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از فروردین 97
حقوقمدیراندرسامانهحقوقومزایاثبتمیشود

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کش��ور از ثبت حقوق مدیران در فروردین سال 97 در سامانه 

حقوق و مزایا خبر داد.
جمشید انصاری در توئیتی نوشت دیروز گزارش نهایی تدوین 

سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران موضوع ماده 29 قانون برنامه 
ششم از سوی مشاور ارائه شد. سامانه کامل و جامعی طراحی شده 
است و امیدواریم نحوه استقرار و اجرای آن سریعاً در دولت تصویب 
گردد تا بتوانیم طبق پیش بینی قانون، پرداخت های مدیران را در 

فروردی��ن 97 در آن ثبت کنیم. دول��ت در ماده 29 قانون برنامه 
شش��م مکلف شده است تا سامانه جامع حقوق و مزایای مدیران 
را در سال اول برنامه را راه اندازی کند، همچنین تمامی ارگان ها و 

نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی شامل این طرح هستند. 

اخبار

فروشگواهیسپرده۱۶درصدیدربانکملت
ف��روش مرحل��ه جدی��د گواهی س��پرده ویژه 
سرمایه گذاری )عام( در بانک ملت از دیروز سه 
شنبه 22 اسفندماه سال جاری شروع می شود.

این بانک با مجوز بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده 
با نرخ سود علی الحساب سالیانه ۱۶درصد را به مشتریان 
عرضه می کند. براس��اس این گزارش، فروش این گواهی 
س��پرده ها از دیروز سه ش��نبه 22 اسفندماه تا پایان روز 
دوش��نبه 2۸ اس��فندماه 9۶ ادامه خواهد داشت. بر این 
اساس، گواهی سپرده فوق، مدت دار، ویژه سرمایه گذاری 
)عام( یک ساله، با نام و الکترونیک خواهد بود. نرخ سود 
علی الحساب ساالنه این اوراق ۱۶درصد قابل پرداخت در 
مقاط��ع ماهانه و نرخ بازخرید آن، قبل از سررس��ید،۱۴ 

درصد ساالنه در نظر گرفته شده است.

شاهینهایطالییتبلیغات
برشانههایبانکدی

بانک دی در سومین دوره جشنواره تبلیغات، 
در بخش های تبلیغ��ات محیطی و کمپین 
جامع تبلیغاتی موفق به دریافت دو نش��ان 

شاهین طالیی شد.
در سومین جشنواره برترین های تبلیغات ایران که با 
شعار »خالقیت، اثربخشی تبلیغات، حق انتخاب مشتری«، 
در مرک��ز همایش های دانش��گاه تربیت م��درس برگزار 
ش��د، بانک دی با نظ��ر هیات داوران جش��نواره، تندیس 
ش��اهین طالیی »تبلیغات محیطی« و تندیس ش��اهین 
طالیی»کمپین جامع تبلیغاتی« کسب کرد.براساس این 
گ��زارش در این همایش که با حض��ور محمدباقر نوبخت 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، محمد سلطانی فر معاون 
مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگزار شد، اساتید حوزه روابط عمومی و تبلیغات به ارائه 
مطالبی درخصوص تبلیغات، سیر تحول این علم، سنجش 
اثربخشی تبلیغات و ارتباطات یکپارچه بازاریابی پرداختند.

فصلشکوفاییروابطتجاریایران
باترکمنستانوآذربایجان

همایش تجاری ایران با ترکمنس��تان و آذربایجان 
فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

بهروز الفت مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا گفت: کشور 
ترکمنس��تان از مهم ترین کش��ورهای ه��دف صادراتی 
ایران در حوزۀ cis محس��وب می ش��ود و به دلیل تنوع 
محصوالت صادراتی به این کشور بیشترین رقم صادرات 
ایران به ترکمنستان صورت می گیرد همچنین بیشترین 
صادرات ایران به ترکمنس��تان در حوزۀ خدمات فنی و 
مهندس��ی اس��ت که بیش از ۱ میلی��ارد دالر پروژه در 
دس��ت اجرا وج��ود دارد و پروژه هایی نی��ز به ارزش ۴ 

میلیارد در مرحلۀ انجام قرارداد است.
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رشته ورتبه موردنظرعنوان مناقصهرديف

1
احداث، نصب،راه اندازى و بهره بردارى سيستم تصفيه، توزيع 
و فروش آب آشاميدنى در قالب قرارداد خودگردان تعدادى از 

روستاهاى استان اصفهان

داشتن رتبه 5 پيمانكارى در رشته تأسيسات و تجهيزات و 
يا آب از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور 

نرخ رسمی در بودجه ۳۳۰۰ 
۳7۵۳ جنب استانبول مبادل��ه ای  توم��ان، 

تومان، رس��می موزون س��نا 
۴۴9۵ تومان، رس��می تزریقی به صرافی ها ۴7۸۵ 
توم��ان و فروش رس��می صراف به م��ردم ۴۸۰۰ 

تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.
به گزارش مهر، صرافی های غیرمجاز در سطح 
ش��هر هنوز نفس می کش��ند و ب��ازار ارز همچنان 
متشنج است. کس��ی ارز نمی خرد و نمی فروشد و 
فقط بس��اط داللی ها گسترده تر شده است. اکنون 

دالر حدودا ۱۰ نرخی شده است.
ام��ا در ای��ن می��ان، ف��ارغ از برنامه ریزی ها و 
سیاست گذاری هایی که از سوی بانک مرکزی برای 
بازار ارز انج��ام می گیرد، صرافی ها هم بار زیادی از 
ب��ازار ارز را به دوش می کش��ند و بخش عظیمی از 
تقاض��ای روزانه در بازار را پاس��خ می دهند؛ در این 
میان صرافی های غیرمجاز، آب را به آسیاب دالالن 
می ریزند و س��بب می ش��وند که قیم��ت در بازار با 
نوس��انات غیرمنطق��ی و غیرطبیعی مواجه ش��ود؛ 
معام��الت فردایی رونق گیرد و حضور در بازار برای 

دالالن صرفه اقتصادی داشته باشد.
ای��ن اتفاق در حالی اس��ت ک��ه بانک مرکزی 
به عنوان سیاس��تگذار پولی و ارزی کشور، بارها و 
بارها با ارسال نامه هایی جداگانه به نیروی انتظامی 
خواس��تار توقف فعالیت صرافی های غیرمجاز شده 
ول��ی هنوز ه��م ای��ن صرافی ها در ب��ازار ارز نفس 
می کش��ند و ب��ازار را ب��ه تالطم می کش��انند؛ اما 
داس��تان هر چه که باش��د، هنوز برخورد جدی در 
این رابطه با صرافی ه��ای غیرمجاز صورت نگرفته 
و به نظر نمی رس��د نامه نگاری ها، به نتیجه رسیده 
باش��د؛ چراکه بانک مرکزی اب��زار اجرایی و قانونی 

در اختیار ندارد و همین امر هم س��بب می شود که 
صرافی های مجاز نیز در سایه غیرمجازها، با اختالل 

در عملکرد مواجه شوند.
طبق گفته متولیان؛ اکنون نظارت بر صرافی های 
مجاز به صورت حضوری و غیرحضوری انجام می شود 
ک��ه درخصوص نظ��ارت غیرحضوری با اس��تفاده از 
س��امانه نظارت ارز )س��نا( آمار و اطالعات مبادالت 
صرافی ها کنت��رل، پایش و به مقامات ارش��د بانک 
گزارش می شود ضمن اینکه با استفاده از نتیجه های 
ای��ن نوع گزارش��ها در برخی م��وارد ضمن انعکاس 
موضوع به سایر ادارات ذیربط، بازرسی حضوری نیز 

انجام و عملیات صرافی مورد بررسی قرار می گیرد.

وعده های توخالی
دالر که دولت یازدهم وعده داده بود تک نرخی 
شود، در شرایط کنونی ده نرخی شده است؛ ضمن 
اینکه، باال بردن نرخ س��پرده از ۱۵ به 2۰ درصد، 
ه��ر چند برای یک مدت زم��ان دو هفته ای، تمام 
نظم بازارهای مالی به هم خورده و هزینه گزافی به 
سیستم پولی پوسیده کشور تحمیل شده است؛ به 
ای��ن معنا که حتی در بورس هم، نرخ برخی اوراق 

به 2۴ درصد رسیده است.
گشت و گذاری میدانی حکایت از آن دارد که 
اکنون حدود ده نرخ برای دالر در شهر تهران وجود 
دارد و در مبادالت رسمی و غیررسمی محل اعراب 

و توجه قرار می گیرد. بر این اس��اس، نرخ رس��می 
بودج��ه ۳۳۰۰ تومان، نرخ رس��می بانک مرکزی 
۳7۵۳ توم��ان، نرخ مس��افری توریس��تی ۴۴۸۰ 
تومان، نرخ رس��می م��وزون س��نا ۴۴9۵ تومان، 
نرخ رس��می تزریقی به ص��راف ۴7۸۵ تومان، نرخ 

فروش رس��می صراف به مردم ۴۸۰۰ تومان، نرخ 
فروش رس��می صراف در کف ب��ازار ۴۸۵۰ تومان، 
نرخ فروش رسمی صراف بدون ثبت در سنا ۴9۰۰ 
تومان، نرخ فروش حواله ش��رکتی ۴۸۶۰ تومان و 

نرخ فروش حواله شخصی ۴92۰ تومان است.
اکن��ون بس��یاری از بازارها ب��ه خاطر همین 
تالطم��ات ارزی، تحت الش��عاع ق��رار گرفته اند و 
نرخ های عجیب و قریبی در آنها اعمال می ش��ود. 
در این می��ان صرافی های غیرمجاز همچنان نفس 
می کش��ند و صرافی ه��ای مج��از را ه��م همخون 
ب��ا رفتارهای خ��ود آزار می دهند. ب��ازار ارز ایران، 
روزهای عجیبی را پش��ت سر می گذارد و مشخص 
نیست که این روند تا چه وقت ادامه داشته باشد.

یکی از صراف��ان می گوید: براس��اس آنچه که 
اکنون در بازار مش��هود است، صرافی های غیرمجاز 
و برخی دالالن، لیدر بازار ش��ده اند و بازار را هدایت 
می کنند؛ جلوی پاس��اژ افش��ار و الل��ه زار همچنان 
شلوغ است و رفت و آمد دالالن را به خود می بیند.

وی می افزاید: هم اکنون اوضاع بازار ارز اگرچه 
با تدابیری که طی روزهای گذش��ته اتخاذ ش��ده، 
بهبود یافته اما همچنان متشنج است و به راحتی 
و روان��ی، معام��الت در آن انجام نمی ش��ود و این 

یعنی یک جای کار می لنگد و باید اصالح شود.
فرش��اد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی 
هم به نوعی فعالیت غیرمجازها در عرصه صرافی ها 

را تائید کرده و در پاس��خ به س��والی مبنی بر این 
که کار س��اماندهی صرافی های غیرمجاز چه زمانی 
به سرانجام می رس��د، ادامه داد: امروز بالغ بر ۶۰۰ 
صراف��ی مجاز در ح��ال فعالیت هس��تند که البته 
ممکن اس��ت برخی تخلفات را هم انجام دهند که 
به هر حال با آنها به نحو مقتضی برخورد می شود.

حی��دری گفت: برخی تحرکات در بازار ارز در 
صرافی های مجاز نیس��ت و در محل های مشهوری 
تخلف می کنند. بر این اس��اس با هماهنگی وزارت 
اطالع��ات، قوه قضایی��ه، نی��روی انتظامی و بانک 

مرکزی قاطعانه برخورد شده است.
مع��اون بانک مرکزی ادام��ه داد: باید فعالیت 
ارزی از طری��ق صرافی مجاز انج��ام گیرد و تمام 
فعالیت های ارزی مجاز نیز ثبت می شود در نتیجه 
نظیر موسسات غیرمجاز کار ساماندهی صرافی های 
غیرمجاز نیز انجام می شود. وی افزود: اگر تخلفات 
صرافی ه��ای مج��از جزئی باش��د، در کمیس��یون 
مربوطه رسیدگی شده و تذکر دریافت می کنند؛ و 
اگر سطح تخلفات باالتر باشد، لغو مجوز می شود و 

اگر جرم کند، به قوه قضاییه معرفی می شود.
وی گفت: در سال 9۶ تعداد 2۰۰ صرافی غیرمجاز 
یا مجاز متخلف با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه 

پلمب شده اند و قاطعیت الزم را هم داریم.
به هر حال با این اوضاع چند نرخی ش��دن ارز 
که بسیاری از فعالیت های غیراقتصادی را جایگزین 
فعالیت های سالم اقتصادی و نقل و انتقاالت ارزی 
کرده اس��ت، انتظار می رود که نی��روی انتظامی و 
بانک مرکزی در کنار حمایت های قوه قضاییه، کار 
را به نحوی پی��ش برند که به هرحال، صرافی های 
غیرمجاز بساطش��ان از بازار جمع ش��ود و بازار ارز 
ایران کمتر شاهد دالل بازی های این چنینی باشد.

دالر 10 نرخی شد؛

جوالن لیدرهای غیرمجاز در بازار ارز

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اعالم کرد
عرضهگوشتقرمزوارداتیبانرخ۳۳هزارتوماندربازار

رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی قیمت گوش��ت قرمز وارداتی )تنظیم 
بازاری( را ۳۳ هزار تومان اعالم کرد.بــــازار روز

به گزارش تسنیم، علی اصغر ملکی افزود: این گوشت ها درفروشگاه های 
زنجیره ای، هایپرمارکت ها، میادین میوه و تره بار و... عرضه می شود و قیمت گوشت های وارداتی 

برای مصرف کنندگان ۳۳ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: در حال حاضر قیمت گوشت قرمز شقه بدون دنبه 
داخلی برای فروشندگان ۳9 تا ۴۰ هزار تومان است که با احتساب ۱۰ درصد سود این کاال به 

نرخ ۴۳ تا ۴۴ هزار تومان به دست مصرف کنندگان می رسد.
ملکی در ادامه ضمن اشاره به رشد دو هزار تومانی قیمت گوشت قرمز نسبت به ماه گذشته 
افزود: کمبود عرضه دام و رش��د میزان تقاضا در روزهای پایانی س��ال از جمله دالیل افزایش 
قیمت این محصول در س��طح کشور بوده اس��ت.ملکی بیان داشت: همه ساله مردم در ماه های 
پایانی س��ال شاهد افزایش قیمت گوش��ت در بازار هستند. وی گفت: شرایط بازار گوشت قرمز 

امسال نسبت به سال گذشته به جهت ورود گوشت های وارداتی قدری بهتر است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه بازار گوشت قرمز بر مدار ثبات است، افزود: 
مردم در صورت مش��اهده هر نوع تخلفی از سوی عرضه کنندگان گوشت قرمز می توانند موارد 

تخلف را به بازرسان اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و... اطالع دهند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرد؛
نرخواقعیتورم؛باالی۱0درصد

عض��و کمیس��یون قضایی و 
کــش ش��ورای خـط  مجل��س  حقوق��ی 

اس��المی با ارزیاب��ی عملکرد 
دولت در سال 9۶ گفت: جامعه شرایط تورمی را بر 
ش��رایط رکودی ترجیح می دهد این در حالی است 
که دولت در مهار تورم نیز موفق نبوده اس��ت و آمار 

واقعی تورم باالی ۱۰ درصد است.
محمدعلی پورمختار در گفت وگو با تس��نیم با 
بیان اینکه اکنون شرایط اشتغال در کشور بحرانی 
اس��ت گفت:  یکی از عواملی که باع��ث ایجاد این 
ش��رایط ش��ده اس��ت این اس��ت که بنا بر دالیلی 
سیاس��ت دولت بر این منوال است که اجازه ایجاد 

تورم به هر قیمتی را نمی دهد.
وی با بیان اینکه پیاده س��ازی چنین سیاستی 
ب��دون توجه به ایجاد عوام��ل مؤثر دیگر اقتصادی 
باع��ث ایجاد ش��رایط رکودی می ش��ود، گفت: به 

جهت پیاده سازی این سیاست بود که در این سال 
یعنی سال تولید و اشتغال که باید این دو موضوع 
اس��اس قرار می گرفت اینگونه نشد و با اساس قرار 
گرفت��ن کنترل ت��ورم به هر قیمت عمال ش��رایط 

رکودی در کشور استمرار پیدا کرد.
این نماینده مجلس افزود: وقتی فضای اقتصادی 
کشور را به س��مت شرایط رکودی سوق می دهیم، 
بنابراین مجموع��ه اقداماتی از جمل��ه اعطای وام، 
دادن تس��هیالت و س��ایر اقدام��ات و مصوباتی نیز 
ک��ه مجلس برای رونق تولید در نظر گرفته اس��ت 
نمی تواند آنچنان تأثیر و ثمری داشته باشد؛  چراکه 

نمی تواند بخش های تولیدی را فعال کند.
پورمخت��ار با بیان اینکه ما معتقدیم و آن را در 
جامعه نیز شاهد هستیم، جامعه شرایط تورمی را بر 
شرایط رکودی ترجیح می دهد کما اینکه تورمهای 
بسیار شدیدی را تجربه کرده است ولی در عین حال 
به لحاظ اینکه گردش مالی و فعالیت های اقتصادی 
زیاد بوده است مردم آن را تحمل می کردند گفت: اما 
شرایطی که اکنون بر کشور حاکم است باعث ایجاد 

نارضایتی اقتصادی در جامعه ش��ده است کمااینکه 
امروزه بس��یاری از فعالین اقتصادی این نکته را به 
ما مس��ئولین گوش��زد می کنند و یه همین جهت 
اس��ت که از دولت توقع م��ی رود برای برون رفت از 
رکود برنامه ریزی کن��د. وی با بیان اینکه دولت در 
مهار تورم نیز که دغدغه آن را دارد نیز موفق نبوده 
اس��ت گفت: دولت وقتی آمار تورم را اعالم می کند 
زیر ۱۰ درصد اعالم می کند؛ در صورتی که واقعیت 
اینگونه نیست و آمار واقعی چیزی فراتر از این عدد 
 اس��ت. امسال که رو به پایان است برخی از اقالم تا 
سی درصد و برخی تا صد درصد رشد قیمت داشته 
است و تنوع این افزایش در بین اقالم متنوع است؛ 
چراک��ه این افزایش قیم��ت را از خوراکی گرفته تا 

خودرو می توان مشاهده کرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان 
اینک��ه افزایش قیمت خودرو ب��ه جهت بی تدبیری 
دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود 
گفت:  از طرفی نگاه دولت فقط به کنترل تورم است 

که آن هم موفقیت آمیز نبوده است.


