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خانوار با ميانگين 
۳/۳ نف�ر در آخرين نشس�ت كميته دس�تمزد 
ش�وراي عالي كار ح�دود ۳ميلي�ون و 760هزار 
تومان محاس�به و تأييد ش�د، اما اينك�ه فاصله 
2ميليوني حداقل دستمزد به اين هزينه را چگونه 
بايد پر كرد معادله مجهولي اس�ت كه هيچ وقت 
شوراي عالي كار نتوانس�ته به اين معادله پاسخ 

دهد. 
علي خدايي، عضو شوراي عالي كار گفت: در جلسه 
عصر روز چهارش��نبه ۲۴بهمن ماه پ��س از بحث و 
تبادل نظر مي��ان نمايندگان كارگ��ري، كارفرمايي 
و دولت رقم 3ميلي��ون و 759 ه��زار و ۲00 تومان 
به عنوان سبد معيش��ت خانوار با ميانگين 3/3نفر 
محاسبه شد و به تأييد سه جانبه رسيد.  وي توضيح 
داد: اين عدد رقم ميزان مزد نب��وده، بلكه به عنوان 
ورودي مذاكرات مزدي و موضوع بند ۲ماده ۴۱ قانون 
كار اس��ت.  به گفته وي، با اين حساب هزينه خانوار 
طي سال گذشته بالغ بر يك ميليون و 80 هزارتومان 

در ماه افزايش را نشان مي دهد. 
 ممانع�ت از افزاي�ش دس�تمزد كارگران به 

اقتصاد كالن ايران آسيب زد
عقب ماندگي حداقل دستمزد نسبت به هزينه هاي 
معيشت يك خانوار با بعد 3/3 نفر موجب شده است تا 
امروز شكافي در حدود ۲ميليون تومان در ميان درآمد 
ناشي از حداقل دستمزد و هزينه معيشت شكل بگيرد 
و در حقيقت با اين شكاف درآمدي هزينه اي بسياري 
از كارگران نه تنها صاحب پس اندازي نيستند، بلكه با 
مقوله كسري بودجه مواجه شده اند.  كسري بودجه 
كارگران با بيش از ۱3 ميليون جمعيت و بزرگ ترين 
جامعه نيروي كار ايران باعث ش��ده در بعد اقتصاد 
كالن با ضعف طرف تقاضا روبه رو شويم، به طوري كه 
در بازارهاي بزرگي چون مس��كن و خ��ودرو عماًل 
بسياري از متقاضيان مصرفي از بازار حذف شده اند 
و تعادل در بزرگ ترين بازار مرتبط با اشتغال يعني 
ساخت و ساز به هم بخورد، اين در حاليست كه ركود 
بازار ساخت و ساز ضربه س��ختي به بخش اشتغال و 
صدها مشاغل وابسته به اين حوزه زده است.  تركيب 
ناهمگون شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد باعث 
شده است تا كارفرماي بزرگ يعني دولت به همراه 
كارفرمايان كوچك تر عموماً وابسته به بخش دولت 

دست برتر را در تعيين دستمزد داشته باشد، اين در 
حاليست تعيين دستمزد تحت تأثير تصور اثر مثبت 
ممانعت از رشد دستمزد ها در اقتصاد باعث شده امروز 
اقتصاد كالن ايران از ناحيه ضعف طرف تقاضا آسيب 

جدي ببيند كه نمونه آن بخش ساختمان است. 
از سوي ديگر امروز حتي ش��اهد اين مقوله هستيم 
كه با توجه به افزايش قابل مالحظه هزينه ها و تورم 
عمومي و بخشي شديد حوزه صنايع غذايي بسياري از 

متقاضيان در حال محدوديت در اين بازار هستند.
 نماينده ه�اي دول�ت در ش�وراي عالي كار 

بي طرف نيستند
در اين ميان عده اي كه تالش دارند نيروي انس��اني 
زحمتك��ش كش��ور را در قالب بندي ه��اي مكاتب 
اقتصادي دس��ته بندي كنند، بايد متوجه شوند كه 
حداقل دس��ته بندي هاي اقتصادي غربي و ش��رقي 
در جمهوري اس��المي اس��المي جايي ندارد و بايد 
دكان هايي كه در راس��تاي اين دس��ته بندي ها در 
رسانه هاي اقتصادي ايجاد شده است، بسته شود و 
گفتمان اقتصادي جديدي در دنيا با محوريت اسالم 
ناب محمدي ترويج ش��ود و نيروي كار زحمتكش 
را بر اس��اس كليد واژه ها و عناوين اس��المي معرفي 
كرد؛ چراكه اين قش��ر در هم��ه صحنه هاي انقالب 
اس��المي نش��ان دادند كه پيش��رو و پايبند انقالب 

اسالمي هستند. 

در اين ميان، صف بندي هاي موجود در شوراي عالي 
اش��تغال نيز بايد تغيير كند و تش��كل هاي انقالبي 
جديدي ني��ز در حوزه هاي ني��روي كار كارمندي و 
كارگري ش��كل بگيرد كه در تصميم گيري ها فعال 
باشد و براي بهبود بهره وري بخش نيروي كار و رفع 
موانع توليد در بخش هاي مختلف مش��اركت كند. 
حتي تشكل هاي نظري اين بخش ها و نيروي انقالبي 
آسيب هاي مكاتب اقتصادي غير اسالمي را كه امروز 
در اغلب كشورها ظهور و بروز كرده است، براي جامعه 

نيروي كار و افكار عمومي بازگو كند. 
با توجه به اينكه اقتصاد ايران دولتي و متكي به نفت 
و س��هم دولت از اقتصاد بس��يار قابل مالحظه است 
و گاهي دولت در بخش كارفرماي��ي غير دولتي نيز 
بخش هاي وابسته اي را دارا مي باشد، جا دارد دولت 
نمايندگان بخ��ش واقعي كارفرمايي را در ش��وراي 
عالي كار ورود بدهد تا ضمن بيان مش��كالت بخش 
توليد و خدمات، زمينه را ب��راي تصميم گيري هاي 
صحيح اقتصادي در اين ش��ورا فراه��م كند، در غير 
اينصورت تصميماتي اخذ مي ش��ود كه علي الظاهر 
به سود كارفرماي بزرگ و متوسط است، اما در بعد 
تقاضاي كل به يكباره عارضه اي با عنوان ضعف مالي 
ظهور مي كند كه بخشي از ريشه اين رويداد در تعيين 
اشتباه دستمزد است و دپوي ميليون ها خانه خالي 
در كشور و بسياري از كاالهاي كارخانجات در انبارها 

تأييد كننده اين مقوله است. 
در همي��ن رابطه، عضو ش��وراي عال��ي كار با اعالم 
اينكه نمايندگان دولت در جلس��ات ش��وراي عالي 
كار بي طرف نيستند، گفت: وقتي كار به رأي گيري 
مي رسد، عماًل توان چانه زني گروه كارگري، سه در 

مقابل شش است. 
به گزارش تسنيم، علي خدايي در مصاحبه با راديو 
با اش��اره به درخواس��ت نماينده هاي كارگري براي 
ترميم حقوق و دستمزد كارگران در نيمه دوم سال 
96 گفت: »متأس��فانه دولت همراهي نكرد و گروه 
كارفرمايان با توجه به استدالل هاي خود با ما همراهي 
نكردند.« وي در عين حال از تالش ها براي ادامه اين 
روند در سال جديد خبر داد و افزود: »ما بسيار از اصل 
۴۴ ياد مي كنيم، اما فراموش كرديم اصل ۴3 قبل از 
۴۴ اولويت داشت و اصول قانون اساسي را گزينشي 

انتخاب نمي كنيم.«
خدايي تصريح كرد: »ت��ا زماني كه اص��ل ۴3 را به 
درس��تي اجرا نكنيم، مش��كالت حل نخواهد شد و 
اينكه صرفاً در پي خصوص س��ازي محض باش��يم 
و بنگاه هاي دولتي را با روش��ي غل��ط واگذار كنيم، 
مشكالت بيشتر خواهد شد.« وي همچنين با انتقاد از 
شاكله شوراي عالي كار گفت: »دو قشر از نمايندگان 
كارگري و كارفرمايي بايد مدافع جمعيتي باشند كه 
نماينده آن هس��تند و اينكه نماينده كارفرمايان از 
آنان دفاع مي كنند و احياناً مخالف افزايش دستمزد 
هستند، براي ما عجيب نيست، اما دولت بايد نقشي 
بي طرف داشته باشد تا تعال را بر قرار كند.« خدايي 
بيان كرد: »در قانون كار پيش بيني شده وزير كار به 
عنوان رئيس شورا و دو نفر به عنوان افرادي مطلع با 
معرفي وزير كار در جلسات حضور يابند، ولي اين دو 
نفر وزراي ذينفع يا وزراي كارفرمايي دولت هستند.« 
نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اعالم اينكه 
نمايندگان دولت در جلسات شوراي عالي كار بي طرف 
نيس��تند، گفت: »وقتي كار به رأي گيري مي رسد، 
عماًل ت��وان چانه زني گروه كارگري، س��ه در مقابل 
شش اس��ت كه مورد اعتراض گروه كارگري است.« 
خدايي با بيان اينكه همه ساله برخي مسائل انحرافي 
در زمان تعيين دستمزد شروع مي شود، اظهار كرد: 
»دستمزد منطقه اي الزاماتي دارد و براي اين كار بايد 
پيش زمينه هايي فراهم شود، چون تعيين مزد داراي 

تأثيرات اجتماعي و سياسي است.«

عربستان  با سرمايه گذاري در پاكستان به ويژه 
بخش انرژي اين كشور، درصدد است اسالم آباد 
را از تهران دور ك�رده و مانع افزايش همكاري 
ايران و پاكس�تان ش�ود؛ مانند همان فرمولي 
كه عربستان با مصر به پيش برد و با كمك هاي 
اقتصادي به اين كشور در صدد متحد سازي بود. 
 مهم ترين بخش اين س�رمايه گذاري، ساخت 
يك پااليشگاه و مجتمع نفتي ۱0 ميليارد دالري 
در بندر گوادر در س�واحل درياي عرب است. 
اين ش�هر، مقصد نهايي كريدور چند ميليارد 
دالري اقتص�ادي چين- پاكس�تان به ش�مار 
مي رود كه در نزديكي بندر چابهار كه توس�ط 
هندي ها و ايراني ها توس�عه يافته، قرار دارد. 
دو منبع س��عودي در گفت وگو با  اي اف پي تأييد 
كرده ان��د كه رهب��ران عربس��تان براي توس��عه 
دامن��ه فعاليت هاي خود در كش��ور پاكس��تان، 
برنامه ريزي ه��اي گس��ترده اي انج��ام داده اند و 
محمد بن س��لمان، وليعهد اين كش��ور به زودي 
براي ديدار با مقامات پاكس��تاني روانه اسالم آباد 

خواهد شد. 
گفت��ه مي ش��ود در اي��ن س��فر چن��د ق��رارداد 
س��رمايه گذاري امضا خواهد ش��د. اين دو كشور 
كه در دهه هاي اخير همواره متحداني منطقه اي 
بوده اند، از ماه ها پيش براي اين سفر برنامه ريزي 

و رايزني هاي گس��ترده اي داشته اند. وال استريت 
ژورنال در گزارش ماه گذش��ته خ��ود اعالم كرد 
كه عربس��تان س��عودي و امارات متح��ده عربي 
بزرگ تري��ن ش��ركاي تج��اري پاكس��تان در 
منطقه خاورميان��ه بوده و آنه��ا 30 ميليارد دالر 
س��رمايه گذاري و وام در اختي��ار پاكس��تان قرار 

خواهند داد. 
  كمك هاي هنگفت عربستان 

 اين سرمايه گذاري ها مي تواند به اقتصاد بحران زده 
 B پاكس��تان كه رتبه آن در فهرست اس اند پي از

به - B كاهش يافته كمك قابل توجهي كند. 
فضل بوعينين، اقتصاددان عربس��تاني مي گويد: 
اين س��رمايه گذاري ها در قالب يك بسته نجات 
اقتص��ادي ارائه ش��ده اند ت��ا فش��ار بدهي هاي 
خارجي و كمبود ارز كاه��ش يابد. همچنين اين 
طرح ها مي تواند در بهبود ش��اخص هاي اقتصاد 
پاكس��تان نقش آفريني كند. وي افزود: عربستان 
به عنوان رهبر غيررس��مي كارتل اوپك در سايه 
اين س��رمايه گذاري ها به ويژه ساخت پااليشگاه 
گوادر و احداث زيرس��اخت هاي مختلف، اهدافي 
راهبردي و تجاري نيز دارد. عربس��تان به همراه 
ام��ارات متحده عربي، متحد كليدي اين كش��ور 
در منطقه خليج فارس هر كدام 3 ميليارد دالر به 
حساب هاي بانك مركزي پاكستان واريز كرده اند 

تا بحران بدهي هاي سررسيد شده و كاهش ارزش 
روپيه كاهش يابد. 

رهبران ابوظب��ي و رياض 6 ميلي��ارد دالر اعتبار 
واردات نفت نيز به اسالم آباد اعطا كرده اند تا ناتواني 
پاكستان در دريافت وام از صندوق بين المللي پول 
جبران ش��ود. رئيس جمهوري پاكس��تان پس از 
رس��يدن به ق��درت در ماه هاي ج��والي و اكتبر 
روانه رياض ش��ده و در كنفرانس سرمايه گذاري 
عربستان كه به دليل فاجعه قتل جمال خاشقچي، 
روزنامه نگار منتقد عربستاني با تحريم بسياري از 
دولت ها و شركت هاي تجاري همراه بود، شركت 

كرد. 
وي روانه تركيه و قطر به عنوان رقباي منطقه اي 
رياض و كشور چين نيز ش��ده تا رهبران آنها را به 

سرمايه گذاري در پاكستان ترغيب كند. 
بوعينين مي گويد: با سرمايه گذاري هاي عربستان 
در پروژه هاي بين المللي پااليش��گاهي، رهبران 
رياض مي توانند س��هم بازار خود را حفظ كرده و 
در رقابت ه��اي بين المللي نيز از ص��ادرات پايدار 
بهره مند شوند. خالد الفالح، وزير نفت عربستان در 
ژانويه سال جاري از بندر گوادر و محل پيشنهادي 
ساخت پااليشگاه در كنار بندر آب هاي عميق آن 
بازديد كرد. نكته قابل توجه اينك��ه فاصله گوادر 
تا بندر چابهار ايران ب��ه عنوان رقيب آن فقط 70 

كيلومتر است. 
وي در گفت وگو با رسانه هاي پاكستاني از برنامه 
ساخت يك مجتمع پااليش��ي و پتروشيمي ۱0 

ميليارد دالري در بندر گوادر سخن گفته است. 
  كاهش زمان عرضه 

همانن��د اكثر عرضه كنن��دگان نفت عربس��تان 
س��عودي به عنوان بزرگ ترين صادركننده نفت 
جهان، در مناطق مختلف دنيا س��هام طرح هاي 
پااليشي و پتروش��يمي را خريداري كرده است. 
بدين ترتيب آنه��ا از خريد بلندم��دت نفت خود 

اطمينان خواهند داشت. 
كارشناسان معتقدند با س��اخت يك خط لوله از 
بندر گوادر به چين زمان عرضه نفت به اين كشور 
از ۴0 روز به هفت روز كاهش خواهد يافت. بندر 
گوادر با سرمايه گذاري 60 ميليارد دالري پكن و 
به عنوان بخشي از راه ابريشم جديد چين توسعه 
يافته و اين بندر را بايد ه��اب صنعتي منطقه در 
آينده دانست. نزديكي به آسياي ميانه افغانستان، 
خاورميان��ه و آفريقا را باي��د مهم ترين مزيت اين 

بندر دانست. 
بوعينين مي گويد: پاكستان نيازمند يك شريك 
ثروتمند است تا در كنار چين با تزريق منابع مالي 
در اقتصاد كش��ورش نقش آفرين��ي كند. گفتني 
است كه تاكنون رهبران چين از پذيرش شريك 
در توسعه اين كريدور 3 تريليون دالري خودداري 
كرده اند. اين بندر با اتصال به اس��تان غربي شين 
چيانگ گامي بلند در مسير تغيير مهره هاي بازي 
در رقابت هاي تجاري قاره كهن ايفا خواهد كرد. 
دولت پاكس��تان خواهان مش��اركت چيني ها در 
توسعه بخش هاي كشاورزي و صنايع اشتغال آفرين 

عالوه بر بخش زيرساخت ها هستند. 
  در جست وجوي نقش آفريني ژئوپلتيك 
 سرمايه گذاري شيوخ رياض در بندر گوادر پيامدها 
و تأثيرات ژئوپلتيك نيز به دنبال خواهد داش��ت. 
ايران در س��ال گذش��ته ميالدي، بندر چابهار را 
افتتاح كرد تا يك مس��ير كلي��دي انتقال كاال به 
كشور افغانستان فاقد مرز دريايي و قرار گرفته در 

بن بست جغرافيايي ايجاد شود. 
دولت هند بن��در چابهار را به عنوان يك ش��اهراه 
كليدي براي ارس��ال كاال به افغانستان و توسعه 
تجاري ب��ا كش��ورهاي آس��ياي ميان��ه و آفريقا 
مي شناس��د. در آوريل سال گذش��ته قرارداد ۴۴ 
ميليارد دالري س��اخت يك مجتمع پااليش��ي و 
پتروشيمي عظيم ميان عربستان و هند امضا شد.  
نكته كليدي اينست كه رياض تمايلي به مشاركت 
در رقابت هاي هند و پاكس��تان ندارد و اين كشور 
قراردادهاي راهبردي انرژي با دهلي نو دارد. رشد 
تقاضاي نف��ت در هند نيز يك��ي از باالترين ارقام 
در دنياس��ت. بازي بزرگ از مدت ه��ا پيش آغاز 

شده است. 
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 تغییرات  با خرج دالرهای سعودی 
در همسایگان شرق ایران

وحید حاجی پور
  گزارش  یک

 مبلغ سبد معيشت ماهانه كارگران حدود 3ميليون و 800 هزار تومان تعيين شد
عضو شوراي عالي كار: نماينده هاي دولت در شوراي عالي كار بي طرف نيستند

 سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز:
8۰ فروشگاه از ۱۱۰ فروشگاه پوشاك قاچاق 

تغییر رویه دادند
ضعف ط�رف تولي�د و عرض�ه كاال در اقتصاد ايران موجب ش�ده 
اس�ت بازارها به مقوله واردات كاال از مبادي رس�مي و غير رسمي 
به دي�د يك فرصت ب�راي تنظيم كاال بنگرند، س�خنگوي س�تاد 
مركزي مبارزه با قاچ�اق كاال و ارز گفت: طرح مب�ارزه با برندهاي 
محرز عرضه كننده پوشاك قاچاق را به استان ها توسعه مي دهيم. 
حميدرضا دهقاني نيا در گفت وگو با ف��ارس در مورد روند اجراي طرح 
مبارزه با برندهاي محرز عرضه كننده پوشاك قاچاق گفت: طرح مبارزه 
با برندهاي محرز عرضه كننده پوشاك قاچاق در حال توسعه به استان ها 
است و نظر ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم مبني بر توسعه 

اين طرح است. 
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز در پاسخ به اين سؤال 
كه براساس ارزيابي هاي صورت گرفته توسط س��تاد وضعيت اجراي 
طرح در تهران چگونه بوده است، افزود: از ۱۱0 فروشگاه شناسايي شده 
عرضه كننده پوشاك قاچاق در تهران بيش از 85 درصد رفتار خود را با 
عرضه پوشاك ايراني به جاي پوشاك وارداتي قاچاق يا تعطيلي فروشگاه 

عرضه كننده پوشاك قاچاق رفتار خود را اصالح كردند. 
وي بيان داشت: بنابراين از ۱۱0 فروشگاه عرضه كننده پوشاك قاچاق 

بيش از 80 فروشگاه تغيير رويه داده اند. 

 

آخرين وضعيت دپوي ۱7 هزار تن گوشت قرمز

مسئوالن درباره بالتكلیفي ۱۲ هزار تن 
شفاف سازي كنند

بررس�ي ها نش�ان مي ده�د از ۱7 ه�زار ت�ن گوش�ت دپ�و 
ش�ده در منطق�ه وي�ژه ش�هيد رجايي ۵ ه�زار ت�ن ترخي�ص 
ي�ا متروك�ه ش�ده و اداره بن�در مربوط�ه باي�د در خص�وص 
تعيي�ن تكلي�ف كانتينره�اي باق�ي مان�ده شفاف س�ازي كند. 
به گزارش تسنيم، چندي قبل بحث دپوي حدود ۱7هزار تن گوشت 
وارداتي در منطقه ويژه اقتصادي بندر ش��هيد رجايي از سوي رسانه ها 
مطرح ش��د. گفتني اس��ت، ابتدا مع��اون فني گمرك و س��پس وزير 
اقتصاد نيز موضوع دپوي 6۱9 كانتينر يخچال دار گوش��ت قرمز را در 
بندر ش��هيد رجايي مطرح كردند. با پيگيري هاي انجام ش��ده توسط 
خبرگزاري تسنيم، دادس��تان محترم بندرعباس با حضور در گمرك 
و بندر ش��هيد رجايي در نهايت موضوع دپوي گوشت در منطقه ويژه 

شهيد رجايي را تأييد كرد. 
ابوالهادي با تأييد دپوي گوشت در منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 
گفت: بعد از اطالع از اين موضوع در منطقه مس��تقر ش��ديم و با همه 
مسئوالن از جمله سازمان بنادر، گمرك، جهاد كشاورزي  و دامپزشكي 

ديدار و مستندات را دريافت و بررسي كرديم. 
وي در گفت وگو با تسنيم، درباره علت دپوي اين حجم از گوشت در بندر 
شهيد رجايي گفت: به دليل اينكه اين كار به نفع واردكنندگان بوده تا 
از معافيت هاي مالياتي بهره مند شوند، عامدانه اقدام به دپوي گوشت 

در اين منطقه كرده اند. 
 ۱2هزار تن گوشت قرمز باقي مانده تعيين تكليف شود

بر اساس آخرين مكاتبات انجام شده درباره دپوي كانتينرهاي يخچال دار 
حاوي گوشت قرمز در منطقه ويژه شهيد رجايي، طبق جديدترين آمار 
اخذ شده از سامانه جامع گمرك و محوطه بندر شهيد رجايي از تعداد 
6۱9 كانتينر گوش��ت منجمد اعالمي، 59 كانتين��ر حاوي ۱376 تن 

گوشت ترخيص شده است. 
همچنين موج��ودي تا تاري��خ ۲3 بهمن ح��دود 565 كانتينر حاوي 
۱۴700 تن گوشت مي باش��د كه از اين تعداد ۲5 اظهارنامه به تعداد 
89 كانتينر به وزن ۱698تن در جريان انجام تشريفات گمركي)مرحله 

صندوق( مي باشد. 
بر اين اس��اس تا تاريخ مذكور حدود ۱3 هزار تن گوش��ت در محوطه 
بندري باقي مانده است. گفتني است براي 53 كانتينر نيز به وزن ۱3۲5 
از كانتينرهاي مذكور فرآيند تنظيم اظهارنامه متروكه و تحويل آن به 
سازمان اموال تمليكي انجام شده است. الزم به ذكر است، ۴0 كانتينر 
گوشت به وزن تقريبي ۱000 تن در جريان ارزيابي و انجام تشريفات 

متروكه مي باشد. 
بر اساس اين گزارش، الزم است مسئوالن اداره بندر شهيد رجايي در 
خصوص كانتينره��اي باقي مانده شفاف س��ازي الزم را انجام دهند تا 
مشخص شود كه اگر اين كانتينرهاي براي مدت بيش از دو ماه در اين 
محوطه هاي بندري باقي مانده اند آي��ا فرآيند اعالم به گمرك و صدور 

اظهارنامه متروكه براي آنها انجام شده است يا خير؟
به گزارش تسنيم، در صورت متروكه شدن اين كانتينرها، گوشت هاي 
مربوطه در اختيار س��ازمان اموال تمليكي قرار خواهد گرفت و از اين 

طريق مجدداً عرضه انجام شده و كاال وارد بازار مي شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:

 تكریم جامعه پزشكي
 منافاتي با دریافت مالیات از آنها ندارد

 عضو كميس�يون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه مصوبات 
كميسيون تلفيق مجلس درباره ماليات پزشكان اقدامي در راستاي 
ايجاد عدالت محسوب مي ش�ود، گفت: تكريم جامعه پزشكي مهم 
اس�ت، اما اين موضوع منافاتي با پرداخت ماليات توسط آنها ندارد. 
حميدرضا حاجي بابايي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس درباره مصوبه هاي كميسيون تلفيق درباره 
دريافت ماليات از پزشكان گفت: پزش��كان موظف به پرداخت ماليات، 
متناسب با ميزان درآمدهاي خود هستند و وضع اين چنين قوانيني در 

راستاي ايجاد عدالت محسوب مي شود. 
حاجي بابايي با بيان اينكه عدالت مالياتي در كشور اهميت بااليي دارد، 
گفت: بعيد است كه پزشكان مخالف اين باشند كه بايد متناسب با ميزان 
درآمد خود ماليات دهند. در غير اين صورت بايد اس��تدالل هاي آنها را 
ش��نيد.  عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس در پايان تصريح كرد: 
تكريم جامعه پزش��كي مهم اس��ت، اما اين موضوع منافاتي با پرداخت 

ماليات توسط آنها ندارد. 
اميدواريم پزشكان به اين مصوبات كميسيون تلفيق احترام گذارند.  به 
گزارش فارس، كميسيون تلفيق مجلس در راستاي مقابله با فرار مالياتي 
و در قالب دو بند الحاقي به تبصره 6 اليحه بودجه 98، پزش��كان را ملزم 
به استفاده از پايانه فروشگاهي )دس��تگاه پوز( و مراكز درماني را ملزم به 
پرداخت ۱0 درصد دس��تمزد پزشكان به حساب س��ازمان امور مالياتي 

كشور بابت علي الحساب ماليات كرد.

 نماینده مجلس: پاالیشگاه شازند 
با واگذاري دچار بحران مي شود

در حالي كه تازه تبع�ات اجتماعي منفي خصوصي س�ازي هاي 
مسئله دار در كش�ور كاهش يافته اس�ت و امروز افكار عمومي 
خواس�تار شناس�ايي و محاكمه خصوصي خ�واران بنگاه هاي 
دولتي و عمومي اس�ت، يك نماينده مجلس گفت: به س�ازمان 
خصوصي سازي، وزارت اقتصاد و وزارت نفت كه به فكر انتقال 
پااليشگاه ش�ازند به بخش خصوصي هستند، هشدار مي دهم 
كه در اين ارتب�اط تجديد نظر كنند، زيرا با اين انتقال با دس�ت 
خودمان پااليش�گاه ش�ازند را وارد چالش و بح�ران مي كنيم. 
با وجود اينكه با گذش��ت چندين دهه از واگذاري هاي شركت هاي 
دولتي هنوز عموم شركت ها در صنايع مختلف متعلق به بخش دولت 
و عمومي است و اقتصاد ايران مردمي نشده و شاهد بخش خصوصي 
واقعي در بخش توليدي نيستيم، امروز بس��ياري از كارشناسان و 
اساتيد دانشگاه به اين مهم رسيده اند كه بهبود فضاي كسب و كار 
و تغيير محدوديت هاي اعمال ش��ده در اقتصاد براي فعاليت بخش 
خصوصي و مردمي مقدم بر خصوصي سازي است، از اين  رو با توجه به 
تبعات منفي اجتماعي كه چندي پيش در حوزه خصوصي سازي هاي 
مس��ئله دار رخ داد، گروه هايي كه براي تصاحب ب��ه ناحق و با ثمن 
بخس شركت هاي دولتي و متعلق به بخش هايي چون صندوق هاي 
بازنشس��تگي و... برنامه ريزي كرده بودند بايد با دستور نمايندگان 
مجلس متوقف شوند و خصوصي سازي واقعي به بعد از تغيير فضاي 

كسب و كار از دولتي به خصوصي موكول شود. 
عل��ي ابراهيمي درباره وضعيت پااليش��گاه ش��ازند گف��ت: انتقال 
پااليشگاه شازند به بخش خصوصي خطاي بسيار بزرگي است كه 
مي تواند پيامدهاي بس��يار منفي براي پااليش��گاه به همراه داشته 

باشد. 
 نماينده مردم ش��ازند در مجلس تصريح كرد: به مسئوالن ذيربط 
هشدار داده مي شود كه انتقال پااليشگاه شازند به بخش خصوصي 
براي چرخه حمل ونقل كش��ور خطرناك است، بنابراين به شدت با 

انتقال پااليشگاه شازند به بخش خصوصي مخالف هستم. 
ابراهيمي اف��زود: بنده به س��ازمان خصوصي س��ازي، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي و وزارت نفت كه به فكر انتقال پااليش��گاه شازند 
به بخش  خصوصي هستند، هشدار مي دهم كه در افكار خود در اين 
ارتباط تجديد نظر كنند، زيرا با اين انتقال با دست خودمان پااليشگاه 

شازند را وارد چالش و بحران مي كنيم. 
نماينده مردم ش��ازند در مجلس با بيان اينكه واگذاري پااليشگاه 
شازند به بخش خصوصي به ضرر كشور اس��ت، ادامه داد: واگذاري 
پااليشگاه شازند به سهام عدالت، سياست بسيار اشتباهي است كه با 

اجراي آن بايد تبعات سنگيني را درآينده پرداخت كرد. 
به گزارش خانه ملت، عضو فراكسيون توليد و اشتغال مجلس با بيان 
اينكه انتقال پتروشيمي ش��ازند به بخش خصوصي گامي به سوي 
بحران و چالش تلقي مي شود، گفت: حوزه نفت فاقد بخش خصوصي 

برنددار براي تحويل پااليشگاه شازند است. 

مديركل جرائم سازمان  يافته گمرك:

خودروهاي وارداتي با ثبت سفارش جعلي 
به عنوان قاچاق تحویل اموال تملیكي مي شود

مديركل مركز جرائم سازمان يافته گمرك از تحويل خودروهايي 
كه با ثبت س�فارش جعلي در گمركات دپو ش�ده اند، به عنوان 
خودروي قاچ�اق تحويل س�ازمان ام�وال تمليكي مي ش�ود. 
به گزارش ف��ارس، فريده زبي��دي مديركل مركز مب��ارزه با جرائم 
س��ازمان يافته گمرك در بخش��نامه اي به گمركات سراسر كشور 
اعالم كرده است: پيرو بخشنامه ش��ماره ۱۲3۴7/۲۴87/۱09/6 
مورخ ۲۴ مرداد ۱397 اين مركز و با توجه به مصوبات هيئت محترم 
وزيران به ش��ماره ۱37۱6۱/ت560۲3ه مورخ ۱6 دي ماه ۱397 
و ۱۴۲9۱0/ت۲3560ه م��ورخ ۲7 دي م��اه ۱397 و بخش��نامه 
شماره ۱۴0۲665/97 مورخ ۱۴ بهمن ۱397 مركز واردات و امور 
مناطق آزاد و ويژه در ارتباط با ترخيص خودروهاي سواري موجود 
در گمركات اجرايي بدين وس��يله مراتب ذيل جهت آگاهي و اقدام 

مقتضي ابالغ مي گردد. 
۱- پرونده قاچاق خودروهاي ثبت سفارش تأييد نشده توسط وزارت 
صنعت معدن و تجارت كه در شعبه پنجم بازپرسي دادسراي عمومي 
و انقالب ناحيه ۲8 كاركنان دولت تهران تحت رسيدگي قرار دارد 
به هيچ عنوان مشمول مصوبات فوق الذكر هيئت محترم وزيران و 
دستورالعمل بند 7 مصوبه شماره 60 ۲8 9899 وزارت صنعت معدن 
و تجارت نمي باشد؛ لذا مقتضي اس��ت از هرگونه اقدام در خصوص 
ترخيص خودروهاي موضوع پرونده هاي قاچاق ثبت سفارش هاي 
تأييد نش��ده توس��ط وزارت صنعت معدن و تج��ارت در چارچوب 

مصوبات هيئت محترم وزيران به طور جدي خودداري شود. 
۲- ضمناً از اعالم و تحويل خودروهاي موجود موضوع پرونده قاچاق 
مرتبط با ثبت س��فارش هاي تأييد نشده به عنوان كاالي متروكه به 
نمايندگي هاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي جلوگيري 
و خودروهاي قاچاق و مورد نظر بايد در راستاي اعمال ماده 53 قانون 

مبارزه با قاچاق كاال و ارز، تحويل نمايندگي هاي مذكور شوند. 
به گزارش فارس، با توجه به اينكه خودروهاي قاچاق تحت اختيار 
س��ازمان اموال تمليكي از گذش��ته هنوز تعيين تكليف نش��ده و 
همچنان خاك مي خورد بايد منتظر مان��د كه براي تعداد زيادي از 
سواري هاي وارداتي چه تصميمي گرفته مي شود. مي توان سه حالت 

براي آن متصور بود:
۱- به عنوان قاچاق صادرات مجدد ش��ود كه احتمال آن به دليلي 

ضعيف است. 
۲- وارد بازار داخلي شود كه احتماالً رانت به همراه خواهد داشت. 

3- به صورت قطعات منفصله وارد بازار داخلي شود.


