
ب�ه گفت�ه صاحب نظ�ران، از س�ال 51تاكنون 
ارزش ريال 3هزار و 320 مرتبه ضعيف تر ش�ده 
اس�ت، در حالي كه بانك مركزي به حفظ ارزش 
پول ملي موظف اس�ت، يعني بان�ك مركزي از 
مهم ترين وظيفه خودش كه حف�ظ ارزش پولي 
ملي بوده براس�اس اين قانون و با س�ازوكار اين 
قان�ون عاجز بوده اس�ت. از اين رو روزگذش�ته 
با ط�رح قانون اص�اح بانك مرك�زی در صحن 
مجل�س، نمايندگان مجلس ش�وراي اس�امي 
با كلي�ات طرح دوش�وري مس�ئوليت، اهداف، 
ساختار و وظايف بانك مركزي جمهوري اسامي 
موافقت كردند و بعد از 12س�ال طرح استقال 
بانك مركزی را به شور گذاش�تند و در نهايت از 
250 نماينده حاضر در صحن علني مجلس 199 
نماينده رأي موافق، 25 نماين�ده رأي مخالف و 
س�ه نماينده رأي ممتنع به كليات طرح دادند. 
طرح اصالح قانون بانک مرك��زي حاصل زحمات 
بيش از 12ساله  تعدادي از نمايندگان دوره هاي قبل 
است. اين طرح قرار است قانون پولي و بانكي كشور 
مصوب سال 51 را اصالح كند. به گفته صاحب نظران 
از سال 51 تاكنون ارزش ريال 3 هزار و 320 مرتبه 
ضعيف تر ش��ده اس��ت، در حالي كه بانک مركزي 
به حفظ ارزش پول ملي موظف اس��ت؛ يعني بانک 
مركزي از مهم ترين وظيفه خودش كه حفظ ارزش 
پولي ملي بوده، براساس اين قانون و با ساز و كار اين 
قانون عاجز بوده است.  در طول اين مدت متأسفانه 
ايران هميشه با تورم مزمن در اقتصاد مواجه بود. كه 
از ميانگين تورم دنيا باالتر بوده اس��ت؛ بسياري از 
مشكالتي كه امروز در زمينه بانک مركزي داريم، به 
علت ضعف در قانون و مشكالتي است كه در بحث 
نظارت، پاسخگويي و مسائل مرتبط با بانک مركزي 
داريم. در اين طرح پيش بيني ش��ده است كه بانک 

مركزي مس��تقل از رفت و آمدهاي دولت ها بتواند 
اشخاص تحت نظارت را به طور نسبي مستقل تر از 
دولت نظارت كند و در امر نظارت پاسخگو و شفاف و 

مقتدر در برخورد با تخلف بانک ها باشد. 
  اصاح قانون 49 ساله در مجلس يازدهم

در اي��ن خص��وص مه��دي طغياني، س��خنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي در 
جلس��ه علني ديروز در قرائت گزارش كميس��يون 
اقتصادي درباره طرح دوشوري مسئوليت، اهداف، 
س��اختار و وظايف بانک مركزي جمهوري اسالمي 
اظهار داش��ت: »بانک هاي خصوصي با برداشت از 
منابع بانک مركزي زنده هستند و از اين منابع بهره 
مي برند تا بتوانند امورات را بگذرانند و بانک مركزي از 
حداقل ابزارهاي قانوني براي برخورد با اين بانک هاي 
متخلف محروم است. اين طرح اقتدار نظارتي بانک 
مركزي را تقويت مي كند و ابزارهاي قانوني در اختيار 
آن مي گذارد تا از اين طريق ب��ا بانک هاي مختلف 
برخورد شود و مهم تر از همه به بانک مركزي كمک 

مي كند.«
به گزارش فارس، وي افزود: »متأسفانه قانون فعلي 
هيچ الزامي براي بانک مركزي براي حمايت از توليد 
ندارد و بانک ها مي توانند در هر جايي سرمايه گذاري 
كنند و در ه��ر پ��روژه اي حتي غيرمول��د و حتي 

پروژه هاي داللي حضور داشته باشند.«
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: 
»اين طرح، سياس��تگذاري پولي بان��ک مركزي را 
تقويت مي كند و در نهايت به كنترل تورم كه مهمان 
ناخوانده 40 ساله اقتصاد كشور شده است، مي انجامد 
و كاهش التهابات اقتصادي را منجر مي شود، در حالي 
كه در شرايط فعلي قانون بانک مركزي امكان كنترل 

التهابات اقتصادي را ندارد و پاسخگو نيست.«
طغياني تأكيد كرد: »در اين طرح پيش بيني شده 

كه تركيب شوراي پول و اعتبار فعلي به هيئت عالي 
پاس��خگو و متخصص در حوزه هاي اقتصاد كالن و 
سياست هاي پولي و حقوقي بانكي باشند، تبديل شود 
و بانک مركزي به آن پاسخگو باشد. رئيس كل بانک 
مركزي بايد دو بار در سال به مجلس گزارش دهد.«

  بحريني: بانك هاي خصوصي موتور ايجاد 
نقدينگي در كشور شده اند

همچنين حجت االسالم محمدحسين حسين زاده 
بحريني به عنوان نماينده درخواست كنندگان در 
اين باره اظهار داشت: »طي 20 سال گذشته ميزان 
توليد كشور فقط 3۶درصد افزايش يافته، اما 10هزار 
و 250 درصد نقدينگي كشور در اين مدت زياد شده 
است. ريشه اين مشكل آن اس��ت كه از سال ۸0 در 
ايران بانک خصوصي ايجاد ش��د و بانک خصوصي 

موتور ايجاد نقدينگي در كشور است.«
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
تأكيد كرد: »الزم است كه بانک مركزي قوي باشد 
تا بتواند بانک هاي خصوصي را مديريت كند. هر يک 
ساعتي كه مي گذرد، 100ميليارد تومان نقدينگي 
كشور افزايش مي يابد، در حالي  كه توليد ما خوابيده 
و الزم است نظام بانكي كشور به ويژه بانک مركزي 

اصالح شود.«
حسين زاده بحريني گفت: »بنده روزگذشته نامه اي به 
مقام معظم رهبري درباره ضرورت اصالح نظام بانک 
مركزي ارائه كردم كه رونوشت آن را به نمايندگان 
ارائه دادم و در آن نامه توضيح دادم كه چرا بايد اين 
كار انجام شود. جاي تأسف است كه لحظه به لحظه 
به ميزان نقدينگي اضافه مي شود و بايد اين وضع را 

اصالح كرد.«
  پورابراهيم�ي: نظ�ارت بان�ك مركزي بر 

بانك هاي خصوصي ضعيف است
در ادامه جلسه، محمدرضا پورابراهيمي در موافقت 

با اين مسئله گفت: »عملكرد نامناسب بانک مركزي 
بر كسي پوشيده نيست كه به دليل سيطره دولت بر 
بانک مركزي است و اگر اصالحاتي در ساختار بانک 

مركزي اتفاق نيفتد، مشكالت ادامه مي يابد.«
وي ادام��ه داد: »از ابت��داي دولت ه��اي يازدهم و 
دوازدهم، ميزان نقدينگي هفت برابر افزايش داشته و 
همچنين شاهد  افزايش شديد نرخ تورم هستيم كه 

نتيجه ناكارآمدي نظام بانک مركزي است.«
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
تأكيد كرد: »امروز هيچ اولويتي باالتر از اصالح نظام 
بانكي به ويژه اصالح ساختار بانک مركزي نيست. 
متأسفانه دولت اليحه آن را ارائه نكرد، به همين دليل 
مجلس خودش دست به كار شد و طرح آن را ارائه 

كرد و جلسات مستمري هم برگزار كرده ايم.«
پورابراهيمي افزود: »متأسفانه امروز بانک مركزي 
اقدامات بس��يار مخربي را در اقتصاد كشور بر جاي 
گذاشته است. همچنين تركيب شوراي پول و اعتبار 
بايد يک تركيب تخصصي باشد تا يک نگاه حرفه اي 

ايجاد شود.«
وي اظهار داش��ت: »عالوه بر اين، تقويت شفافيت 
اقتصادي در كشور هم حائز اهميت است، چراكه در 
حال حاضر بسياري از تصميماتي كه در بانک مركزي 

اتخاذ مي شود، شفافيت الزم را ندارد.«
نماينده مردم كرمان در مجلس ش��وراي اسالمي 
بيان كرد: »نظارت فعلي بانک مركزي بر بانک هاي 
خصوصي منفعل است و بايد فعال شود. در صورتي 
كه نمايندگان به اولويت بررسي اين طرح رأي مثبت 
دهند، اين طرح دوش��وري مي شود و نقطه نظرات 
نمايندگان درباره آن در كميسيون اقتصادي مجلس 

مورد توجه قرار خواهد گرفت.« 
  اميرآبادي فراهاني: طرح بانكداري اسامي 

بايد به طور كامل بررسي شود
در ادامه جلسه، احمد اميرآبادي فراهاني در مخالفت 
با بررس��ي اولويت دار طرح بانک مركزي جمهوري 
اس��المي ايران گفت: مطابق با اين طرح، بايد شش 
نفر از بخش خصوصي انتخاب شوند و بانک مركزي را 
تحت كنترل و نظارت قرار دهند، اين در حالي است 
كه حتي وزير اقتصاد مي گويد »بانک مركزي زير نظر 

بنده نيست و اختياري در اين حيطه ندارم.«
وي اف��زود: »در حال حاض��ر بي��ش از ۶00 طرح 
عادي، 54طرح دوفوريت��ي و 32 طرح يک فوريتي 
آماده بررسي در صحن علني مجلس است و اگر ما 
طرح هاي ديگري را در اولويت بررس��ي در مجلس 
قرار دهيم، قطعاً نوبت بررسي طرح هاي مذكور به 

تأخير مي افتد.«
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: »تا چند ماه ديگر دولت جديد سر كار مي آيد و ما 
بايد نظر آنان را در اين باره اتخاذ كنيم. طرح بانكداري 
اسالمي يک طرح مفصل است و درست نيست كه 
صرفاً بُرش��ي از طرح بانكداري اسالمي يعني طرح 
بانک مركزي ايران مورد رسيدگي قرار گيرد و مابقي 

اين طرح مغفول بماند.«
در ادامه جلس��ه اي��ن موضوع ب��ه رأي نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي گذاشته شد و آنان با 1۹1 
رأي مواف��ق، 2۹ رأي مخالف و ش��ش رأي ممتنع 
از مجموع 24۷ نماينده حاضر در جلسه با بررسي 
اولويت دار طرح بانک مركزي جمهوري اس��المي 

ايران موافقت كردند.
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اصالح قانون 49ساله بانک مرکزی در مجلس یازدهم
 سخنگوی كميسيون اقتصادی مجلس: طرح اصاح قانون بانك مركزی 

موجب تقويت سياست گذاری پولی، كنترل تورم و كاهش التهابات اقتصادی كشور می شود

  گزارش  یک

    صنعت

رئيس كميسيون آمار جامعه صنعت كفش ايران 
با بيان اينكه عراق به تنهايي سهم 5۶درصدي 
صادرات اي�ران را دارد، مي گويد: »نوس�انات 
قيمت  ارز و افزايش قيمت تمام ش�ده داخلي 
باعث شده در بازار3۷4 ميليون دالري عراق، 
سهم ايران از 25 درصد در سال 2013 به حدود 
15/۷ درصد در سال 2020 كاهش پيدا كند، اما 
سهم كشور چين در بازار عراق در همين دوره از 
25 درصد به 51 درصد افزايش پيدا كرده است.«
علي لش��كري در گفت وگو با ايس��نا، از صادرات 
105ميليون دالري انواع كفش در س��ال گذشته 
خب��ر داده و مي گويد:»صادرات كفش در س��ال 
گذشته نسبت به سال 13۹۸ حدود 3۶/۶ درصد 
به لحاظ ارزشي و 2۹درصد به لحاظ وزني افزايش 
داشته است. در اين دوره متوسط قيمت صادرات 
كفش 5/۷ درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت 
ديگر با افزايش صادرات وزني توانستيم با قيمت هاي 
پايين تر صادرات بيشتري نسبت به سال هاي قبل به 

دست آوريم.«
  سهم 5۶ درصدي عراق از صادرات كفش 

ايران
لشكري با بيان اينكه ۹0 درصد صادرات ايران به 
كشور عراق، افغانستان و آذربايجان است، تصريح 
مي كن��د: »عراق ب��ه تنهايي س��هم 5۶ درصدي 
صادرات اي��ران را دارد. 2۶ درصد صادرات كفش 
نيز به كشور افغانستان و مابقي به كشور آذربايجان 

صادر مي شود.«
عضو هيئت رئيسه جامعه صنعت كفش ايران با بيان 
اينكه بيشترين صادرات در بين انواع كفش مربوط 
به كفش هاي با رويه چرم مصنوعي و زيره پليمر 
بوده كه 4۹ درصد ارزش صادرات و ۶۶ درصد وزن 
كل صادرات را به خود اختصاص داده، مي افزايد: 
»سهم كفش هايي به رويه چرمي از كل صادرات به 

لحاظ وزني ۸ درصد و به لحاظ ريالي 12/5درصد 
بوده است. اين در حالي است كه در دنيا فقط 24 
درصد صادرات كفش با رويه پالس��تيكي است و 
بيشترين سهم از صادرات كفش هاي دنيا در سال 
201۹، يعني 3۶/۷ درصد مربوط به كفش هايي با 
رويه چرمي بوده است. همچنين 50 درصد واردات 
كفش در روسيه در سال گذش��ته، كفش هاي با 
رويه چرمي و زيره پليمري بوده كه ارزش افزوده 
باالتري دارد. بنابراين سهم پايين اين نوع كفش 
در صادرات ايران نشان دهنده فاصله زياد ايران با 
همسايه ها و كشورهايي است كه قابليت صادرات 

به آنها را داريم.«
  سهم ناچيز ايران از بازار بزرگ روسيه

لشكری می گويد: س��هم ايران از واردات بيش از 
3ميليارد دالري كفش در روس��يه بس��يار ناچيز 
است، چراكه بيش از 50 درصد كفش هاي وارداتي 

به روسيه با رويه چرمي اس��ت كه صادرات آنها از 
ايران ناچيز است. 

همچنين به گفته عضو هيئت رئيسه جامعه صنعت 
كفش ايران در سال هاي اخير شاهد رشد صادرات 
كفش هايي با رويه پارچه اي بوديم، به طوري كه 
سهم اين كفش ها از صادرات دنيا از 24 درصد در 
سال 201۶ به 2۸/5 درصد در سال 201۹ رسيده 
است. س��هم كفش هايي با رويه پالستيكي نيز از 
حدود 2۷ درصد در س��ال 201۶ به 24 درصد در 
سال 201۹ كاهش پيدا كرده است، اين در حالي 
است كه سهم كفش ها با رويه چرمي تقريباً ثابت 
بوده است، اما در ايران سهم كفش هاي پارچه اي 
از كل صادرات از 14/5 درصد در س��ال 13۹۶ به 
1۶درصد در س��ال 13۹۸ و مجدداً 14درصد در 
سال 13۹۹ رسيده است. اين مسئله نشان مي دهد 

ايران بايد بيشتر همراه بازارهاي جهاني شود. 

  چرا ايران س�هم زيادي از صادرات كفش 
در دنيا ندارد؟

لشكري همچنين نوس��انات نرخ ارز را مهم ترين 
چالش صادرات عنوان كرد و مي گويد: در س��ال 
13۹۹ نس��بت به س��ال 13۹۸ ش��اهد رشد ۶1 
درصدي نرخ ارز بوديم. نرخ ارز نيمايي كه مبناي 
قيمت گذاري در بورس كاالس��ت نيز ۶5 درصد 
رشد داشته است. يكي از عمده ترين چالش هاي 
توليدكنندگان اين است كه قيمت هاي تمام شده 
در مقايس��ه با نرخ هاي صادراتي رش��د بيشتري 
داشته اس��ت. براي مثال در س��ال 13۹۹ نسبت 
به س��ال قبل از آن برخي از مواد اولي��ه اي كه در 
بورس كاال عرضه مي ش��د رش��د بيش از 100 تا 

2۸0درصدي داشته است. 
به گفته وي، افزايش قيمت مواد اوليه در حالي رخ 
داده كه صادرات تنها 3۶ درصد افزايش داش��ته 
و كاالي صادراتي به لحاظ قيمتي نيز 5/۷ درصد 
كاهش داشته است. بنابراين نوسان نرخ ارز، افزايش 
قيمت تمام شده داخلي نسبت به قيمت صادراتي 
و افزايش نرخ مواداوليه در بورس كاال از مهم ترين 
عوامل افت صادرات كفش ايران در مقايسه با خيلي 

از كشورهاي دنياست. 
رئيس كميس��يون آمار و مطالع��ات راهبردي 
جامعه صنعت كفش ايران با بيان اينكه نوسانات 
قيمت ها و افزاي��ش قيمت تمام ش��ده داخلي 
باعث ش��ده در بازار 3۷4 ميليون دالري عراق، 
سهم ايران از 25 درصد در سال 2013 به حدود 
15/۷درصد در س��ال 2020 كاهش پيدا كند، 
مي گويد: اين در حالي اس��ت كه س��هم كشور 
چين در بازار عراق در همين دوره از 25 درصد 
به 51 درصد افزايش پيدا كرد. در صورت تداوم 
اين وضعيت همچنان صادرات ايران با مش��كل 

مواجه خواهد بود. 

 1200 مگاوات برق
در مراکز غيرمجاز توليد رمزارز مصرف می شود

س�خنگوي صنعت برق ميزان مص�رف برق مراك�ز غيرمجاز توليد 
رمز ارز را حدود 900 تا 1200مگاوات دانس�ت و گفت: فعاليت مراكز 
اس�تخراج رمز ارز به صورت غيرمجاز امس�ال بس�يار براي صنعت 
ب�رق تهديدكننده اس�ت بايد ب�ا خاطيان برخ�ورد قانوني ش�ود. 
به گزارش تسنيم، مصطفي رجبي مشهدي سخنگوي صنعت برق اظهار 
داشت: روز گذشته مصرف برق كشور به 4۹ هزار و ۷00 مگاوات رسيد 
كه بيش از ۶000مگاوات نسبت به روز مشابه سال گذشته بيشتر بود. 

وي افزود: اين ميزان افزايش مصرف، معادل مصرف برق در شش استان 
خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراس��ان جنوبي، آذربايجان شرقي، 

آذربايجان غربي و اردبيل است كه رقم قابل توجهي است. 
س��خنگوي صنعت برق تصريح كرد: اين ميزان افزاي��ش مصرف، در 
شرايطي كه كم بارش��ي و محدوديت ظرفيت توليد برق داريم، فشار 
زيادي را به نيروگاه هاي ما و شبكه برق كشور براي تأمين برق تحمل 

مي كند كه از همه مردم مي خواهم در مصرف برق رعايت كنند. 
وي ادامه داد: تخميني ك��ه مراكز علمي خارج از كش��ور درخصوص 
مصرف برق ماينرها و مراكز استخراج رمزارز زده اند، به اين صورت است 
كه حدود 15 هزار مگاوات صرف مصرف برق اين مراكز مي شود كه از 
اين رقم باتوجه به اينكه تخمين زده مي شود ۸ تا 10 درصد از اين ميزان 
در ايران مصرف مي شود، حدود 1500 از افزايش ۶000 مگاواتي مصرف 

برق مربوط به مصرف برق مراكز استخراج رمزارز است. 
رجبي مشهدي با بيان اينكه »مشتركاني كه از وزارت صمت مجوز دارند 
و اقدام به خريد انشعاب به صورت قانوني كرده اند، حدود 200مگاوات 
مصرف برق دارند«، گف��ت: بقيه مصرف برق مراكز اس��تخراج رمزارز 

غيرمجاز است. 
وي افزود: تا روز گذش��ته ما 352 مگاوات مصرف برق از س��وی مراكز 
غيرمجاز را كش��ف كرديم و پيش بيني ما اين است كه ۹00 تا 1200 
مگاوات ديگر مصرف برق توسط مراكز غيرمجاز توليد رمز ارز در حال 

انجام است. 
سخنگوي صنعت برق با بيان اينكه »فعاليت مراكز استخراج رمز ارز به 
صورت غيرمجاز امسال بسيار براي صنعت برق تهديد كننده است«، 
گفت: ما در حال شناسايي مراكز غيرمجاز توليد رمز ارز هستيم و حتماً 
با كساني كه از شبكه برق كش��ور به صورت غيرقانوني استفاده كنند، 

برخورد خواهد شد. 

 کشت و صنعت هفت تپه زیرمجموعه
 شرکت مادر تخصصي ایدرو مي شود

معاون سازمان خصوصي س�ازي با بيان اينكه هنوز برگشت شركت 
كشت و صنعت هفت تپه به صورت مكتوب به ما اباغ نشده است، گفت: 
 اين شركت زيرمجموعه شركت مادر تخصصي ايدرو قرار مي گيرد. 
حسن عاليي، در گفت وگو با فارس در مورد اينكه يكي از پيشنهادهاي هفت 
گانه سازمان بورس و اوراق بهادار براي شوراي هماهنگي اقتصادي كه مورد 
تصويب قرار گرفت، جبران زيان خريداران واحدهاي سرمايه گذاري پااليش 
يكم بود و اكنون چگونه اين زيان جبران مي شود، گفت: هنوز مطلبي در اين 
مورد به سازمان خصوصي سازي ابالغ نشده كه چگونه جبران زيان كنيم. 
وي همچنين در مورد برگشت شركت كشت و صنعت هفت تپه به دولت كه 
با حكم قوه قضائيه انجام شد، عنوان كرد: هنوز به صورت مكتوب به سازمان 
خصوصي سازي ابالغ نشده، بلكه به صورت شفاهي خبردار شده ايم و اين كار 
نياز به هماهنگي بين قوا دارد، تا شركت كشت و صنعت بعد از برگشت به 

دولت دچار  چالش نشود. 
معاون سازمان خصوصي سازي در مورد اينكه بودجه اداره كشت و صنعت 
هفت تپه چگونه خواه��د بود با توجه به اينكه طب��ق قانون بايد هرگونه 
هزينه كرد براساس قانون بودجه و از قبل پيش بيني شده باشد، گفت: وقتي 
شركتي به دولت برمي گردد، زير نظر شركت مادرتخصصي خود كه در اينجا 
ايدرو به عنوان شركت مادرتخصصي است، قرار مي گيرد؛ بنابراين از بودجه 

عمومي شركت ها مي تواند استفاده كند. 
عاليي اين را هم گفت: البته خود شركت هفت تپه از محل عمليات و توليد 
درآمد دارد، اما كسري بودجه داش��ت. طبق سازوكار قانون از محل بودجه 
شركت هاي دولتي و شركت مادرتخصصي خود يعني سازمان گسترش و 

نوسازي صنايع ايران، ايدرو  استفاده مي كند.

 لزوم ورود دستگاه هاي نظارتي 
به موضوع بورس

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مسئوالن 
بازار بورس خيانت كردند و بايد دستگاه هاي نظارتي به شدت به اين 
موضوع ورود كنند، چراكه مردم با اعتماد به مسئوالن سرمايه خود 
را در بخش هايي كه آنها اعام كرده اند، س�رمايه گذاري مي كنند. 
به گزارش تسنيم، جبار كوچكي نژاد ارم ساداتي با اشاره به لزوم تقويت بازار 
سرمايه و جلب اعتماد دوباره افكار عمومي نسبت به اين بازار گفت: بازار بورس 
و سهام عدالت يكي از مباحث جدي و بزرگ در حوزه بازار سرمايه است، سهام 
عدالت يک سرمايه باالي 300 هزار ميليارد توماني است و در دست مردم 
قرار دارد و اكنون به نوعي شركت سرمايه گذاري استان ها در حال جمع آوري 

پول هاي مردم است. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس با بيان اينكه دولت 
در بحث بازار بورس تنها به جذب س��رمايه اهميت داد و قيمت ها را هم 
به صورت واقعي در بورس عرضه نكرد، ادامه داد: مس��ئوالن بازار بورس 
خيانت كردند و بايد دس��تگاه هاي نظارتي به شدت به اين موضوع ورود 
كنند، زيرا مردم با اعتماد به مسئوالن سرمايه خود را در بخش هايي كه 
آنها اعالم كرده اند، س��رمايه گذاري مي كنند. واقعيت ها به مردم اعالم 
نش��ده و بازار بورس به هم ريخته و جلب اعتماد عمومي به بازار سرمايه 

بسيار سخت شده است. 
كوچكي نژاد تصريح كرد: مجلس و دولت بايد با دقت بيشتري در حوزه سهام 
عدالت قدم بردارند؛ زيرا پول پرقدرت 300 هزار ميليارد توماني در دست مردم 
وجود دارد كه اكنون در حال تجميع آن هستند. بورس و بخش هاي ديگر 

اقتصادي دوران پرتالطمي دارند كه بايد به نوعي مديريت شوند. 
وي اظهار كرد: از س��وي ديگر افزاي��ش 25 درصدي حق��وق كارمندان و 
3۹درصدي حقوق كارگران در رشد تورم و موج نقدينگي مؤثر است كه اين 

موضوع موجب تحول ديگري در بازار و تورم خواهد شد. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصريح كرد: در بخش 
كارگران يک بح��ران جدي وجود دارد، با افزاي��ش 3۹ درصدي حقوق 
كارگران، بس��ياري از كارگاه ها و كارخانه ها در شرايط كنوني اقتصادي 
توان پرداخت چنين حقوقي را نداشته و امكان دارد براين اساس بخشي 
از كارگران تعديل ش��وند و قطعاً اين افراد با تنش مواجه خواهند ش��د. 
همچنين كارگاه ها و كارخانه ها از س��وي ديگر ب��راي پرداخت حقوق و 
مزاياي كارگران راهي جز افزايش قيمت محصوالت خود ندارند كه اين 
موضوع هم در بخش اقتصادي يک بحران جدي را به وجود خواهد آورد.

عراقی ها کفش ایرانی  می پوشند، اگر چين بگذارد!
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