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اعضای هیأت مدیره جدید بانک انصار 
وابسته به بانک سپه تعیین شدند

مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت دوم(بانک انصار 
وابس��ته  به بانک سپه صبح روز یکش��نبه 7 مهرماه با 
حضور بیش از  88 درصد س��هامداران تش��کیل شد و 
در آن اعض��ای جدید هیأت مدی��ره بانک انصار تعیین 
ش��دند.به گزارش اداره کل رواب��ط عمومی و تبلیغات، 
در این مجمع که رأس س��اعت 9 صبح روز یکشنبه 7 
مهرماه در محل باش��گاه بانک س��په تشکیل شد، ابتدا 
دکترهادی اخالقی فیض عضو موظف هیأت مدیره بانک 
س��په به عنوان رییس مجمع پس از استقرار در جایگاه 
خود و دعوت از اعضای هیأت رئیس��ه مجمع، به قرائت 
دستور جلسه آن پرداخت.این گزارش می افزاید که در 
ابتدای جلسه دکتر هادی اخالقی اهداف تشکیل مجمع 
را بیان کرد و ادغام بانک های نیروهای مسلح را اقدامی 
در راستای ایجاد بانکی با ظرفیت های فوق العاده دانست.
در ادامه مجمع و پس از پرس��ش و پاس��خ سهامداران، 
کاندیداهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران معرفی و رأی گیری از س��هامداران صورت گرفت 
و اعضای هیأت مدیره بانک انصار وابس��ته به بانک سپه 
به شرح زیر مشخص شدند. آقای سید مهدی حسینی-  
آقای خسرو فرحی-  آقای مهدی رضایی-  آقای یحیی 

فروتن-  آقای علیرضا سعیدی مدنی

 فروش گواهی سپرده مدت دار 
ویژه سرمایه گذاری بانک ملت از ۸ مهر

فروش مرحله نخست اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه 
سرمایه گذاری عام بانک ملت از روز دوشنبه 8 مهرماه 
98 شروع می شود.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، 
ب��ا صدور مجوز بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران، 
مرحله نخس��ت اوراق گواهی س��پرده م��دت دار ویژه 
س��رمایه گذاری این بانک از روز دوشنبه هشتم مهرماه 
سال جاری، قابل عرضه به مشتریان خواهد بود.بر اساس 
این گ��زارش، مدت زمان فروش ای��ن اوراق، یک روز و 
فروش تدریج��ی آن به مدت پنج روز تا روز یکش��نبه 
۱۴ مهرماه 98 تعیین ش��ده است.بر این اساس، گواهی 
سپرده مدت دارویژه سرمایه گذاری عام بانک ملت، بانام 
ودارای تاریخ سررس��ید یک س��ال پس از تاریخ انتشار 
یعنی 8 مهرماه 98 خواهد بود.نرخ س��ود علی الحساب 
اوراق یادشده، ۱8درصد ساالنه و قابل پرداخت درمقطع 
ماهانه و نرخ س��ود بازخرید آن، قبل ازتاریخ سررس��ید 

معادل۱۰درصد سالیانه در نظر گرفته شده است.

 بانک شهر ارائه دهنده خدمات بانکی
 به زائران در ایام اربعین حسینی

بانک شهر در آستانه فرارس��یدن ایام اربعین، به ارائه 
خدمات بانکی به زائران حسینی می پردازد.

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر 
، مدیر امور شهرس��تان این بانک ب��ا بیان این مطلب 
اظهار ک��رد: حرکت در مس��یر مس��ئولیت اجتماعی 
همواره به عنوان یکی از وظایف اصلی بانک شهر مورد 
توجه بوده اس��ت و از این رو، امسال نیز برنامه ریزی 
الزم ب��رای ارائه خدمات بانکی به زائ��ران، همزمان با 
ایام اربعین حسینی دردستور کار قرار گرفت .محسن 
امیری ب��ا بیان این که آمادگی کام��ل برای ارائه این 
خدمات در ح��ال حاضر وجود دارد، افزود: با توجه به 
این که امسال مرزهای قصر شیرین و خسروی نیز به 
س��ایر مرزهای عبور زائران به کربال اضافه شده است، 
در مجموع 5 خودپرداز سیار به این دو مرز و همچنین 
مرزهای چذابه، مهران و ش��لمچه ارس��ال شد.وی در 
ادام��ه با بیان این که هم اکنون خودپردازهای س��یار 
بانک ش��هر ب��ه مرزهای م��ورد نظر، اع��زام و در این 
مبادی مستقر شده است، ابراز امیدواری کرد تا با این 
اقدامات، روند خدمات رسانی به بهترین شکل ممکن 

انجام و رضایت حداکثری زائران حاصل شود.

 بانک مسکن، مسوولیت اجتماعی را 
درک کرده است

مه��دی احمدی، ریی��س کل اداره روابط عمومی بانک 
مس��کن در ادامه در گفت و گو با خبرنگار هیبنا، گفت: 
بانک مسکن، مس��وولیت اجتماعی  خود را درک کرده 
اس��ت و سعی دارد تا بتواند سرکشی از مراکز بهزیستی 
کمتر ش��ناخته شده داشته باش��د و بخش کوچکی از 
نیازهای افراد جامعه را تامین کند.وی تاکید کرد: رسالت 
اصلی بانک ما، در حوزه س��اخت و احداث مسکن است. 
این بانک س��ال گذش��ته، در طرح مسکن مهر توانست 
بیش از ۱5۰ هزار واحد مسکونی را در اختیار مددجویان 
بهزیستی در سراسر ایران قرار دهد. این واحدها قسمت 
کوچکی از نیازهای افرادی اس��ت که در این بهزیستی 
بزرگ می شوند.احمدی در ادامه ضمن تشکر از عملکرد 
مس��ووالن بهزیس��تی دولت آباد گفت: وظیفه اصلی را 
مس��ووالن این نهادها بر عهده دارند. مسوولیتی عظیم 
که با هیچ مقدار پولی قابل جایگزینی نیست.براس��اس 
این گزارش در این بازدید بسته های هدیه بانک مسکن 
ش��امل کوله پشتی، پاور بانک، اسپری بهداشتی و ... به 
این عزیزان اهدا ش��د.به گزارش هیبن��ا، در ادامه مدیر 
مرکز رواب��ط عمومی بانک مس��کن، از اتاق مخصوص 
اورژانس اجتماعی مستقر در مرکز و اتاق مخصوص مادر 
فرزند که مخصوص مادران آس��یب دیده بر اثر خشونت 

خانگی بود نیز بازدید به عمل آورد.

اخبار

وزارت نفت در چابهار پاالیشگاه  می سازد
وزیر نفت از س��اخت پاالیشگاه در سواحل چابهار و همچنین برنامه وزارت نفت 

برای احداث مجتمع های پتروشیمی در این منطقه خبر داد.
بیژن زنگنه با بیان این که تاکنون لوله های بدون درز وارد می کردیم اما در حال 
حاضر لوله های مقاوم به گاز ترش در داخل کش��ور ساخته می شود، اظهار کرد: 

قرارداد واردات این لوله ها را بس��ته بودیم که به دلیل تحریم دچار اختالل شد و 
امکان واردات نداش��تیم. وی افزود: اخیرا با استفاده از ظرفیت داخل این نیاز صنعت 

نفت تامین می ش��ود چرا که اعتقاد ما این اس��ت هر آنچه امکان س��اخت داخل دارد از 
سازندگان و متخصصان ایرانی تهیه شود.

وزیر نفت با بیان این که به دنبال توسعه شرق تنگه هرمز و جاسک هستیم، اظهار کرد: 
در این راس��تا آنچه منجر به توس��عه این مناطق می شود نفت است وعبور خط لوله یک 

میلیون بشکه ای نفت می تواند موجب پیشرفت این منطقه شود.  تسنیم 

حذف قبوض آب از سال آینده
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از آغاز حذف قبوض آب از سال آینده خبر داد 
و گفت:برای پاییز پیش بینی ترس��الی شده است و این موضوع باید در بازنگری 

سدها مورد توجه قرار گیرد.
قاس��م تقی زاده خامسی با اش��اره به حذف قبوض کاغذی برق، آب و گاز اظهار 

کرد: بخش آب هم مانند س��ایر دستگاه ها برای حذف قبوض برنامه ریزی کرده و 
این طرح به صورت پایلوت در اصفهان آغاز ش��ده است. وی افزود: شرایط ایده آل ما 

خود اظهاری مردم است. این طرح نیز در یکی از شهرهای خراسان اجرا شده و بازخورد 
خوبی داش��ته اس��ت. درواقع می خواهیم م��ردم کنتور خود را بخوانن��د و اعالم کنند و 
مامورین آب س��الی یک بار به منازل مردم مراجع��ه کنند. معاون وزیر نیرو در امور آب 
و آبفا ادامه داد: مش��ترکانی که کنترل مش��ترک دارند باید هزینه آب را یکدیگر تقسیم 

کنند اما به طور کلی اطالعات واحد در نظر گرفته می شود.  پاون 

وظایف تصدی گری واگذار می شود نه حاکمیتی
دبیر ش��ورای اصل ۴۴ قانون اساس��ی با اش��اره به ابهامات واگذاری شرکت ملی 
انفورماتیک بانک مرکزی، گفت: در مورد شرکت انفورماتیک بایستی تاکید کرد 
که قبل از واگذاری، وظایف تصدی گری و حاکمیتی ش��رکت تفکیک ش��ده که 

این فرایند ممکن است تا ۲ سال نیز طول بکشد.
محمد دهقان دهنوی درباره تکذیب واگذاری ش��رکت ملی انفورماتیک از س��وی 

بانک مرکزی، علیرغم اینکه این ش��رکت در لیس��ت واگذاری هاس��ت، گفت: ممکن 
اس��ت برخی شرکتها هم وظایف تصدی گری  داشته باشند و هم وظایف حاکمیتی که 

در این موارد واگذاری با چالش رو به رو بوده و عمال این فرایند طوالنی خواهد شد.
وی افزود:بر این اس��اس آن بخش��ی از وظای��ف که حالت حاکمیت��ی دارد باید از صف 
واگذاری خارج ش��ده و مابقی وظایف و س��اختار ش��رکتهای دولتی واگذار شود که این 

موضوع را هیات واگذاری باید تشخیص بدهد.  مهر 

مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران از اضافه ش��دن هش��ت 
گروه کاالیی جدید به طرح بومی س��ازی ۱۰ گروه کاالهای 

کاربردی نفت در آینده نزدیک خبر داد.
مسعود کرباس��یان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: 
این قرارداد ها بخشی از یک طرح ملی و راهبردی است که 
در سال 9۶ مصوب شد و با توجه به حجم کار قابل توجهی 
که از زمان تصویب طرح تا کنون انجام شده است، اطمینان 

دارم این طرح در موعد مقرر به سرانجام می رسد.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران ب��ه بخش های مختلف 
طرح انتقال نفت خام از گوره به جاسک اشاره کرد و گفت: 
این طرح ش��امل احداث پنج تلمبه خانه به ارزش قراردادی 
۱۴۳ میلیون یورو، احداث هزار کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ، 
احداث ۲۰ مخزن 5۰۰ هزار بش��که ای برای ذخیره س��ازی 
نفت، ایجاد پایانه بزرگ نفتی در جاسک است که همگی با 

اتکا به توان داخل انجام می شود.
به گفته کرباس��یان برآیند اجرای این ط��رح، رونق صنایع 
پایین دس��تی، اش��تغال زایی و توس��عه در منطق��ه مکران 
خواهد بود و ای��ن طرح از این حیث که در آن فعالیت های 

بی سابقه ای انجام می شود، بسیار حائز اهمیت است.
کرباس��یان با اش��اره به حذف ورق های گاز ترش از چرخه 

واردات عنوان کرد: داخلی سازی این ورق ها از خروج حدود 
۳۰۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کرده است.

مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران با اش��اره به اهمیت لوله 
در میان اقالم کاربردی صنعت نفت، اطمینان  خاطر داد که 

روند خرید لوله از سازندگان داخلی ادامه می یابد.
کرباس��یان در ادامه با اشاره به بخش دیگری از طرح انتقال 
نفت خام گوره به جاس��ک که بر مبنای آن قرار اس��ت سه 
گوی ش��ناور به منظور پهلوگیری کشتی های غول پیکر در 
جاس��ک احداث شود، خاطرنش��ان کرد: شرکت نفت و گاز 
پ��ارس مناقصه مربوط به این بخش را نیز ظرف چند هفته 
آین��ده برگزار می کند و همانن��د برنامه ریزی صورت گرفته 
برای استفاده حداکثری از توان شرکت های ایرانی در بخش 
س��اخت و تامی��ن الکتروپمپ ها، در این بخ��ش نیز با نظر 
مثبت وزیر نفت اس��تفاده حداکثری از ظرفیت های موجود 

داخلی مدنظر قرار می گیرد.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران از اضافه ش��دن هش��ت 
گروه کاالیی جدید به طرح بومی س��ازی ۱۰ گروه کاالهای 
کارب��ردی نفت نیز در آین��ده نزدیک خبر داد و گفت: نفت 
از ه��ر فرصتی برای خدمت به تولی��د و تولیدکننده ایرانی 

استفاده خواهد کرد.  فارس

مدیرعامل شرکت ملی نفت خبرداد؛
بومی سازی  8 گروه جدید کاالیی صنعت نفت 

در نشست شورای حمل ونقل و لجستیک با حضور وزیر راه 
و شهرس��ازی اعالم ش��د که در ایام اربعین فروش اینترنتی 

بلیت هواپیما ویژه این ایام ممنوع است.
محمد اسالمی با تأکید بر این که باید سطح خدمات پروازی 
به نحوی باش��د که مردم برای س��فرهای اربعین نس��بت به 
گذش��ته بیش��تر از هواپیما اس��تفاده کنند خطاب به رئیس 
سازمان هواپیمایی کشوری، خواس��تار معرفی نماینده ویژه 
این سازمان در عراق برای جلوگیری یا پیگیری و رسیدگی به 

مشکالت و اتفاقات ناگهانی در قبال ایرالین ها و زائران شد.
وی همچنین خواستار هماهنگی بیشتر بین شرکت راه آهن 
و س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ش��د تا زائران در 
زمان برگشت پس از انتقال به هاب های کرمانشاه، همدان و 
خرمشهر، خود را با استفاده از حمل ونقل ریلی به شهر های 

محل سکونت خود برسانند.
در  این جلس��ه گزارش قیمت بلیت  هواپیما مطرح ش��د و 
س��پس موضوع نرخ بلیت ویژه اربعین مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت که طبق اعالم معاون هوانوردی و امور بین الملل 
س��ازمان هواپیمایی کشور عنوان ش��د: تاکنون ۶۲۶ مجوز 
پ��رواز برای ایام اربعین صادر ش��ده و طب��ق برنامه ریزی تا 
7۲۰ مجوز برای پرواز به فرودگاه های نجف و بغداد ظرفیت 

ایجاد شد.
مرتضی دهقان معاون هوانوردی و امور بین الملل س��ازمان 
هواپیمایی کش��وری گفت: ایرالین ها می توانند درخواس��ت 
خ��ود را ب��رای ایج��اد مس��یر پ��روازی جدید به س��ازمان 
هواپیمای��ی کش��وری ارس��ال کنند تا در ص��ورت موافقت 

نرخ گذاری بر اساس مسافت انجام شود.
وی افزود: امس��ال فروش اینترنتی بلی��ت هواپیما ویژه ایام 
اربعین ممنوع اعالم شده و با هماهنگی دستگاه های نظارتی 
و پلیس فتا به ش��دت با آن برخورد می ش��ود. در این جلسه 
مطرح ش��د دامنه قیمت بلیت پروازهای وی��ژه ایام اربعین 
حدفاصل ۲۰ تا ۳۰ مهرماه با احتساب مسافت مبدأ و مقصد 
است و در قبال بلیت های دوطرفه، اگر رفت  و یا برگشت در 
بازه های زمانی ذکرشده ۱۰روزه نباشد، شرکت ها موظف اند 

نرخ اعالمی ویژه اربعین را در نظر بگیرند.
معاون حمل ونقل س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای 
گزارش��ی از برنامه ریزی انجام ش��ده در خصوص مدیریت و 
برنامه ریزی در مدیریت س��فرهای اربعین ارائه کرد و گفت: 
۲5۰۰ دستگاه اتوبوس درون ش��هری برای جابه جایی زوار 
بین مرز تا پایانه مرزی و ۱۲5۰ دس��تگاه دیگر داخل خاک 

عراق تا مرز به زائران خدمات ارائه می کنند.  تسنیم

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛
ممنوعیت فروش اینترنتی پروازهای اربعین  

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کش��ور با اشاره 
ب��ه اینکه آیین نامه قرارداد موقت از تیرماه 97 منتظر تصویب 
هیئت وزیران اس��ت گفت: بر اس��اس ای��ن آیین نامه حداکثر 
م��دت موقت برای کارهایی که ماهیت غیرمس��تمر دارد س��ه 

سال است.
ناصر چمنی، رئیس کانون عال��ی انجمن های صنفی کارگران 
کشور درباره آخرین وضعیت آیین نامه تبصره ۲ ماده 7 قانون 
کار گفت: این آیین نامه در زمان آقای ربیعی در ش��ورای عالی 
کار تهیه ش��د و در تیرماه س��ال 97 از س��وی ربیعی به دفتر 
جهانگیری ارس��ال ش��د، از آن تاریخ به بعد ت��ا کنون نتیجه 

خاصی به ما ارائه نشده است.
 وی بی��ان ک��رد: ای��ن آیین نامه بر اس��اس تبص��ره ۲ ماده 7 
قان��ون کار صورت گرفت که به موج��ب آن وزارت کار متعهد 
ش��ده بود این آیین نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران 
مشاغل دائم و غیردائم تعیین تکلیف شود و اجرایی شدن این 

آیین نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری دارد.
چمنی  افزود: در راس��تای این آیین نام��ه حداکثر مدت موقت 
برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمس��تمر دارد، سه سال 
پیش بینی ش��ده اس��ت و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال 
برای ای��ن قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع اس��ت. انتظار 
داریم دولت هرچه سریع تر این آیین نامه را تعیین تکلیف کند.

رئی��س کانون عال��ی انجمن های صنفی کارگران با اش��اره به 
اینک��ه عمده کارگران از داش��تن قرارداد موق��ت رنج می برند 
اظهار داش��ت: برخی از کارگران با وجود ۲۰س��ال سابقه کار 
به دلیل داش��تن ق��رارداد کوتاه مدت ش��ش ماهه و یک س��اله 
به راحت��ی اخراج می ش��وند و پس از اتمام ق��رارداد کار ناچار 

به تسویه هس��تند. وزارت کار باید با قراردادهای کوتاه مدت و 
غیرقانون��ی مقابله کند و اجازه اخ��راج کارگران به این راحتی 

فراهم نباشد.
ای��ن فعال کارگری با ابراز اینکه جای تعجب دارد که آیین نامه 
تعیین س��قف قراردادهای کار در کمیس��یون اقتصادی دولت 
به تصویب رس��یده اس��ت اما هنوز در هیئ��ت وزیران به نتیجه 
نرسیده گفت: وقتی قرارداد کارگری موقت شد نسبت به آینده 
ش��غلی خود احساس نگرانی کرده و با بی انگیزگی و نگرانی به 
کار ادامه خواهد داد؛ از آن سو کاالی بی کیفیت روانه بازار شده 

و بهره وری پایین در انتظار بنگاه اقتصادی خواهد بود.
آیین نام��ه تعیین س��قف زمانی ب��رای قرارداده��ای موقت در 

مش��اغل غیرمستمر از تیرماه س��ال 97 از سوی ربیعی با قید 
فوریت به دفتر جهانگیری ارسال شد، و بعد از آن نیز با تغییر 
و تحوالت وزیر کار این آیین نامه به حاش��یه رفت. ۳۰ مهرماه 
س��ال 97 بود که محمد شریعتمداری وزیر کار شد، اما بعد از 
آنکه وزیر سابق صنعت وزیر کار شد، باز هم خبری از تصویب 
آیین نامه تعیین س��قف زمانی برای قراردادهای موقت نش��د. 
حدود یک س��ال از روی کار آمدن شریعتمداری به عنوان وزیر 
کار می گذرد اما آیین نامه س��قف ق��رارداد موقت همچنان در 
کما اس��ت. اجرایی شدن این آیین نامه از تیر ماه 97 همچنان 
در انتظار تصویب هیئت وزیران اس��ت. ش��اید اجرایی نشدن 
این آیین نامه برای مس��ئوالن مهم نباش��د اما برای نیروی کار 
حائز اهمیت اس��ت. این اهمیت به این دلیل است که برخی از 
کارفرمایان، پایان سال همزمان با اتمام قرارداد کارگران، دیگر 
قرارداد همکاری جدید امض��ا نمی کنند و این موضوع نگرانی 

کارگران موقت را بیشتر کرده است.  تسنیم 

گزارش

 ط��ی روزهای اخیر پیگیری های بانک مرکزی تا 
حدودی به ثمر نشس��ت چراکه یک فوریت  طرح 
حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس به تصویب 
رس��ید.موضوعی که چندین و چند بار در جریان 
مدیریت اقتصادی کش��ور مطرح شده و هربار به 
دلیلی روند اجرای آن یا متوقف یا مسکوت مانده 

بود. 
بروز چنین اتفاقی بی ش��ک به پیگیری و جدیت 
تم��ام همتی وتیم تح��ت امر وی بازم��ی گردد. 
براس��اس آنچه که درمجلس شورای اسالمی رخ 
داده مقرر است تا با حذف چهار صفر از پول ملی، 
واحد رسمی پول کشور نیز از ریال به تومان تغییر 
کن��د و به این ترتیب هر ۱۰ ه��زار ریال )۱۰۰۰ 
تومان( معادل یک تومان جدید و هر تومان جدید 

معادل ۱۰۰ پارسه شود.

داستان دنباله دار 
داس��تان دنباله دار این ط��رح به مثابه تمام طرح 
های��ی ک��ه  روی می��ز کار یدول��ت و نمایندگان 
مجلس وجود دارد؛حکایتی بس طوالنی دارد  اما 
هرچه که هست ؛بانک مرکزی پس ازآنکه   طرح 
حذف چهار صف��ر از پول ملی را برای تصویب به 
دول��ت و پس از آن دولت آن را در قالب الیحه ای 
تقدیم مجل��س کرد,این طرح مخالفان و موافقان 
گسترده ای داشته و دارداما با وجود تمام این فراز 
و فرودها و کش��مکش ه��ای دنباله دار مهر تایید 
بهارستانی ها در قید یک فوریت ؛نشان ازآن دارد 
که بانک مرکزی توانس��ته حرف خود را بر کرسی 
نش��انده اس��ت و این اتفاق می تواند عاملی باشد 
تا  اجرایی شدن حذف صفر رشد حرکتی طوالنی 

تری به خود بگیرد.  
عبدالناصر همت��ی رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
اینکه س��الی نزدیک به یک میلیارد اسکناس امحا 

می شود و نزدیک به 9 میلیارد اسکناس در جریان 
اس��ت می گوید:” اگر چهار صفر از پول ملی حذف 
ش��ود تعداد اس��کناس ها به ۲,۲ میلیارد می رسد 
این یعنی با حذف چهار صفر ش��اهد کاهش حجم 
اس��کناس و هزینه ها و وارد ش��دن مس��کوکات به 
چرخه کار هس��تیم.« به ب��اور وی » اصالح ظاهر 
پول از ضروریات کشور است و بررسی های به عمل 
آمده  این واقعیت را نش��ان م��ی دهد که  که پول 
ملی به دلیل تورم در سال های طوالنی عمالً خاصیت 
خود را از نظر ظاهری از دس��ت داده اس��ت.ضمن 
اینکه مردم دیگر از ری��ال به عنوان واحد پول ملی 
استفاده نمی کنند و تومان را جایگزین کرده اند، به 
این ترتیب که  درباره اسکناس های 5۰۰هزارریالی 
ه��م آن را 5۰تومانی می گویند و کس��ی 5۰ هزار 

تومان نمی گوید.

سکاندار بانک مرکزی هدف از اجرای این طرح را 
راحتی و سهولت مردم در معامالت عنوان می کند 
و می گوید:»هدف ما در این الیحه راحت تر شدن 
کار برای مردم است تا بتوانند اسکناس ها با واحد 
پولی جدید را در امور بازرگانی و مالی خود به نحو 

احسن استفاده کنند”.
ب��ه گفته وی »در حال حاض��ر رابطه پول ملی با 
ارزه��ای خارجی هم خوب نیس��ت مث��اًل معادل 
دالری ی��ک ریال ۰,۰۰۰۰۰8 اس��ت. این مبادله 
به فرآیند مب��ادالت مردم کمک می کند. با توجه 
به ب��ی ارزش ش��دن واحدهای پولی عماًل س��که 
و مس��کوکات از جریان مبادله مردم خارج ش��ده 
به طوری که ضرب یک س��که بیشتر از آن هزینه 
می برد، نمونه آن سکه 5۰۰تومانی است که ضرب 

آن 8۰۰ تومان هزینه دارد.«

البته نکته قابل تام��ل تر در صحبت های همتی 
ب��ازه زمان��ی مورد نظر ب��رای این مهم اس��ت به 
طوریکه تا پیش از این در پاس��خ به مخالفان ؛بازه 
زمانی مورد نظر برای اجرارا ۲ سال عنوان میکرد 
اما  در شرایط کنونی این مساله را ۴ سال تخمین 
زده و می گوید:» ما برای ایجاد تعادل در مجموعه 
پولی کش��ور به زمان چهارساله نیاز داریم لذا اگر 
امروز مجلس شورای اسالمی به فوریت این الیحه 
رأی دهد یعنی چهار سال کار طول می کشد تا ما 
با انجام مقدمات الزم به تدریج پول های جدیدی را 
جایگزی��ن پول های قدیمی کنیم. با اصالح قانون 
پول��ی و بانکی هزینه ها در میان مدت کاهش پیدا 

می کند.«
مخالفان همیشگی 

در مقاب��ل ای��ن اظه��ارات همت��ی اما هس��تند 

کارشناس��انی که حذف چهار صفر از پول ملی را 
کام��ال بی اثر خوانده و اینگون��ه عنوان می کنند 
که دولت و به خصوص بانک مرکزی اولویت های 
جدی تری درش��رایط کنونی که معیش��ت مردم 
روز به روز با مش��کالت متع��ددی همچون تورم 
و  کاهش قدرت خرید روبروس��ت ؛پیش رو دارد.  
مخالفان اجرای این طرح مدعی هستند که زمان و 
شرایط برای حذف چهار صفر از پول ملی مناسب 
نیست وبی شک تنها اقدامی در جهت  پاک کردن 
صورت مسئله اس��ت و نمیتواند راه حلی مناسب 
برای ش��رایط کنونی اقتصاد کش��ور باشد. به باور 
این افراد اجرای این طرح راه حل  منطقی اس��ت 
و در ش��رایطی که خود م��ردم توجهی به ریال یا 
تومان ندارند اینگونه نگرانی متولیان برای تسهیل 
مراودات مالی مردم  در نوع خود جالب است .  به 
باور این افراد ؛متولیان چنان از نگرانی دم می زنند 
که هنوز پاسخ جدی درمقابل مشکالت معیشتی 
مردم نداده و به قولی نتوانسته اند این حجم فشار 
اقتصادی را کم کنند. به نظر این اقتصاددان بدون 
اصالح سیس��تم بانکی و اصالح سیاس��ت بودجه 
حذف صف��ر از پول ملی تنها ب��ه افزایش تورم و 
هزینه  های بیشتر منجر می شود وبه بهتر است تا 
حذف چهار صفر را به دلیل شرایط خاص اقتصادی 
به زمان دیگری موکول کنیم اما به باور  این افراد 
برخالف بانک مرکزی  و دس��ت ان��درکاران آنها 
اکن��ون فرصت خوبی برای این کار نیس��ت حتی 
اگ��ر چه واقع��اً صفرهای جلوی پ��ول ملی ارزش 
خ��ود را از دس��ت داده  و به اعتق��اد آنها  موکول 
ک��ردن آن به آینده مش��کلی را حل نمی کند؛ در 
ش��رایطی که نرخ ت��ورم باالی 5۰ درصد اس��ت 
اج��رای این طرح  در ش��رایط کنونی می تواند به 
رش��د تورم و کوچک ش��دن سبد معیشتی مردم  
 و مش��کالت روزافزون در اقتصاد کشور می شود. 

حذف صفر به قرینه لفظی
سیاست روز تاثیر حذف صفر از پول ملی را بررسی میکند؛

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران  مطرح کرد؛

معطلی یک ساله آیین نامه قرارداد موقت کارگران در دولت


