بدهم، نمايندگان مي توانند در مذاكره با دولت و مجلس حرف هاي 
خود را بگويند، اما ته قضيه شما از مطالبه زيان صحبت مي كنيد، مطالبه زيان 
يك دعوا است و اين دعوا بايد در چارچوب خود در يك مرجع رسيدگي طرح 
شده و خواهان و خوانده آن معلوم شده و موضوع ادعا، خواسته و مستندات 
اصل اين ادعا و انتصاب آن به دولت و ميزان زيان وارده نيز مشخص باشد؛ در 

اين فضا است كه يك مرجع مي تواند تصميم گيري بكند.

 تبعات اقتصادي 
خروج 700 هزار مهاجر افغاني چيست؟  

طبق اعالم سازمان بين المللي مهاجرت تعداد ۷21 هزار و ۶33 نفر از 
افغان ها ايران را ترك كردند. اين موضوع در نگاهي ساده مي تواند خالي 
شدن فرصت شغلی در داخل كشور باشد،  اما تبعات اقتصادي آن به غير 
از آثار منفي در كشورهاي مهاجر پذير يا خود افغانستان را مي توان از 
منظر بازار كار در داخل كشور نيز بسيار حائز اهميت دانست و در بررسي 

پديده هاي اقتصادي بايد ابعاد و زواياي بيشتري را مدنظر قرار داد. 
مشاهدات، بررسي ها و اظهار نظرات كارشناسان حاكي از اين است كه 
مهاجران افغاني معموالً در شغل هايي مش��غول مي شوند كه به دليل 
سختي كار، كمتر ايراني اي حاضر به انجام آن هستند يا به دليل كاهش 
هزينه هاي پرداختي از س��وي كارفرما از نيروي كاري مهاجران افغان 
استفاده مي ش��ده، هزينه هايي مانند پرداخت بيمه حوادث حين كار، 
تأمين اجتماعي ويا حتي قيمت تمام شده پروژه هاي عمراني همواره 
عواملي جدي در انتخاب اين ميهمانان ايراني در پروژه هاي عمراني يا 
خدماتي بوده است و گاهي هم به هر دو دليل كارفرما ترجيح مي داده تا 

از اين نيروهاي كار ارزان و سختكوش استفاده كند. 
بنابراين مي توان با كمي اغماض خروج اين مهاجران را حذف شغل هاي 
موجود يا كاهش انگي��زه ادامه كار با مجموع حقوق و دس��تمزد هاي 
موجود دانس��ت كه در هر صورت موجب تحميل هزينه هاي جدي به 

كليت اقتصاد شده است. 
مهاجرت ب��زرگ ۷00 هزار نفري افغان ها نش��انه اي جدي از ركود در 
حوزه هايي مانند مسكن، فعاليت هاي عمراني، پروژه هاي شهري و حتي 
ارائه خدمات شهري به خصوص در حفظ و توسعه فضاي سبز دانست. 
براي قوت بخشيدن اين استدالل به راحتي مي توان بر تعطيلي بسياري 
از پروژه هاي ش��هري، كاهش پروژ هاي عمراني و تعطيلي پروژه هاي 

كالنشهر تهران استناد كرد. 
 با اين حال اين تمام ماجرا نيس��ت. زيرا كاهش اي��ن حجم از نيروي 
كار حتي با فرض خروج نيمي از حق��وق اين افراد در زمان زندگي در 
ايران به معناي كاهش توليد ملي حداقل 5 هزار و 100 ميليارد تومان 
فرض درآمد حدود يك ميليون و200 هزار تومان به طور متوسط(  )با 
در سال اس��ت كه بخش اعظم آن در قالب تقاضاي خريد مايحتاج در 

كشورما هزينه مي شد. 
بديهي است اين ميزان درآمد خود باعث از دست رفتن بخش قابل تأملي 
از تقاضاي مصرف در داخل بود كه حتماً بيش��ترين سهم را در بخش 
مواد غذايي و س��اير صنايع توليد داخل داشته اس��ت. اين موضوع نيز 
خود بر ميزان اش��تغال در اين بخش هاي مولد داخلي اثر گذار اس��ت. 
اگر هزينه توليد هر ش��غل را در حدود 500 ميليون تومان در صنايع 
مصرفي مورد نياز اين مهاجران بدانيم حدود 10 هزار فرصت ش��غلي 
نيز به غير از شغل هاي ازدست رفته در بخش هاي خدماتي و عمراني 

از دست رفته است. 
به عبارت بهتر اگر چه همواره بر اين موضوع تأكيد شده كه افزايش نرخ 
ارز باعث افزايش صادرات و رونق اقتصادي مي شود و مهاجرت اين عده 
مانع خروج ساالنه حدود 500 ميليون دالر شده) با قيمت امروزي( اما 
افزايش نرخ ارز در سال جاري كه با بي تدبيري ها و تصميمات غلط حتي 
تا رقم 18 هزار تومان نيز باال رفت، باعث شده تا ظرفيت توليد داخل در 

خوشبينانه ترين حالت آن بيش از 5 هزار ميليارد تومان كاهش يابد. 
همچنين خبر خروج مهاجران افغاني مي تواند خود به عنوان خبري 
جدي براي افزايش هزينه خدمات باشد. هزينه اي كه تاكنون در نرخ 
محاس��به تورم در ماه هاي اخير لحاظ نش��ده و آثارش را در آمارهاي 
مورد محاس��به براي تورم نش��ان نداده و احتماالً در فصل آخر سال 
و به خصوص از س��ال آينده در س��بد خانوارها و هزينه هاي دولت و 
دستگاه هاي عمومي مانند شهرداري ها نمود خواهد داشت و خود به 

عنوان يكي از عوامل افزايش نرخ تورم خواهد بود.

ب�ه دنب�ال فش�ارهزينه اي صندوق ه�اي 
بازنشستگي به بودجه عمومي كشور كه تا دو 
برابر بودجه عمراني كشور جهش كرده است، 
روز گذشته مدير عامل شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي تغيير كرد تا اين سيگنال به 
بخش هاي سرمايه گذاري صندوق هاي بيمه اي 
درماني و بازنشستگي به عنوان يكي از اركان 
مالي اقتصاد ايران ارسال شود كه بايد فشار را از 
بودجه عمومي كشور بكاهند و به سمت كارايي 
و توليد ث�روت و ارزش اف�زوده حركت كنند. 
به گزارش »ج��وان«، در حالي ك��ه مديرعامل 
پيشين شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي 
با دهها هزار ميليارد توم��ان دارايي از هلدينگ 
سيماني تأمين ) يكي از هلدينگ هاي تخصصي 
شس��تا( انتخاب ش��ده بود،  با بازنشسته ش��دن 
مرتض��ي لطفي، اين ب��ار مديرج��وان هلدينگ 
دارويي تأمين با تصميم وزير كار سكان هدايت 
ش��ركت س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي را به 
دس��ت گرفت تا اين س��يگنال به مجموعه هاي 
تابع��ه وزارت كار به عنوان يك��ي از اركان مهم 
اقتصاد ايران ارسال ش��ود كه رايحه تغييرات و 

جوانگرايي وزيدن گرفت. 
شركت سرمايه گذاري سازمان تأمين اجتماعي كه 
به اختصار شستا ناميده مي شود، جزو بزرگ ترين 
حوزه كاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به 
حساب مي آيد كه در سال 13۶5 به منظور حفظ 
و ارتقاي ارزش ذخاير سازمان تأمين اجتماعي با 
سرمايه اوليه 20 ميليارد ريال تأسيس شد و در 
سال هاي بعد طي چند مرحله مبادرت به افزايش 
س��رمايه گرديد. شس��تا با بيش از 10000 هزار 
ميليارد تومان دارايي، س��ود س��االنه نزديك به 
3 هزار ميلي��ارد تومان و س��هامداري در بيش از 
1۷0شركت بزرگ بازوي اقتصادي سازمان تأمين 
اجتماعي اس��ت و در واقع يكي از اركان اقتصاد 

ايران به شمار مي رود،  زيرا سهم قابل مالحظه اي 
از صنايع را در اختيار دارد. 

   تأثير عملكرد بر انتخاب 
از  تي پي ك��و  داروي��ي  هلدين��گ   ً اخي��را
زيرمجموعه هاي دارويي شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي در شرايطي كه پيش از رضواني فر 
با چالش هايي در ح��وزه تأمين مال��ي و بدهي 
بانكي، مالي��ات و نوس��ان هاي ارزي و تحريم ها 
مواجه بود در گزارش��ات مالي خود س��ودآوري 
در حدود 120 درصد را گزارش كرده اس��ت و به 
نظر مي رسد وضعيت مالي و سود آوري هلدينگ 
تاپيكو در انتخ��اب مدير ان به عنوان س��كاندار 
شستا بي تأثير نبوده است،  به ويژه آنكه فشار هاي 
بودجه اي صندوق هاي بازنشس��تگي به بودجه 
عمومي به مرز هشدار رسيده است،  هر چند كه 
سازمان تأمين اجتماعي فشار زيادي به بودجه 
ندارد،  اما طرح بيمه سالمت منابع و مصارف اين 
س��ازمان را با ميليون ها نفر مش��ترك با چالش 
روبه رو كرده اس��ت،  از اين رو فردي س��كان اين 
مجموعه را برعهده گرفته است كه تحصيالتش 

مرتبط با اقتصاد نظري است. 
  چالش هزينه اي بيمه سامت 

و واگذاري شركت ها 
در اين مي��ان، نايب رئيس فراكس��يون كارگري 
مجلس با هشدار درباره واگذاري صحيح بنگاه هاي 
زير مجموعه شس��تا، فش��ار هزينه اي طرح بيمه 
سالمت را به سازمان تأمين اجتماعي مورد توجه 
قرار داد كه دو مورد ف��وق مي تواند تغييرات مالي 
مثبت يا منفي را براي بزرگ ترين سازمان بيمه اي 
كشور يعني تأمين اجتماعي به همراه داشته باشد 
و مدير جديد در برابر اي��ن دو آزمون قرار خواهد 
گرفت. ن��ادر قاضي پور، نايب رئيس فراكس��يون 
كارگري مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو 
با »فارس« ب��ا تأكيد ب��ر ضرورت حف��ظ منافع 

صاحبان اصلي تأمين اجتماعي يعني كارگران و 
بازنشستگان در جريان فروش بنگاه ها تأكيد كرد: 
فراكس��يون كارگري مجلس معتقد اس��ت،  ابتدا 
بايد بنگاه هاي زيان ده به فروش برس��د و س��پس 
بنگاه هايي كه امكان سوددهي آنها وجود دارد؛  نه 
اينكه تا صحبت از واگذاري مي شود سراغ بنگاه هاي 
سود دهي بروند كه حقوق افراد تحت پوشش تأمين 
اجتماعي از آن تأمين مي شود و بنگاه هاي زيان ده 

همچنان براي آنها باقي بماند. 
   مخالف فروش بنگاه هاي سودده 

تأمين اجتماعي هستيم
قاضي پ��ور ادام��ه داد: معتقدي��م پ��ول فروش 
بنگاه هاي زير مجموعه تأمين اجتماعي بايد خرج 
سرمايه گذاري براي آينده بيمه شدگان شود، نه 
اينكه صرفاً به رد ديون به وزارت بهداشت و درمان 
اختصاص يابد و باز هم دست صندوق خالي بماند؛ 
در اين صورت تا سه سال ديگر صندوق ورشكسته 
مي ش��ود و 30،۴0 ميليون نفر آواره بي تدبيري 

نمايندگان دولت خواهند شد. 
وي درباره انتصاب مدير جديد شستا گفت: آقاي 
لطفي در شستا بازنشسته بودند و بهتر است كه 
جايشان به فردي جوان، خوش��فكر و پاكدست 
براس��اس شايسته ساالري داده ش��ود،  هر كس 
در تأمين اجتماعي بتواند افزايش سرمايه دهد، 
رونق توليد و اشتغال ايجاد كند و سود دهي را باال 
ببرد، براي ما قابل قبول خواهد بود. قاضي پور بار 
ديگر خطاب به ش��ريعتمداري، وزير كار تأكيد 
كرد: ما مخالف فروش بنگاه هاي س��ودده تأمين 
اجتماعي هس��تيم؛ بايد پول خصوصي سازي به 

سرمايه گذاري هدفمند اختصاص يابد.
 قاضي پور با بيان اينكه اجراي طرح بيمه سالمت 
توس��ط وزارت بهداش��ت و درمان هزاران هزار 
ميليارد بار مال��ي را به تأمين اجتماع��ي وارد و 
مش��كالت خاصي ايج��اد كرد. وي يادآور ش��د: 

آقاي ربيعي دو كار اشتباه در زمان وزارتش انجام 
داد؛ اول اينكه اج��ازه داد بيمه س��المت از بدنه 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جدا شود و دوم 
اينكه درآمد درمان تأمي��ن اجتماعي به خارج از 
اين سازمان اختصاص يابد.اين دو اشتباه خسارات 
فراواني را به تأمين اجتماع��ي تحميل كرد. اين 
نماينده مجلس اظهار امي��دواري كرد كه ديوان 
محاسبات، س��ازمان بازرس��ي كل كشور، مركز 
پژوهش هاي مجلس گزارش جامع و مس��تند بر 
عملكرد بيمه سالمت خدمت رهبر معظم انقالب، 
سران سه قوه و نمايندگان مجلس ارائه دهند. وي 
در رابطه با شفافيت نيم بند وزير جديد كار به طور 
تلويحي از عدم انتشار گزارش هاي مستمر و منظم 
كليه صورت هاي مالي مجموعه هاي بورسي و غير 
بورسي هلدينگ ها و شركت هاي تابعه وزارت كار 
انتقاد كرد و اظهار داش��ت: آقاي شريعتمداري 
صرفاً ليس��تي از اعضاي هيئت مديره را منتش��ر 
كرد كه اين يك خان از هفت خان ديگر اس��ت و 
شش خان ديگر وجود دارد؛ اينكه اين افراد چطور 
منصوب شده اند، حقوق و مزايايشان چطور بوده و 

چه عملكردي داشته اند، روشن نيست. 
   تقويت صندوق هاي بازنشستگي 

از نان شب واجب تر است 
در حالي كه ع��ده اي از كارشناس��ان اقتصادي 
پرداخت يارانه و دستمزد ناش��ي از انجام كار را 
راهكار توزيع ثروت در جامعه عنوان مي كنند، 
عده اي ديگر از كارشناس��ان اقتص��ادي توزيع 
ثروت از طريق يارانه و يا دستمزد، بدون تقويت 
هرچه بيشتر صندوق هاي بازنشستگي و درماني 
را در ايجاد عدالت و همچنين رخت بر بس��تن 
نگراني مردم بسيار مؤثر مي دانند و بر اين باورند 
كه بحران در صندوق هاي بازنشستگي و تأمين 
اجتماعي زمينه س��از ب��روز تخلفات و مفاس��د 
اقتصادي است،  زيرا فرد وقتي مي بيند آن بخشي 
كه سيستم و ساختار اقتصادي و جامعه وظيفه 
تأمين آتيه را برعهده دارد با مشكل روبه رو است 
تالش مي كند خود رأساً در جهت تأمين امنيت 
و آتيه خود و خانواده و اطرافيان قدم بردارد كه 
گاهي با عبور از مس��ائل ش��رعي و اخالقي وارد 

زمين تخلف و فساد مي شود. 
از نظر علوم رفتاري، نشر خبر بحران در بيمه هاي 
بازنشستگي و سالمت و درماني اين سيگنال را به 
اش��خاص مي دهد كه اين مجموعه هاي بيمه اي 
نمي توانند آتيه ف��رد را در زمان بازنشس��تگي، 
بيماري، از كار افتادگي و ناتواني و حوادث كار و 
بيكاري تأمين كنند، از اين رو ريسك تخلفات در 
بخش هاي عمومي و خصوصي را براي تأمين آتيه 

و امنيت افراد تشديد مي كند. 
از طرف ديگر قريب به اتفاق كشورها با تجميع 
بخش��ي از امكان��ات و ث��روت در صندوق هاي 
بازنشس��تگي و درمان��ي اي��ن امنيت خاطر را 
به افراد جامع��ه مي دهند كه در مواق��ع از كار 
افتادگي، بيكاري، بيماري  و بازنشستگي نگران 
نباشيد،  زيرا شما داراي سرمايه و ثروتي هستيد 
كه از ش��ما دس��تگيري و پش��تيباني مي كند، 
از اين رو بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي و 
جامعه شناس��ي بر اين باورند كه تقويت هر چه 
بيشتر صندوق هاي بازنشس��تگي و درماني در 
شرايط كنوني تقويت ش��ود، احساس امنيت و 

آرامش بيشتري به جامعه داده مي شود.

دارویی ها سكان شستا را از سيمانی ها گرفتند
واگذاری شركت ها و طرح بيمه سامت ۲ چالش پيش روی شستا

بانك مركزي از روز ش�نبه محدوديت جديد 
تراكنش هاي بانكي را براي هر شماره ملي آغاز 
كرد. طبق اين سياس�ت جديد ك�ه به منظور 
مبارزه با پولشويي اجرا شده، هر شماره ملي 
مي تواند در طول يك روز )۲4 ساعت( نهايت تا 
۱۰۰ ميليون تومان تراكنش بانكي داشته باشد. 
با تغيي��ر رئي��س كل بان��ك مرك��زي و آمدن 
عبدالناصر همتي به برج ميرداماد سياست هاي 
ارزي جهت گيري جديدي پيدا كرد و حاصل اين 
سياست ها كاهش تالطم هاي ارزي در بازار ارز 
ايران شد. به گفته همتي، نظارت بر دستگاه هاي 
كارتخوان در سال هاي گذش��ته از سوي بانك 
مركزي مورد غفلت واقع ش��ده، در گذش��ته به 
راحتي يك فرد مي توانس��ت در خارج از كشور، 
دس��تگاه كارتخ��وان ايراني را در ي��ك صرافي 
خارجي در تركيه يا كانادا استفاده كرده، كارت 

بكشد و پول جابه جا كند.
50 بار قابليت اين وجود داشت كه كارت كشيده 
ش��ود و محدوديتي ه��م در اين رابط��ه وجود 
نداش��ت، گاهي در ي��ك روز، 10 ميليارد تومان 
جابه جاي��ي پول هم داش��تيم. اين ش��يوه هاي 
اس��تفاده از كارتخوان ه��ا در خارج از كش��ور، 
مصداق اصلي پولشويي است كه يك فرد راحت 

چند ميليارد تومان از جامعه جابه جا كند. 
طبق اين سياست جديد كه از روز شنبه عملياتي 
شده است، هر شماره ملي مي تواند در طول يك 
روز )2۴ س��اعت( نهايت ت��ا 100 ميليون تومان 
تراكنش بانكي داشته باشد. هر كارت بانكي نيز 
نهايت تا 50 ميليون توم��ان مي تواند تراكنش 
بانكي طي 2۴ ساعت داشته باشد. يكي از اهداف 
بان��ك مرك��زي از اعمال بخش��نامه محدوديت 
تراكنش ه��اي كارت��ي، محدود ك��ردن فعاليت 
پوزهاي خارج كشور است كه به طور غيرمجاز و 
به خاطر تخلف شركت هاي psp و نظارت ضعيف 

بانك ها در خارج مرزها فعاليت مي كنند. 
  چرا صداي دالل هاي خارج نشين درآمد؟

در بخش��نامه همت��ي در خص��وص محدوديت 
برداشت از دس��تگاه هاي پوز آمده اس��ت: اخيراً 
تخطي از مفاد بخشنامه هاي بانك مركزي به بهانه 
درخواست مشتريان در برخي بانك ها مشاهده 
شده كه ضمن ايجاد مزيت رقابتي ناسالم ناشي 
از عدم رعايت مقررات، باعث آشفتگي و اختالل 
در بازارها شده و بس��تري براي تسهيل عمليات 

سوداگرانه و سفته بازي ايجاد كرده است. 
در اين بخشنامه تأكيد شد:

»1. سقف عمومي تراكنش انتقال وجه شتابي و 
غيرشتابي كارتي براي هر يك از پايانه هاي مجاز، 
به جز كارتخوان شعبه اي، براي هر فقره كارت در 

هر شبانه روز مبلغ 30 ميليون ريال است. 
2. سقف عمومي تراكنش انتقال وجه شتابي و 
غيرشتابي كارتي براي پايانه كارتخوان شعبه اي 

براي هر فقره كارت در هر ش��بانه روز با ش��رط 
احراز هويت عيني و حضوري، مبلغ 150 ميليون 

ريال است. 
3. سقف عمومي تراكنش خريد كارت براي هر فقره 
كارت در هر شبانه روز مبلغ 500ميليون ريال است. 
۴. ارس��ال ك��د مل��ي دارن��ده كارت در تم��ام 
تراكنش هاي كارت��ي به هنگام پاس��خ تراكش 

اجباري است.« 
مهم ترين بند اين بخشنامه آن است كه هر كارت 
بانكي فقط مي تواند روزانه 50 ميليون خريد از 
دس��تگاه هاي كارتخوان داشته باشد؛ اعمال اين 
محدوديت موجب شد تا سفته بازان و دالل هاي 
خارج نشين كه در كشورهاي همسايه با كارتخوان 
بانك هاي داخلي اقدام ب��ه خريد و فروش ارز در 

مبالغ باال مي كردند، به مشكل بخورند. 
بعد از اعمال اين محدوديت ها، دالل ها دست به 
كار شدند تا با افتتاح حساب در بانك هاي متعدد 

از طري��ق كارت بانك هاي مختل��ف خريدهاي 
ارزي خ��ود را انج��ام دهند. گزارش هاي موثق 
حاكي از آن است كه دالل هايي كه قباًل در يكي 
دو بانك حساب فعال داشتند االن در بيش از 10 
بانك حساب باز كرده اند تا با كارت هاي مختلف 
خريده��اي 50ميليون��ي را انجام دهن��د. اما با 
بخش��نامه جديد بانك مركزي كه از روز شنبه 
عملياتي شده اس��ت،  رسماً دس��ت اين گروه از 
دالل ها در پوست گردو مانده و ديگر نمي توانند 
از ترفن��د افتتاح حس��اب در بانك هاي مختلف 

استفاده كنند. 
در ايامي كه محدوديت هاي تراكنش هاي كارتي 
در كش��ور اعمال ش��ده گروهي دس��ت به نقد 
ش��ده اند كه چرا بانك مركزي با اين بخشنامه 
ت��الش مي كند ت��ا ارزش پول مل��ي را بكاهد و 
مردم را به سمت معامالت پاياپاي هدايت كند؟! 
ادعاي اين گروه آن اس��ت كه اگر فردي معامله 
كالن داشته باشد مثاًل اگر بخواهد ملك معامله 
كند به مشكل مي خورد! اما در پاسخ بايد گفت 
كه براي معامالت ملكي و كالن هميشه طرفين 
از چك هاي معتبر بانكي اس��تفاده مي كنند. در 
ساير معامالت نيز س��اتنا و پايا مي تواند كمك 

خوبي براي طرفين باشد. 
بنابراي��ن گروهي ك��ه االن به وضعي��ت نظام 
پرداخت اعتراض دارند، همان هايي هستند كه 
قباًل از گراني دالر دفاع مي كردند و االن به نظام 
پرداخت انتقاد مي كنند؛ چراكه شريان اصلي با 
اين بخش��نامه قطع و كار براي اين افراد سخت 
شده است. كارشناس��ان اقتصادي اذعان دارند 
كه طرح اخير بانك مركزي مانع خروج سرمايه 
از كشور شده اس��ت؛ چراكه خريدهاي ملك در 
كشورهاي تركيه، ارمنس��تان، كانادا و. . . همه از 
طريق كارت كشيدن انجام مي شد كه االن دست 

اين گروه بسته شده است.

محدوديت تراكنش بانكي براي هر كدملي آغاز شد
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