
5 اقتصاد
| یکشنبه | 24 دی         1396 |

| شماره 4658 |

اعالم میزان عیدی ۹۷ کارگران
حداق��ل عیدی کارگ��ران ۱ میلیون و ۸۵۰ ه��زار تومان و 
حداکثر عیدی ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان برای سال ۹۷ است.

به گزارش تسنیم، یکی از مهمترین موارد کارمندان، کارگران و 
صاحبان کار در پایان سال میزان پرداخت عیدی و سنوات است، این 
موارد کامال وابسته به میزان پایه حقوق تعیین و پرداخت می شود. 
تمامی کارگاه های مش��مول قانون کار موظف به پرداخت عیدی و 

سنوات به هر یک از کارگران خود می باشند، که مبنای محاسبه آن 
یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش 
می باشد، و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی 

از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

با توجه به حقوق و مزایای سال ۹6 کارگران جزئیات حقوق 
و عیدی س��ال ۹۷ کارگران به ش��رح زیر اس��ت. حداقل عیدی 
کارگران ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و حداکثر عیدی ۲ میلیون 

و ۷۸۰ هزار تومان برای سال ۹۷ است.

خودداری بانک ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی ضم��ن لزوم اخذ 

وثایق و تضامین معتبر، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای پش�ت باج�ه
مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت های کارگزاری،  

خودداری کنند. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی و به استناد مفاد ماده )6( آیین نامه 
فصل س��وم قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( موضوع تصویب نامه ش��ماره 
۸۸6۲۰ م��ورخ ۱۲ .۱۰ .۱۳6۲ هیأت وزیران، اعطای تس��هیالت عنداللزوم به 
تش��خیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حس��ن 

اجرای قراردادهای مربوط است.
بر این اساس، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص 
منابع، پس از احراز صالحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات 
مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نس��بت به اخذ وثایق و تضامین 
معتبر، بالمعارض و با درجه نقدش��وندگی باال برای حصول اطمینان از بازگشت 
منابع اعطایی، صیانت از حقوق سپرده گذاران و سایر ذی نفعان و همچنین حفظ 

ثبات و سالمت شبکه بانکی، اقدام کنند.
در ای��ن میان، براس��اس گزارش های دریافتی، برخی بانک ها و مؤسس��ات 
اعتب��اری غیربانکی  در تخصیص منابع، در حالی اقدام به پذیرش تضامین برخی 
اشخاص حقوقی علی الخصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق  
بهادار می کنند که براساس مفاد اساسنامه و موضوع فعالیت، نهادهای مورد اشاره 
مجاز به تضمین بدهی ها و تعهدات س��ایر اشخاص نیستند. ضمن تأکید مجدد 
بر مس��ئولیت و اختیار بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی در تعیین انواع 
وثای��ق و تضامین قابل قبول، مقتضی اس��ت در اعطای تس��هیالت و یا ایجاد 
تعه��دات از هرگون��ه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار س��رمایه از 

جمله شرکت های کارگزاری،  خودداری شود. 
 لذا مقتضی اس��ت مراتب به قید تس��ریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 
۱۴۹۱۵۳   .۹6 مورخ ۹6/۵/۱6 به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک     ابالغ شده 

و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. 

۵ هزار هکتار بافت فرسوده تهران در معرض آسیب زلزله
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: اساسا 

بعد از س��ال ها پیگیری هنوز بافت های فرسوده بازسازی خونه به خونه
نشده و دورنمای آن نیز مطلوب نیست.

ب��ه گزارش خبرآنالین، حس��ن قربان خانی درباره ش��یوه س��اخت و س��از 
مس��کن، اظهار داش��ت: ما در تهران ۵ هزار هکتار بافت فرس��وده با جمعیتی 
حدود ۲ میلیون نفر داریم.بافت فرسوده یعنی ساختمان هایی که اساسا قابلیت 
بهره برداری شان را از دست دادند و به طور طبیعی اگر زلزله ای اتفاق بیفتد، این 

نقاط بسیار آسیب پذیر خواهد بود.
وی افزود: بیشترین بافت فرسوده نیز در مرکز تهران است؛ اگر خدایی نکرده 
زلزله شدیدی در تهران رخ دهد، این ساختمان ها اساسا قابلیت بهره برداری خود 

را از دست داده اند. راه مقابله با زلزله، بازسازی بافت فرسوده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران عنوان کرد:»سوال این جاست 
که آیا این موضوع در تهران به نحو مطلوب پیش می رود؟ خیر. اساس��ا بعد از 
سال ها پیگیری هنوز بافت فرسوده ما با وجود این که کارهایی انجام شده، اما 

بازسازی نشده و دورنمای آن نیز خوب نیست.
قربان خان��ی تصریح کرد: بر همین اس��اس، رئیس جمه��ور آقای ترکان را 
را به عنوان دس��تیار ویژه خود برای اصالح روند بافت های فرس��وده کرده اند.

ش��اید رئیس جمهور احساس کرده نیاز است در رابطه با کسانی که در حوزه 
بافت های فرسوده فعالیت دارند، دخالت مستقیم پیدا کند. وی متذکر شد: در 
حکم رئیس جمهور آمده از توان نظام مهندس��ی نیز اس��تفاده شود و ما اعالم 
کردی��م که هر کمکی از دس��ت ما برآید، انجام می دهی��م.  حتی ما داوطلبانه 

تعرفه خدمات مهندسی را در حوزه بافت فرسوده کاهش دادیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید کرد: امیدوارم سیاست ها 
به حدی هماهنگ باشد که بتوانیم خروجی مطلوبی در این زمبنه داشته باشیم. 
وی خاطرنشان کرد: ما در تولید مسکن داریم از همان روش های سنتی گذشته 
و اف��رادی که آموزش های الزم را ندیدند، اس��تفاده می کنیم. همچنین مصالح 

ساختمانی اصال کنترل نمی شود.

اخبار

امضای تفاهم نامه همکاری بانک انصار
آی��ت اهلل ابراهیمی مدیرعام��ل بانک انصار و 
محمدتق��ی نظرپ��ور معاون عمران��ی وزیر 
آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، 
توس��عه و تجهی��ز مدارس اق��دام به امضای 

تفاهم نامه همکاری کردند. 
نظرپور با ارایه گزارشی از فعالیت های سازمان گفت: 
از اهتمام بانک انصار و نقش موثری که در توسعه فضاهای 
آموزش��ی در مناطق محروم دارد تشکر و قدردانی کرده 
و امیدوارم با انعقاد این تفاهم نامه بتوانیم ش��اهد ایجاد و 
احداث پروژه های بیش��تری باشیم. وی گفت: ۵۰ درصد 
فضاهای آموزش��ی تا مهر امسال در سطح کشور توسط 
خیری��ن به بهره برداری رس��یده اس��ت و نقش نهاد های 
خیری��ه و بانک ها برای مش��ارکت در س��اخت فضاهای 

آموزشی حائز اهمیت است.

تسهیالت مالی برای صادرات بیش از تقاضا 
مدیرعامل بانک پارس��یان در دومین جلسه 
کمیس��یون بانک، بیم��ه و مالی��ات گفت: 
تس��هیالت برای صادرات بیشتر از حد نیاز 
ب��وده و مش��کل ام��روز کمبود تقاض��ا برای 

صادرات است.
در ای��ن جلس��ه که ب��ا محوریت مش��کالت نقل و 
انتقال پول صادرات در محل انجمن برگزار شد، کورش 
پرویزیان با اش��اره به اینکه بازار کشور اهمیت بسیاری 
دارد، اظهار داشت: کشورهای دیگر به سادگی بازار خود 
را در اختیار م��ا نمی گذارند، درحالیکه تعامل اقتصادی 
باید دو سویه باش��د. وی افزود: برای صادرات نهادهایی 
همچون سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات 
و بانک توسعه صادرات ایجاد شده، اما بخش خصوصی و 
صادرکنندگان با مطالبات خود باید این س��اختارها را به 

سمت خود حرکت دهد.

وژه های عمرانی  ین حامی پر بانک شهر مهم تر
در کالنشهرها

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد با بیان 
اینکه بانک شهر مهمترین حامی پروژه های 
اقتص��ادی و عمران��ی در کالنش��هرها طی 
س��ال های اخیر بوده اس��ت، گفت: توسعه و 
ارائه خدم��ات مدرن بانکی و طراحی ابزار جدید در ارائه 
خدمات بانکی به مش��تریان از ویژگی ه��ای اصلی بانک 

شهر است. 
علیرضا ش��هریاری با اش��اره به اهمی��ت وجود یک 
منبع عظیم مالی برای توس��عه شهری خاطرنشان کرد: 
ش��هرداری ها برای س��رعت بخش��یدن به فعالیت های 
اقتصادی نیاز به یک پشتوانه عظیم مالی دارند تا بتوانند 
با تسریع در انجام پروژه ها ارزش افزوده مناسبی را برای 

شهروندان به وجود بیاورند.

اگرچ��ه دوش��نبه هفته قبل 
بود که رئیس جمهور دستور اص����ل 44

پرداخت سود سهام عدالت را 
صادر کرد، اما اکنون با گذشت ۵ روز، هنوز برخی 
بانکها سود را به حس��اب مشموالن واریز نکرده و 

در حسابهای خود نگه داشته اند.
دوشنبه هفته گذشته بود که حسن روحانی، با 
حضور در وزارت اقتصاد، دس��تور داد تا سود سهام 
عدالت به حساب مش��موالن واریز شود. موضوعی 
که حداقل، وعده اش تا پایان ش��هریورماه با مردم 
بس��ته ش��ده بود و به دلیل عدم برگزاری به موقع 
برخی مجامع ش��رکت های مشمول سهام عدالت، 

کار تا دی ماه، به تعویق افتاد. 
ی��ک روز بعد یعنی سه ش��نبه نوزدهم دی ماه 
بود ک��ه میرعلی اش��رف عبداهلل پوری حس��ینی، 
رئیس س��ازمان خصوصی سازی با حضور در جمع 
خبرنگاران، جزئیات بیش��تری از ارایه س��ود سهام 
عدال��ت را مط��رح کرد و البته به این نکته اش��اره 
کرد که از صبح همان روز، واریز س��ود به حساب 

مش��موالن آغاز ش��ده اس��ت. در واقع، از روز قبل 
یعنی دوشنبه، هجدهم دی ماه، سود سهام عدالت 
به حساب بانک های عامل واریز شده بود و سازمان 
خصوصی سازی، کار را به صورت کامل انجام داده 
بود؛ اما بخش عملیاتی یعنی واریز سود به حساب 
مش��تریان به دلیل برخی مس��ائل فن��ی و اینکه 
دس��تگاههای خودپرداز به خاط��ر مراجعات مردم 
دچار مش��کل در پاس��خگویی به نیازه��ای روزانه 

مراجعان نشود، به تدریج واریز شد.
اکن��ون اما ۵ روز از آغاز توزیع س��ود س��هام 
عدالت از سوی بانک ها می گذرد و هنوز مشموالنی 
که کدشبای برخی از بانک ها را اعالم کرده اند، سود 
خ��ود را دریافت نکرده اند. این در حالی اس��ت که 
انتظار این چنینی ب��رای دریافت مبلغی اندک که 
حداق��ل ۲66۰۰ توم��ان و حداکثر ۵۰ هزار تومان 
است، چندان خوشایند نیست و به نظر می رسد که 
بانک ها باید هر چه س��ریع تر، پرداخت سود سهام 

عدالت را به کام مردم شیرین کنند.
تمام اینها در شرایطی است که به گفته رئیس 

سازمان خصوصی س��ازی، ۱۲۰۰ میلیارد تومان از 
۳۸۰۰ میلی��ارد توم��ان به حس��اب بانک ها واریز 
ش��ده تا در مرحله اول، یک س��وم مجموع س��ود 
س��هام عدالت هر مش��مول را به حساب وی واریز 
نمایند. بر این اس��اس یک محاس��به سرانگش��تی 
نش��ان می دهد که اگر نرخ رس��می سود بانکی را 
همان ۱۰ درصد سپرده کوتاه مدت بانکی در نظر 
بگیریم، اکنون حداقل ۱۲۰ میلیارد تومان س��ود 
برای بانک ها در این دوره ۵ روزه لحاظ شده است 
که به نظر می رسد انصاف نیست که برخی بانک ها 

به دلیل در گردش نگاه داشتن این پول، نسبت به 
عدم واریز سود سهام عدالت اقدام کنند.

گزارش ه��ای میدانی از برخ��ی بانک هایی که 
هنوز اقدام به پرداخت سود سهام عدالت نکرده اند 
نش��ان می دهد که ش��عب، در پاس��خ به مراجعات 
م��ردم، به این نکته بس��نده می کنن��د که از طرف 
ش��عب مرکزی بانک باید پول به حس��اب ها واریز 
ش��ود و این کار ربطی به شعب ندارد. این درحالی 
اس��ت که قرار است تا پایان س��ال ۲6۰۰ میلیارد 
تومان دیگر هم به حس��اب مشموالن واریز شود تا 

س��ود سهام عدالت آنها برای سال مالی ۹۵ تکمیل 
شود. حال باید منتظر ماند و دید که مرحله بعدی 
تقسیم سود چه زمانی صورت می گیرد و رفتار نظام 

بانکی در پرداخت این سود چگونه خواهد بود.

توضیح وزیر اقتصاد
وزی��ر اقتص��اد عدم واریز س��ود س��هام عدالت 
مش��موالن از زمان اع��الم پرداخت ه��ا را منوط به 
بررسی سازمان خصوصی سازی دانست و گفت: البته 

۱۴ میلیون نفر هنوز شبای خود را اعالم نکرده اند.
مس��عود کرباسیان در پاس��خ به این سوال که 
چرا با گذشت پنج روز هنوز برخی مشموالن، سود 
سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند، گفت: علت 
این امر را از س��ازمان خصوصی سازی جویا خواهم 
شد. وی افزود: البته ۱۴ میلیون نفر هنوز کد شبای 
خود را به س��ازمان خصوصی سازی و سامانه سهام 
عدال��ت اع��الم نکرده اند که بر این اس��اس ممکن 
اس��ت برخی مشموالن که هنوز س��ودی دریافت 

نکرده اند، در زمره این ۱۴ میلیون نفر باشند.

سود سهام عدالت برای برخی واریز نشد

 بانک ها سهام عدالت را
در حساب های خود نگه داشتند

احتمال توقف خط تولید ۱۰ مدل خودرو تا تیرماه ۹۷
مع��اون ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی اس��تاندارد اعالم کرد که براس��اس 

مصوب��ه افزای��ش تعداد اس��تانداردهای خودرویی از ۵۵ ب��ه ۸۵ مورد، به ات������ول
احتم��ال بس��یار زیاد خط تولی��د ۱۰ مدل خودروی دیگر نی��ز از ابتدای 

تیرماه سال آینده متوقف می شود.
به گزارش ایسنا، اسفند سال گذشته سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای 
خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعالم کرد که براساس تفاهم نامه ای بین این سازمان و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ 
موضوعی که براس��اس مصوبه شورای سیاس��ت گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و 

تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه سازان در دستور کار قرار گرفته است.
براساس زمان بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه امسال 6۱ مورد استاندارد خودرویی 
اجرایی و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به 6۱ استاندارد قبلی اضافه شود و 
در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده )۱۳۹۷(، تعداد 

استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می یابد.
طب��ق این تصمیم اعالم ش��د که اگر خودروی��ی نتواند تا ابتدای دی ماه امس��ال 6۱ مورد 
اس��تاندارد تعیین ش��ده را رعایت کند، در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط 
تولید روبه رو می ش��ود. همچنین قرار شد دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این 6۱ مورد از 
ابتدای تیرماه سال آینده اضافه شود که در غیر این صورت خودروهای مربوطه در صورت عدم 

رعایت 6۳ مورد استاندارد مربوطه با توقف خط تولید در آن مقطع زمانی روبه رو می شوند.
پ��س از آنکه با اجرای فاز اول اس��تانداردهای جدی��د اجباری خودرو ک��ه از ابتدای دی ماه 
س��ال جاری کلید خورد، تولید ۲۵ خودروی س��واری و س��نگین جاده ای متوقف شد، جهانبخش 
س��نجابی ش��یرازی معاون کیفیت ارزیابی سازمان ملی اس��تاندارد در ارتباط با توقف خط تولید 
خودروهایی که تا ابتدای تیرماه س��ال آینده نتوانند 6۳ مورد اس��تاندارد اجباری را رعایت کنند، 
اعالم کرد: در مرحله اول اجرای مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد، 
تولید ۲۵ خودروی سواری و سنگین جاده ای متوقف شد و به احتمال بسیار زیاد محصوالت هشت 

گروه خودرویی دیگر به دلیل عدم رعایت استانداردها با توقف خط تولید مواجه خواهند شد.
وی ادام��ه داد: در مرحله دوم اجرای مصوبه افزایش تعداد اس��تانداردهای خودرویی از ۵۵ 
به ۸۵ مورد باید تعداد اس��تانداردهای مورد نظر تا ابتدای تیرماه س��ال آینده از 6۱ به 6۳ مورد 
افزایش یابد و خودروسازانی که نتوانند الزامات این مصوبه را برای ارتقای استانداردهای اجباری 

لحاظ کنند با توقف خط تولید مواجه خواهند شد.

وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری 
تامین روي آنت���ن از طری��ق  اطالع��ات: 

مال��ی جمعی مش��کل مالی 
کسب و کار های نوین و استارتاپی برطرف می شود.

به گزارش صداوسیما، محمدجواد آذري جهرمي 
که در مراسم امضا تفاهم نامه تامین مالي طرح های 
کس��ب و کاره��اي نوی��ن ب��ا وزیر اقتصاد س��خن 
می گفت افزود: از ظرفیت های آینده توس��عه کشور 
بحث دیجیتال و برنامه ریزي براي توس��عه اقتصاد 
در حوزه کس��ب و کارهاي نوین اس��ت در این باره 
کشورهاي مختلف راهبردهایي تعیین کرده اند و در 
ایران نیز در ش��وراي عالي فضاي مجازي راهبردي 
را در دس��ت طراحي دارند ک��ه تدوین آن گام های 

آخر را طي می کند.
وي با اش��اره به س��رمایه گذاري پنج تریلیون 
دالري هند براي س��ال ۲۰۲۵ این کش��ور گفت: با 
تامین مالي کسب و کار های نوین هم از ظرفیت های 
باالي جمعیتي استفاده می کنیم و هم می توانیم در 
بخشي از معضل بیکاري جوانان فارغ التحصیل فارغ 
شویم چراکه کسب و کارهاي نوپا در ایران در حال 
ورود به مرحله بلوغ هس��تند و شرکت هایی زمینه 
توس��عه اقتصادي دیجیت��ال را دارند که وظیفه ما 

حمایت از آنها و رفع موانع پیشروي آنهاست.
وزی��ر ارتباطات موان��ع فرهنگي، سیاس��ي و 
اقتصادي این کس��ب و کارها را بر ش��مرد و افزود: 
چه بسیار ایده های خالقانه مبتکرانه و مخترعانه ای 
در کشور وجود دارد که به دلیل کمبود منابع مالي 
به اجرا نمی رس��د اما با همکاري وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي، اقتصاد و دارایي، س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار و ارتباطات تفاهم نامه و آیین نامه ای 
ب��راي تدوین م��دل جدید تامین مالي اجرا ش��ده 

ک��ه می تواند هم اش��تغال و رف��اه را فراهم کند و 
هم درآمد ملي کش��ور را اضافه کند و حتي درپی 

سهم خواهي از آي سي تي منطقه ای باشد.
آذري جهرمي گفت: با تصویب این شیوه تامین 
مالي در ش��وراي عالي بورس عرض��ه ایده از طریق 
س��ایت به مردم و س��رمایه گذاران صورت می گیرد 
که آنه��ا می توانند در این طرح ها ش��ریک ش��وند 
و سهمش��ان را ثبت کنند. وی س��ه م��دل اعانه و 
س��رمایه گذاري نزدیک، در اختیار گرفتن بخش��ي 
از کاالي تولی��د ش��ده )اوارد( و ش��راکت ب��ه ازاي 
س��رمایه گذاري را در چارچوب تامین مالي جمعي 
دانس��ت و افزود: دارندگان ایده می توانند س��رمایه 
سرمایه گذاران را چندین برابر ساخته و بدون نیاز به 
وام های بانکي که البته سود باالتري دارند مشکالت 

مالي را از پیشرو بردارند.

تأمین مالي استارتاپ ها بدون سود است
وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: تأمین 
مالي دسته جمعي از بازار سرمایه براي استارتاپ ها 

بدون سود خواهد بود.
آذري جهرم��ي در حاش��یه این مراس��م گفت: 
تأمین مالي دسته جمعي براي استارتاپ ها به چهار 
شیوه انجام پذیر است که بر این اساس تأمین مالي 
اعانه اي است که فردي عالقه مند به حمایت از شکل 
گیري کسب و کاري از آن بوده و بنابراین سود این 
تأمین مالي براي استارتاپ ها صفر خواهد بود. ضمن 
اینکه موضوع پیش خرید محصول و سرمایه گذاري 

نیز بدون سود انجام می شود و تنها شیوه چهارم که 
پرداخت وام است ممکن است سودي به استارتاپ 
تحمیل کند که این شیوه به دلیل ضرورت هماهنگي 

با بانک مرکزي فعاًل اجرایي نمی شود.
وي افزود: تالش ما این اس��ت ک��ه بتوانیم از 
کسب و کارهاي نوپا حمایت کنیم که در این میان 
تأمین مالي دس��ته جمعي با مش��ارکت بورس که 
جزئیات آن ظرف دو هفته آینده در ش��وراي عالي 

بورس به تصویب خواهد رسید، مدنظر است.
وزیر ارتباطات در پاس��خ به سوالي درباره ضرر 
کسب و کارها از فیلترینگ و اشتغال زایي در قالب 
طرح تأمین مالي دسته جمعي بورس اظهار داشت: 
ضرر کسب و کارها را از فیلترینگ بررسي کرده و با 
مسئوالن متولي نیز رایزني هایی را صورت داده ایم 
به خص��وص اینکه تصمیم��ات اینچنیني می تواند 
بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد و اگر چه همه 
کس��ب و کارها وابس��ته به پیام رسان ها نیستند اما 
بای��د تالش کنیم حداقل چالش را براي کس��ب و 

کارهاي نوپا ایجاد کنیم.
آذري جهرمي تصریح کرد: این در شرایطي است 
که اغتشاش��ات در همه کشورها ممکن است برخي 
مش��کالت را ایج��اد کند و حتي کس��ب و کارهاي 
واقعي را نیز تحت الشعاع قرار دهد که بر این اساس 
اغتشاش��ات اخیر در ایران نیز باعث ش��د قیمت ارز 
و س��که ب��اال رود و بر روند طبیعي کس��ب و کارها 
اثر بگذارد، با این حال این مقاطع گذراس��ت و بازار 

درازمدت برنامه ریزي می کند.

وزیر ارتباطات خبر داد

تامین کسب و کار های نوین از سرمایه های خرد

عض��و کمیس��یون کش��اورزی 
س����بز مجلس گفت: دولت در اجرای راه 

قان��ون خرید تضمین��ی گندم 
خالف قانون عمل می کند و قشری از تولیدکنندگان 
که مدافع قوی و البی قوی در حاش��یه دولت نداشته 

باشند، مانند کشاورزان مظلوم واقع می شوند.
به گزارش فارس، عباس پاپی زاده در پاس��خ به اینکه 
چرا دولت با گذش��ت ۴ ماه از زمان اعالم نرخ خرید 
تضمین��ی گندم هن��وز نرخ واقعی را اع��الم نکرده و 
ظاه��را هم خبری از افزایش قیمت نیس��ت، با انتقاد 
از این مس��ئله ب��ه صراحت گفت: دول��ت در اجرای 
کامل قانون خرید تضمینی گندم خالف قانون عمل 
می کن��د و اگر مطالع��ه ای روی رفتار دولت داش��ته 
باش��یم، ش��اهدیم که قش��ری از تولیدکنندگان که 
مداف��ع قوی و البی قوی در حاش��یه دولت نداش��ته 

باشند، مانند کشاورزان مظلوم واقع می شوند.
وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: خودروس��ازان در 
چند س��اله اخی��ر هر طور که خواس��ته اند، قیمت را 
افزای��ش داده اند و حتی با البی که داش��ته اند تعرفه 
واردات خ��ودرو را هم افزایش داده اند، تا خودروهای 
بی کیفیتی در داخل کش��ور تولید می شود را با ایجاد 
محدودی��ت ب��رای مصرف کنن��ده ایرانی بفروش��ند. 

نمون��ه اش خودروه��ای هیبریدی اس��ت ک��ه قانون 
می گوید از پرداخت تعرفه و عوارض معاف ش��ود، اما 
روی آن هم تعرفه بس��تند. نماینده مردم دزفول در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اصل صریح قانون 
در مورد خرید تضمینی محصوالت کشاورزی گفت: 
قانون صراحت��اً می گوید افزایش ن��رخ خرید باید بر 
اساس نرخ تورم باشد که دولت در این سال ها اساساً 
این کار را نکرده و زورش به کش��اورز بینوا می رسد و 
وقت آن رس��یده که دولت سیاست های یک بام و دو 

هوا و متناقض خودش را کنار بگذارد.
عضو کمیس��یون کشاورزی مجلس ش��ورای اسالمی 
با اش��اره به اینکه بس��یاری از هزینه های کشت برای 
کش��اورزان افزایش یافته، تصریح کرد: به عنوان مثال 
دولت اجاره بهای اراضی که در خوزستان به کشاورزان 
اجاره می دهد را امسال ۵ تا ۱۰ برابر اضافه کرده است 
و ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر کشاورز درگیر این موضوع هستند، 
ی��ا از طرف دیگر قیمت فروش آب به ش��دت افزایش 
یافته و کشاورز باید یک ماه قبل از شروع کشت آن را 
پرداخت کند و چگونه است که آن چیزی که کشاورز 

به دولت می فروشد، قیمتش نباید افزایش یابد.
وی افزود: هر وقت دلش��ان خواس��ت پول کشاورز را 
می دهند، اما خودش��ان اول پ��ول را می گیرند و هر 

چقدر هم که بخواهن��د قیمت را افزایش می دهند و 
نمی دانیم این مسائل را با چه زبان و ادبیاتی بگوییم 

که حل شود، نه آنکه به کسی بر بخورد.
به گفته پاپ��ی زاده دولت باید ابتدا خودش پیش قدم 
ش��ود تا هزینه های دریافتی اش را از کشاورز کاهش 

دهد، و گرنه مشکلی حل نخواهد شد.
ب��ا وجود این که طب��ق قانون نرخ خری��د تضمینی 
محصوالت کش��اورزی از جمله گن��دم باید حداکثر 
تا ش��هریور و قبل از آغاز س��ال زراع��ی جدید اعالم 
ش��ود، اما قیمت خرید تضمینی گندم با گذش��ت ۴ 
ماه از فصل آغاز کشت همچنان به طور رسمی اعالم 
نش��ده و تنها هفته گذشته نوبخت در پاسخ به سوال 
خبرنگار فارس در حاش��یه نشست خبری اعالم کرد 
که قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی پیش 

رو افزایش نخواهد داشت.
این در حالی اس��ت که هزینه های جانبی کشاورزان 
از جمل��ه خرید نهاده ، نرخ خرید آب و س��ایر موارد 
افزای��ش ۱۵ تا ۳۰ درصدی داش��ته اس��ت و وزارت 
جه��اد کش��اورزی نی��ز مرداد م��اه امس��ال افزایش 
۹ درص��دی ن��رخ خری��د تضمینی  گن��دم و برخی 
محصوالت را به دولت پیشنهاد داده است، اما ظاهرا 
ش��ورای اقتصاد میلی به افزایش نرخ خرید تضمینی 
گندم ندارد. از گوش��ه و کنار هم شنیده می شود که 
برخی دلیل ع��دم افزایش قیمت را کس��ری بودجه 
دول��ت و همچنین پایین تر ب��ودن نرخ جهانی گندم 

از قیمت داخل می دانند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

دولت در خرید تضمینی گندم خالف قانون عمل می کند


