
طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید اندیشه در قالب پنج پروژه 
با میانگین پیشرفت ۱۶.۴ درصد در حال اجرا است. بنا به گفته 
مدیرعامل عمران اندیشه، پروژه های مسکونی، تجاری، خدماتی 
و فرهنگی در این شهر جدید نزدیک تهران با سرعت مناسبی 

پیش می رود.
به گزارش ایسنا، ۱۱ خرداد ماه سال گذشــته طرح اقدام ملی 
مسکن در شهر جدید اندیشه واقع در استان تهران با حضور وزیر 
راه و شهرسازی کلنگ خورد. هم اکنون این پروژه ۲۰۱۷ واحدی 
که به صورت مشارکت با بخش خصوصی پیش می رود در قالب 

پنج پروژه مسکونی با میانگین پیشــرفت ۱۶.۴ درصد در حال 
اجراست. آنطور که مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه 
می گوید حدود ۳۰۰ واحد جدید نیز در آینده طراحی خواهد شد.
مهدی مسلم خانی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه 
درباره آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مســکن در این شهر به 
ایسنا گفت: پروژه مسکونی ۵۴۵ واحدی لیلیان واقع در محله 
۲ فاز ۴ اندیشه در زمینی به مساحت ۱۷ هزار و۷۹۱ متر مربع با 
پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصد درحال اجراست. پروژه مسکونی ۵۰ 
واحدی آپادانا در محله ۲ فاز ۴ نیز در زمینی به مساحت ۳۴۶۵ 

مترمربع واقع شــده که از پیشــرفت فیزیکی هشت درصدی 
برخوردار است.

وی افزود: پروژه مسکونی ۱۷۶ واحدی نرگس واقع در محله ۷ فاز 
۴ اندیشه در زمینی به مساحت ۵۷۰۷ متر مربع دارای ۲۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی است. پروژه مسکونی ۱۷۰ واحدی بنفشه واقع 
در محله ۲ فاز ۴ نیز در زمینی به مساحت ۱۵ هزار متر مربع با 

پیشرفت فیزیکی ۲۴ درصد در حال اجرا است.
مســلم خانی تصریح کرد: پروژه دیگر ۱۰۷۶ واحد مسکونی 
واقع در محله ایرانشهر مرکز شهر اندیشه است که در زمینی به 

مســاحت ۶۰ هزار و ۱۶۶ متر مربع در ۴ زون A ، B ، C، D در 
شمال و جنوب بازار نقش اندیشــه طراحی شده و از پیشرفت 

فیزیکی ۱۵ درصد برخوردار است.
مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید اندیشــه با بیان اینکه 
همزمان با احداث واحدهای مسکونی، تامین خدمات روبنایی 
برای رفاه شهروندان در اندیشه نیز پیش بینی شده است گفت: 
سه مجتمع تجاری با پیشــرفت ۴۰، ۸۵ و ۸ درصد، یک پروژه 
مشارکتی خدماتی با پیشرفت ۸۷ درصد و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصد از جمله طرح 

های خدماتی در حال احداث در شهر جدید اندیشه است. بنا بر 
این گزارش، شهر جدید اندیشه واقع در ۳۰ کیلومتری پایتخت، 
۷ کیلومتری جنوب شرقی کرج و ۳ کیلومتری شمال شهریار 
قرار دارد که از جمله شهرهای استان تهران محسوب می شود. 
این شهر با هدف سرریز جمعیت کرج و تهران در این منطقه برای 
سکونت ساخته شــد که تاریخچه فاز یک آن به قبل از انقالب 
اسالمی برمی گردد و هم اکنون دارای شش  فاز است. جمعیت 
این شهر طبق آخرین آمارگیری رسمی بیش از ۱۲۰ هزار نفر 

برآورد شده که همچنان در حال رشد است.

تعداد صرافی های دارای مجوز در سراسر کشور با اضافه شدن 
۲۵ صرافی جدید در یک سال گذشته به ۷۱۷ مورد رسید.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، فهرست بروزرسانی شده 
صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی نشــان می دهد که 
۷۱۷ صرافی، مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند؛ بر این اساس 
در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۲۵ صرافی دیگر به جمع 
صرافی های دارای مجوز پیوسته اند که نشان از روند رو به رشد 

تأسیس صرافی ها در کشور دارد.

از این میــزان صرافــی ۳۵۳ مــورد در تهران مشــغول به 
کار هســتند که بیشــتر آنها در محدوده خیابان فردوســی 
فعالیت دارنــد. همچنیــن ۲۶ صرافی که تمامــی آنها در 
پایتخت فعالیت می کننــد صرافی بانکی هســتند و مابقی 
یعنی ۵۹۱ صرافی دیگر به شــکل تضامنی تأسیس شده اند. 
طبق اعــالم بانک مرکزی، ســرمایه تأســیس صرافی ها در 
 کالنشهرها ۱۲ میلیارد تومان و در ســایر شهرها ۶ میلیارد 

تومان است.

در حال حاضر براساس قوانین بانک مرکزی، خرید و فروش 
ارز حاصل از صادرات به صورت حواله های ارزی در چارچوب 
مقررات ارزی بر مبنای نــرخ بازار صرفاً از طریق »ســامانه 
نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما(« مجاز اســت. همچنین 
صرافی های مجاز معتبر موظفند حواله های ارزی خریداری 
شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما راسا و یا به واسطه سایر 
صرافی های معتبر و بانک های عامل حداکثر ظرف مدت سه 
روز کاری به فروش رسانند. نرخ فروش ارز صرافی های مجاز 

معتبر حداکثر یک درصد باالی نرخ خرید مندرج در سامانه 
»نیما« و »سنا« خواهد بود.

با توجه به قوانین جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس 
)معامالت جزئی بــر مبنای مقررات ناظر بــر عملیات ارزی 
صرافی ها( توســط صرافی های مجاز معتبر صرفاً با ثبت در 
»سامانه نظارت ارز )سنا(« امکان پذیر است و کلیه صرافی های 
مجاز معتبر می توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با 
رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

براین اساس فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی های 
مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی بــا رعایت مقررات 
ارزی و مقررات مبارزه با پولشــویی مجاز است و صرافی های 
مجاز معتبر می توانند حداکثر پنج درصد از حواله های ارزی 
خریداری شــده را تبدیل به ارز کرده و به صورت اســکناس 
برای مصارف خدماتی بــه فروش رســانند. همچنین کلیه 
 هزینه های نقل و انتقاالت و تبدیالت ارزی به عهده مشتری 

خواهد بود. 

واردات نفت خام چین در ماه می، ۱۳ درصد نسبت 
به ماه آوریل جهش کرد و به ۱۱.۱۱ میلیون بشکه 

در روز رسید.
به گزارش راشاتودی، در ماه می، واردات نفت خام 
چین ۱۳ درصد نسبت به ماه آوریل جهش کرد و به 

۱۱.۱۱ میلیون بشکه در روز رسید.
عرضه قراردادهای پیش خرید نفت خام شانگهای به 
یوآن چین با شرایطی مطلوب تر برای سرمایه گذاران 
و افزایــش مصرف پاالیشــگاه ها مهمترین عوامل 

جهش واردات نفت چین در این ماه بودند.

در هفته هــای اخیر، تــداوم ریــکاوری فعالیت های 
پاالیشگاه های چین افزایش واردات را تضمین کرده 
بود؛ اما تحلیل گران شرکت اویل اکس می گویند بخشی 
از این افزایش واردات مربوط به افزایش داد و ستدهای 
تاجران تحت شاخص نفت آی ان ای شانگهای است که 

سود بیشتری را برای آنها به همراه دارد.
از ماه آوریل، شرکت های نفتی بزرگ دولتی چین 
مانند پتروچاینا و سینوپک نفت خود را تحت این 
شاخص نفتی معامله می کنند؛ اما یک عامل دیگر 
افزایش واردات نفت چین این اســت که با کاهش 

قیمت های نفــت خام پاالیشــگاه های خصوصی 
فعالیت های پاالیشگاهی خود را افزایش داده اند.

واردات نفت چین در ماه می ۱.۲۸ میلیون بشکه در 
روز نسبت به ماه آوریل و ۱.۲۷ میلیون بشکه در روز 

نسبت به ماه می سال گذشته باال رفته بود.
در این ماه واردات نفت از روســیه پــس از دو ماه 
کاهش ۸۰۰ هزار بشکه در روز جهش کرد و واردات 
نفت از عراق نیز، ۴۰۰ هزار بشکه در روز باالتر رفت.

نفت خام بصره هم یکی از ۷ نفت خامی اســت که 
تحت شاخص شانگهای به فروش می رسد.

کشورهای عضو گروه ۲۰ متعهد شدند بودجه مشترک 
خود برای مقابله با کرونا در سطح جهان افزایش دهند.

به گزارش رویترز، کشورهای عضو گروه ۲۰ در بیانیه ای 
مشترک اعالم کردند: گروه ۲۰ با ارج نهادن به تالش های 
بین المللی برای مقابله با همه گیری کرونا متعهد می 
شود ۲۱ میلیارد دالر برای تامین مالی مورد نیاز مقابله با 
ویروس کرونا به بخش بهداشت و درمان در سطح جهانی 

اختصاص دهد.
این گروه از تمامی ســازمان های غیــر دولتی، بخش 
خصوصی و نهادهای مالی خواسته است تا برای تامین 
هشت میلیارد دالر دیگر که برآورد می شود برای مقابله 

با کرونا الزم باشد کمک کنند.

عربستان که ریاســت دوره ای گروه ۲۰ را بر عهده دارد 
متعهد به تامین نیم میلیارد دالر از این مبلغ شده است.

پیش از این کشورهای عضو گروه ۲۰ به درخواست دیوید 
مالپاس، رئیس بانک جهانی با تعلیق موقت سررسید 
دریافت اقساط وام های مربوط به کشورهای فقیر تا زمان 

غلبه بر کرونا موافقت کرده بودند.
تاکنون حدود شش میلیون و ۹۵۰ هزار نفر در سراسر 
جهان به کرونا مبتال شده اند که در این بین بیش از ۳۹۸ 

هزار نفر جان خود را از دست داده اند.
پیش تر کریســتالینا جیورجیوا با هشــدار نسبت به 
پیامدهای اقتصادی ناشــی از ویروس کرونا، گفته بود: 
کووید-۱۹ می تواند جهان را بــا رکودی بدتر از آن چه 

که سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد مواجه کند اما فکر می کنم که 
سطح تولیدات جهانی در سال ۲۰۲۱ به مدار صعودی 

باز گردد.  
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی 
امسال آمریکا منفی ۵.۹ درصد، چین ۱.۲ درصد، ژاپن 
منفی ۵.۲ درصد، آلمان منفــی هفت درصد، انگلیس 

منفی ۶.۵ درصد و فرانسه منفی ۷.۲ درصد خواهد بود.
الزم به ذکر است گروه ۲۰ شــامل کشورهای: آمریکا، 
فرانســه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن، روسیه، 
عربستان، اندونزی، اســترالیا، ترکیه، برزیل، آرژانیتن، 
کانادا، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و مکزیک و هم 

چنین اتجادیه اروپا است.

شــورای نگهبان الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان را 
تأیید کردشورای نگهبان طی نامه ای به رئیس مجلس 
عدم مغایرت الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان با قانون 
و شــرع را اعالم کرد.به گزارش ایلنا، شورای نگهبان با 
ارسال نامه ای به مجلس شورای اسالمی نسبت به برخی 

مصوبات مجلس شورای اسالمی اظهار نظر کرد.
بر این اســاس، طرح اصالح مــواد ۱ و ۷ قانون اجرای 
سیاست های کلی اصلی چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی 
و اصالحات بعدی آن، الیحه اصالح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون 
اجرای سیاســت های کلی اصل چهل و چهارم قانون 
اساســی، طرح اصالح قانون آیین نامه داخلی مجلس، 
طرح اصالح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاســت 

جمهوری، مجلس و شوراهای اسالمی، طرح اصالح ماده 
۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح تنظیم برخی از 
مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، 
طرح الحاق یک ماده به قانون نحــوه فعالیت احزاب و 
گروه های سیاســی، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون 
اساســی، الیحه مالیات بر ارزش افزوده و الیحه توسعه 
منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیالن )انزلی( مغایرت با 

موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام شناخته شد.
همچنین عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی برای 
الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان و الیحه اصالح موادی 
از قانون محاسبات عمومی کشور اعالم شد. عالوه بر این، 

شورای نگهبان از مجلس برای طرح فهرست قوانین و احکام 
نامعتبر در حوزه محیط زیســت، طرح فهرست قوانین و 
احکام نامعتبر در حوزه انتخابات، طرح فهرســت قوانین 
و احکام نامعتبر در حوزه ورزش، طرح فهرست قوانین و 
احکام نامعتبر در حوزه معدن، طرح فهرست قوانین و احکام 
نامعتبر در حوزه شوراها و شــهرداری ها، طرح فهرست 
قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سالمت، فهرست قوانین 
و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی، الیحه تجارت، 
طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول، الیحه 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و طرح الحاق دو ماده 
به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی درخواست استمهال 

)درخواست فرصت بیشتر برای رسیدگی( کرد.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان 
خودروی تهران با اشــاره به اقدامات نظارتی انجام 
شده برای کنترل بازار آزاد خودرو و طرح های جدید 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه خودرو از 
سوی شرکت خودروسازی، از کاهش ۳۵ درصدی 
قیمت خودرو در بازار آزاد از ابتدای اردیبهشت ماه 

امسال تاکنون خبر داد.
سعید موتمنی یکشــنبه  افزود: هم اکنون در بازار 
آزاد قیمت های خودرو به قیمت اول اردیبهشــت 
ماه بازگشته که این اتفاق با اعالم برنامه های وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در نحــوه عرضه خودرو، 
اعالم قیمت های جدید و اجرای طرح های نظارتی 

و کنترل بازار رخ داده است.
به گزارش ایرنــا، وی تاکید کرد: هــر نوع وقفه در 
روند عرضه، تعادل بازار خــودرو را به هم می ریزد؛ 
بر این اساس در کنار برنامه ریزی دقیق برای عرضه 
خودرو بایــد نظارت نیز به صــورت همزمان روی 
 فعالیت شرکت های خودروسازی و بازار آزاد انجام 

شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 

تهران خاطرنشان کرد: با تدابیر اتخاذ شده و روند 
نزولی قیمت ها در بازار آزاد خودرو، محتکران این 

بازار را ترک کرده اند.
موتمنی گفت: با تداوم عرضه، فاصله قیمت خودرو 
از درب کارخانــه تا بازار آزاد کاهش محسوســی 
می یابد و تجربه ســال گذشــته در کاهش فاصله 
قیمت ها از اردیبهشــت ماه تا شــهریور ماه نشان 
می دهد که در صــورت وجود عرضه مناســب و 
 نظارت، جلوی ســوداگری در بازار خودرو گرفته 

می شود.

آخرین وضعیت از مسکن ملی در اندیشه شهریار

تعداد صرافی های مجاز به ۷۱۷ رسید

واردات نفت خام چین به رکورد تاریخی خود نزدیک شد

شورای نگهبان الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تأیید کردبسته ۲۱ میلیارد دالری گروه ۲۰ برای مقابله با کرونا

کاهش ۳۵ درصدی قیمت خودرو در بازار آزاد
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بورس 74 هزار 
و 24۳ واحد رشد کرد

دالیل افزایش 
قیمت اوراق مسکن

سهام عدالِت 
جدیدی 
در کار 
نیست

دژپسند:

اتاق های سه گانه 
آمادگی دارند 

استراتژی توسعه 
صنعتی را تدوین کنند
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شافعی:

سرمقاله

يادداشت

کاهش امنیت 
سرمایه گذاری

شروط توفیق مجلس  
در حوزه اقتصاد و تولید

با توجه به اینکه در ســال 
گذشته مشکالت اقتصادی 
 بســیاری را در کشــور 
داشــته ایــم میــزان 
ســرمایه گــذاری کاهــش داشــته و کمتر 
 کســی امنیت را احســاس  می کند تــا برای  
 سرمایه گذاری ورود کند. این در حالی است که 
 ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی یکی از 
اصلی ترین فاکتورهای رشد اقتصادی و جهش 

تولید است...

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان

   رحمان سعادت، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

ادامه  د ر صفحه ۳

متن کامل  د ر صفحه 4

۳
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شرایط  عجیب  بانک ها
برای  افتتاح حساب

اصالح  دستمزد کارگران 
به شرط تصویب هیئت وزیران
حقوق پایه کارگران

 26 درصد افزایش یافت

41 درصد شاغالن خویش فرما هستند و نمی توانند بیمه بیکاری بگیرند

دور باطل راستی آزمایی مشموالن بیمه بیکاری
صفحه۳

صفحه4

کمبود  مواد  اولیه  تولید  دارو
قاچاق  سازمان  یافته  دارو

میزان   معطلی   برای   تامین   ارز  دولتی   دارو   در   مواردی   به  ۶   ماه   می رسد

با شــیوع کرونا و ادامه این بحران قرار بر این شد تا 
رفت و آمدها به حداقل کاهش پیدا کند و مردم برای 
انجام امور خود کمتر از خانه خارج شوند. همچنین 
مقرر شد دســتگاه های اجرایی و دیگر سازمان ها 
نیز مراجعات مردم را به حداقل رسانده و کار مردم 
و مشتریان را بدون ســخت گیری و اتالف وقت به 
سرانجام برسانند. اما این روزها که مجدد با افزایش 
تعــداد مبتالیان به بیماری کرونا مواجه هســتیم 
بعضی از بانک ها برای افتتاح حساب مشتریان جدید 
شــرایطی خاص را اعالم و تأکید کرده اند که این 
شرایط در راستای قوانین مبارزه با پولشویی است. 
سند منزل، قبض آب و برق، کپی سند مالکیت خط 
تلفن همراه و... الزامات برخی بانک ها برای افتتاح 

حساب در این روزها اعالم...

با توجه به تغییر پایه حقوق کارگران در شــورای 
عالی کار و احتســاب افزایش حداقل مزد در سال 
۱۳۹۹، بن خواربار ۴۰۰ هزارتومانی، حق مســکن 
۳۰۰ هزارتومانی )در صورت تصویب هیئت وزیران( 
و سایر مزایای جانبی مزد، مجموع حقوق و دریافتی 
یک کارگر مجرد بدون سابقه در سال جاری به بیش 
از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت که در 
مقایسه با دستمزد سال گذشته رشد قابل توجهی را 
نشان می دهد.به گزارش  اتاق تهران،۲۱ فروردین، 
شــورای عالی کار افزایش حداقل دستمزد را ۲۱ 
درصد عنوان کرده بــود. به این ترتیب پایه حقوق 

کارگران ۳۱۸ هزار تومان...



اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی: 
دولت به عهد خود در مبارزه با 

فقر مطلق پایبند است
 جمهوری با تاکید بر اینکه تالش دولت تدبیر 
و امید از ابتدای کار، تقویــت بنیه اقتصادی 
اقشــار کم درآمد بوده اســت، اظهار داشت: 
دولت بــه عهد خــود در خصــوص مبارزه 
 با فقر مطلــق پایبند بــوده و خواهــد بود.
حسن روحانی روز یکشــنبه در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولــت گفت: دولت در 
راستای عدالت جمعیتی تالش کرده است تا 
حتی االمکان در حد تورم، دستمزد و حقوق ها 
را افزایش دهد و براساس آمار، طی سال های 
مختلف  ایــن روند به طور مــداوم در جریان 

بوده است.
رئیس جمهوری خاطر نشــان کرد: در ارایه 
بســته های معیشــتی و عدالت غذایی و در 
حوزه های دیگــر تالش دولت بــر این بوده 
اســت که درصورت بروز تکانه های اقتصادی 
که به جهت شرایط مختلف در جامعه ایجاد 
می شــود این افراد دچار آسیب جدی نشوند 
و ایــن نکته قابــل اتکایــی در فعالیت های 
اقتصادی دولت و سیاستگذاری درخصوص 
رسیدگی به اقشار کم درآمد و کم برخوردار 
 بوده اســت.روحانی با بیان اینکه براســاس
 گزارش ها و آمار، دولت یازدهم و دوازدهم در 
این حوزه توفیق داشــته است، اظهار داشت: 
از این نظــر دولت به عهد خــود در خصوص 
مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده و خواهد بود 
و باید همچنان بر این اســاس برنامه ریزی و 

سیاستگذاری شود.
رئیس جمهوری گفت: اگر چه اینگونه وعده ها 
در زمانی مطرح شد که هنوز تحریم های شدید 
سال های اخیر علیه کشورمان اعمال نشده و 
با  آســیب های اقتصادی کرونا مواجه  نشده 
بودیم، اما هر چه قدر هم این آسیب ها سنگین 
و جدی باشد باز به تعهد خود پایبند بوده ایم 
و تاکنون به میزان زیادی به این وعده ها عمل 
شده و ان شــاء اهلل اقدامات دیگر نیز تا پایان 
دولت به گونه ای شــکل خواهد گرفت تا در 
تحقق وعده خود سربلند باشــیم.روحانی با 
تاکید بر اینکه دولت در راســتای کاهش فقر 
مطلق سیاســت هایی را در چهــار حوزه در 
دستور کار قرار داده و پیگیری می کند، اظهار 
داشت: افزایش مستمری ماهانه خانوارهای 
تحت پوشــش نهادهای حمایتــی، کمیته 
امداد و ســازمان بهزیســتی )بر این اساس 
پرداختی بــه هر خانوار از ســال ۹۲ تاکنون 
به ۹ برابــر افزایــش یافته اســت(. افزایش 
اعتبارات کل برای اجــرای برنامه )از ۴هزار 
میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۵هزار و ۵۰۰ 
 میلیارد تومان در ســال ۹۹ رسیده و ۴ برابر|

 افزایش یافته است(، افزایش تعداد خانوارهای 
تحت پوشــش )بیش از یک میلیــون نفر( و 
احداث مسکن برای خانوارهای محروم  )هم 
اکنون ۸۱ هزار واحد مســکونی در دســت 
ساخت است و ۳۹ هزار واحد مسکونی نیز برای 
روستاییان محروم در استان های سیستان و 
بلوچستان، کرمان، کردستان و چهارمحال و 
بختیاری و لرستان در دست احداث است( از 

اهم این برنامه ها و سیاست ها می باشد.

آزادسازی سهام عدالت از جمله اقدامات 
موثر دولت در اجرای عدالت بود

روحانی »آزادســازی ســهام عدالــت« را از 
جمله اقدامات موثــر دولت در اجرای عدالت 
در جامعه دانســت و خاطرنشــان کرد: این 
یک اقــدام ارزنده و بجایی بــود که می تواند 
به تقویت اقتصاد کشــور و مشــارکت مردم 
در سرنوشت اقتصاد کشــور بیانجامد ضمن 
اینکه به رونق بازار سرمایه نیز کمک شایانی 
خواهد کرد.اقدامات اجرایی برای آزادسازی 
 سهام عدالت از دیگر موضوعات مطرح شده 

در این جلسه بود.
رئیــس جمهــوری تاکید کــرد: بــا توجه 
به اهداف موردنظــر و ابالغیــه مقام معظم 
رهبــری در خصوص ســهام عدالت، حقوق 
دارندگان ســهام در همه  اقدامات و مقررات 
باید به طــور کامل رعایت شــود و نهادهایی 
که مدیریت ســهام را به عهده می گیرند باید 
از نهایت شــفافیت برخوردار باشــند.در این 
جلسه همچنین، پیرو مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با کرونــا، نحوه اعطای کمک بــه افرادی که 
در مدت اجــرای محدودیت هــای مرتبط با 
مدیریت و کنترل این بیماری، شــغل خود 
 را از دســت داده و بیــکار شــده اند، مــورد

 بررسی و تصویب قرار گرفت.

خبر

با توجه به تغییــر پایه حقوق 
کارگران در شورای عالی کار و 
احتساب افزایش حداقل مزد 
در سال ۱۳۹۹، بن خواربار ۴۰۰ 
هزارتومانی، حق مسکن ۳۰۰ 
هزارتومانی )در صــورت تصویب هیئت وزیران( و ســایر 
مزایای جانبی مزد، مجموع حقــوق و دریافتی یک کارگر 
مجرد بدون سابقه در ســال جاری به بیش از دو میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت که در مقایســه با دستمزد 
سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می دهد.به گزارش  
اتاق تهران،۲۱ فروردین، شورای عالی کار افزایش حداقل 
دســتمزد را ۲۱ درصد عنوان کرده بود. به این ترتیب پایه 
حقوق کارگران ۳۱۸ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس 
پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال 
۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ شد. 
مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد در سال ۹۹ با 
احتساب افزایش ۳۱۸ هزارتومانی حداقل مزد، حق مسکن 
۱۰۰ هزارتومانی، بن خواربار ۴۰۰ هزارتومانی و سایر مزایای 
جانبی مزد، به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کارگران متأهل 
با احتساب موارد فوق و حق اوالد به حدود سه میلیون تومان 
نزدیک شد. طبق مصوبه شورای عالی کار مبلغ بن خواربار 
۱۹۰ هزار تومان سال گذشــته به ۴۰۰ هزار تومان رسیده 
است. همچنین شورای عالی کار در خصوص حق مسکن 
کارگران هیچ مصوبه ای نداشته و بر این اساس کمک هزینه 
مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان باقی 

ماند. اما همان زمان گفته بود که کمک هزینه مسکن باید 
تغییر کند.حاال نماینده کارگران در شورای عالی کار بابیان 
اینکه در نشست دیشب شورای عالی کار حداقل دستمزد 
کارگران ۵ درصد و حق مسکن کارگران ۲۰۰ هزار تومان 
اضافه شد، گفت: اجرای این مصوبه از اول تیر ۹۹ خواهد بود.
آیت اسدی در مورد نشست شورای عالی کار برای تعیین حق 
مسکن کارگران که شب گذشته در محل وزارت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: در این نشست حق مسکن 
کارگران با افزایش ۲۰۰ هزارتومانی از رقم ۱۰۰ هزار تومان 
به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. حق مسکن جداست و به 
حقوق پایه اضافه نمی شود، بلکه حقوق پایه کارگران از ۲۱ 
درصد به ۲۶ درصد اضافه شد.به گفته او، نرخ پایه سنواتی 
کارگران که در مصوبه قبلی گفته شده بود، باید کارگر حداقل 
یک سال سابقه داشته باشد، از این نرخ پایه سنواتی ۷۵ هزار 

تومان کاسته شــد و روی حداقل مزد کارگران قرار گرفت. 
درنتیجه حداقل دستمزد کارگران از ۲۱ درصد رشد به ۲۶ 
درصد افزایش یافت و حق پایه سنوات از ۱۷۵ هزار تومان 
مصوبه قبلی به ۱۰۰ هزار تومان رسید.نماینده کارگران در 
شورای عالی کار در مورد سایر سطوح مزدی کارگران، گفت: 
برای سایر سطوح غیر از حداقل دستمزد مبلغ ۲۵۰۰ تومان 
به مزد روزانه اضافه شد. یعنی دستمزد سایر سطوح کارگران 
باالتر می رود. درمجموع درآمد کارگران شاغل در سال جاری 
۴۴ و نیم درصد افزایش می یابد که به اندازه نرخ تورم است.
اسدی در پاسخ به این پرســش که آیا افزایش حق مسکن 
و حداقل مزد کارگران طبق قانون انجام می شــود، گفت: 
بیشترین مشکل ما روی حداقل مزد کارگران بود و در مورد 
بازنشستگان کارگری بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین 
اجتماعی که دست سازمان تأمین اجتماعی را در افزایش 

حداقل مستمری بازنشستگان باز گذاشته است.
به گفته او مسئله اصلی این بود که اوالً قطار مذاکرات دستمزد 
کارگران به ریل اصلی برگشت، ثانیاً احترام به قانون و احترام 
به نظر اجماع صورت گرفت و با توجه به اینکه مشــکالت 
کرونایی ایجادشده با رعایت قانون سعی شد از قدرت خرید 
کارگران به بهترین نحو حمایت شــود. او ادامه داد: گرچه 
نمی گوییم مصوبه شب گذشته ایده آل است اما انتظار می رود 
دولت همان گونه که قباًل وعده داده بود نرخ تورم را کنترل 
کند تا وضع عمومی جامعه قدری بهتر شود. االن حداقل مزد 
کارگران ۵ درصد رشد می کند و حق مسکن نیز ۲۰۰ هزار 
تومان اضافه می شود، اما اگر قرار باشد نرخ تورم انتظاری که 
وزیر اقتصاد در جلسه قبلی گفته بود تورم انتظاری سال ۹۹ 
در حد ۱۶ درصد خواهد بود اما عملکرد دو ماه گذشته نرخ 
تورم را باالی ۲۰ درصد نشان داد. بنابراین اگر قرار باشد با تورم 
افسارگسیخته رشد دستمزد از بین برود برای کارگر فایده ای 
نخواهد داشت. دولت باید تورم را کنترل کند تا قدرت خرید 
بازنشســتگان و کارگران قدری بهتر شود.با مصوبه جدید، 
حداقل دستمزد سال گذشــته کارگران که یک میلیون و 
۵۱۷ هزار تومان بود امسال به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان 
خواهد رسید. با توجه به تغییر پایه حقوق کارگران در شورای 
عالی کار و احتساب افزایش حداقل مزد در سال ۱۳۹۹، بن 
خواربار ۴۰۰ هزارتومانی، حق مسکن ۳۰۰ هزارتومانی )در 
صورت تصویب هیئت وزیران( و ســایر مزایای جانبی مزد، 
مجموع حقوق و دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه در 
سال جاری به بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش 
یافت که در مقایسه با دستمزد سال گذشته رشد قابل توجهی 

را نشان می دهد.

اصالح  دستمزد کارگران به شرط تصویب هیئت وزیران

حقوق پایه کارگران  26 درصد افزایش یافت

شاخص؛ یک میلیون و ۶۱۱ هزار واحد

بورس ۴۷ هــزار و ۳۴۲ واحد 
رشد کرد

بورس تهــران در جریان معامالت یکشــنبه ۱۸ 
خرداد ۹۹ با رشد ۴۷ هزار و ۳۴۲ واحدی روی یک 

میلیون و ۱۱۶ هزار واحد بسته شد.
همچنین شاخص هم وزن نیز با رشد ۱۳ هزار و ۷۰ 
واحدی در پایان معامالت روز گذشته، به ۳۵۳ هزار 

و ۹۱۷ واحد رسید.

از سوی بانک مرکزی
میزان ارز قابل حمل و نگهداری 

اعالم شد
دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز 
قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به 

شبکه بانکی ابالغ شد.
به گزارش ایسنا، بر اســاس دستورالعمل اجرایی 
مزبور، حمل و نگهداری ارز )اســکناس( توسط 
اشخاص حداکثر تا ســقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا 
معادل آن به ســایر ارزها بالمانع بــوده و حمل و 
نگهداری ارز )اسکناس( برای مبالغ بیشتر از ۱۰ 
هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، 
صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل سند 
موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی 

مجاز خواهد بود. 
طبق اعالم بانک مرکزی، سند موسسه اعتباری 
و رسید ســنا، حداکثر شــش ماه از تاریخ صدور 
دارای اعتبار است و قبل از انقضای مهلت مذکور، 
دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند 
به یکی از این روش ها شــامل واریز ارز مربوطه به 
حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش 
ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار )مندرج 
در سامانه معامالت الکترونیکی ارز ETS( یا فروش 

به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
 در ایــن ارتباط اســناد مذکور پس از گذشــت 
مهلت زمانی منظور شــده )شــش مــاه(، فاقد 
 اعتبار بوده و مشــمول قوانین و مقررات مربوطه

 خواهد شد. 
همچنین برای مســاعدت با اشــخاصی که قباًل 
ارز خود را از طریق صرافی هــای مجاز یا بانک ها 
و موسسات اعتباری تهیه کرده اند، لیکن مهلت 
زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا 
آن ها بیش از شــش ماه گذشته باشــد، از تاریخ 
ابالغ این دســتورالعمل )۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹(، 
سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف 
 ارز خود در قالــب یکی از روش هــای فوق اقدام

 کنند. 
نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که 
منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابالغی، حاصل 
از پولشویی و تأمین مالی تروریســم  باشد،  برابر 
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 

تروریسم عمل خواهد شد. 
ضمناً به بانک های عامل و صرافیها تأکید شــده، 
اطالع رسانی الزم در این خصوص را به مشتریان 

خود انجام دهند.

سهام عدالِت جدیدی در کار 
نیست

در حالــی عضو هیات رئیســه مجلــس تعیین 
تکلیف جامانــدگان ســهام عدالــت را یکی از 
اولویت های مجلــس یازدهم می دانــد و رئیس 
سابق کمیسیون اقتصادی مجلس هم از طرح دو 
فوریتی مجلس در این زمینه ســخن گفته، که 
 وزیر اقتصاد می گوید امــکان چنین کاری وجود

 ندارد.
به گزارش تسنیم هر چند طی چند روز گذشته 
نمایندگان مجلس بویژه پورابراهیمی، رئیس سابق 
کمیسیون اقتصاد از طرح دو فوریتی نمایندگان 
برای توزیع ســهام عدالت میان مشموالن جدید 
خبــر داده و به تازگی هــم حاجی دلیگانی عضو 
هیات رئیســه مجلــس گفته تعییــن تکلیف 
جاماندگان ســهام عدالت یکــی از اولویت های 
مجلس یازدهم اســت، وزیر امور اقتصاد و دارایی 
امروز تاکیــد کرده اســت: در اصــل ۴۴ قانون 
اساسی صریحا ذکر شده که ســهام عدالت تنها 
به ۶ دهک افراد جامعه داده شــود و ارائه ســهام 
 عدالت در سال ۸۵ آغاز شد و اکنون دیگر نمی توان 
برای جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد.فرهاد 
دژپسند همچنین درباره نظر دولت نسبت به طرح 
مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان آن 
گفته: من این طرح را ندیده ام، اما امکان تجدیدنظر 
در روند ارائه سهام عدالت به جاماندگان این سهام 
وجود ندارد؛ زیرا آن شرکت های دولتی مورد نظر 
را در قالب ســهام ارائه کرده ایم یا اکنون براساس 
قانون بودجه سال ۹۹ در حال واگذاری آنها هستیم 

بنابراین چنین چیزی امکانپذیر نیست.

اخبار

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره19۳1|دوشنبه 19  خردادماه 1۳99

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت که رتبه ایران در فضای 
کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۲۷ کاهش یافته و کاهش جدی 
تری در پیش است.به گزارش ایسنا،  فرهاد دژپسند در 
جلسه  علنی صبح یکشنبه مجلس شورای اسالمی و در 
جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به اظهار 
نظر نمایندگان در این باره گفت: یکی از نکاتی که توسط 
نمایندگان مطرح شد فضای کسب و کار بود که می گفتند 
چرا اجرایی نشــده؟ در حالی که طیف مختلفی از قوا و 
دســتگاه های اجرایی در این موضوع تاثیرگذار هستند 
متناسب با آن باید ببینیم چه اتفاقی افتاده است. از جمله 
رتبه ما در فضای کسب و کار در حال حاضر ۱۲۷ است که 

پیش از این این رتبه ۱۵۲ بوده است و کاهش جدی تر هم 
در پیش داریم.وی افزود: یکی از نمایندگان این موضوع را 
مطرح کرد که پنجره واحد تشکیل نشده است در حالی که 
این سازوکار وجود دارد و همین االن ۵۵ درصد مجوزهایی 
که صادر می شود در درگاه ملی صورت می گیرد که عدد 
و وزن باالیی است و امکان شکایت، پاسخگویی و مشاوره 
هم در این  محیط وجود دارد ما معتقدیم البته باید به این 

کار سرعت بدهیم و آن را گسترش دهیم تا دامنه گسترده 
تری را پوشش دهد.دژپسند با اشاره به تصویب دو الیحه 
مهم مالیاتی در مجلس دهم خاطرنشان کرد: یکی از آنها 
پایانه های فروش و دیگری مالیات بر ارزش افزوده بود یک 
الیحه مهم دیگر به دولت فرستادیم که در آن اصالحات 
بنیادی در مالیات بر درآمد را پیش بینی کردیم و گسترش 
پایه های مالیاتی و ساماندهی معافیت ها نیز در  آن دیده 

شده است که این الیحه به مجلس ارائه خواهد شد.وزیر 
اقتصاد با اشــاره به موضوع واگذاری ها نیز گفت: گروه 
سرمایه گذاری امید مربوط به بانک سپه اولین عرضه را در 
پایان همین ماه دارد و گروه سرمایه گذاری ملی هم بعد از 
آن عرضه خواهد شد.وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات این 
وزارت خانه در راستای مولد سازی های دارایی ها دولت در 
سال گذشته خاطرنشان کرد: البته این امر لزوما به درآمد 
منتهی نمی شــود و فروش تا تبدیل به احسن را شامل 
می شود. ما این طیف را در نظر داریم و این فرآیند در حال 
انجام است اما باید توجه داشته باشیم که مولد سازی لزوما 

برای کسب درآمد نیست.

روز گذشته غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست 
علنی مجلس یازدهم درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: 
براساس آمارهای مرکز آمار نرخ تشکیل سرمایه ثابت از 
سال ۱۳۹۰ تا به روز گذشــته همواره نزولی بوده است. 
همچنین نرخ تشکیل سرمایه در حوزه ماشین آالت طی 
۹ ماه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 
منفی ۱۵ درصد داشــته، درحالی که در سال ۱۳۹۷ این 
بخش با نرخ منفی ۷ درصد مواجه بوده اســت. این آمار 
نشان می دهد که بخش مولد در کشور انگیزه کافی برای 
سرمایه گذاری ندارد.رئیس اتاق ایران تصریح کرد: طبق 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ضریب 
جینی از ســال ۱۳۹۲ روند صعودی داشــته، این یعنی 
افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی؛ علی رغم 
افزایش درآمد اسمی خانوارها به نظر می رسد که طبق این 
آمار باوجود باال رفتن قدرت خرید طبقه متوسط کشور در 
حال تجزیه است موضوع بسیار مهمی که باید موردتوجه 
قرار گیرد. البته این وضعیت در شرایطی رخ داده که نفت 
خام از ۵۲ دالر در سال ۲۰۱۷ به ۳۹ دالر در سال ۲۰۲۰ 
کاهش یافته است. البته شــیوع بیماری کرونا نیز در این 
رابطه دخیل بوده است.شافعی ادامه داد: مهم ترین عامل 
بروز این وضعیت از تابستان سال ۱۳۹۷ تا زمستان سال 

۱۳۹۸، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات مســتمر در 
قیمت مواد اولیه، بی ثباتی سیاست ها و قوانین، دشواری 
تأمین مالی بوده است.به گفته شافعی براساس گزارش ها 
در یک سال پیش تأمین مالی اولین دغدغه تولیدکنندگان 
بود، اما اآلن غیرقابل پیش بینی بودن و تأمین مواد اولیه 
مهم ترین دغدغه آن هاست.شافعی بابیان اینکه وضعیت 
فعلی محیط کسب وکار باید موردتوجه قرار گیرد، تأکید 
کرد: مجلس شورای اسالمی در سال ۱۳۹۱ در یک اقدام 
اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود 
فضای کسب وکار کرد، اما متأسفانه در شرایط کنونی آمار 
خوبی در این حوزه وجود ندارد. براساس آمارها شاخص 
ملی محیط کسب وکار در زمستان سال ۱۳۹۷ در حدود 
۵.۸۳ درصد، در پاییز همان سال ۶.۳ و در زمستان سال 
۹۸ به ۶.۵ درصد رسیده است.او ادامه داد: بررسی ها در 
مورد فضای کسب وکار نشان می دهد که وضعیت خوبی 
حکم فرما نیست به گونه ای که رقم شاخص ملی محیط 
کسب وکار در زمستان سال ۱۳۹۵، ۵.۸۳ و در پاییز سال 
۱۳۹۷، ۶.۳ بوده اســت. هرچه این عدد باالتر رود یعنی 
فضای کسب وکار بدتر می شــود به طوری که این رقم در 
زمستان سال ۱۳۹۸ به ۶.۵ رســید.به گفته رئیس اتاق 
ایران طبق بررسی های صورت گرفته از فعاالن اقتصادی 

موانعی بر سر محیط کســب وکار بوده است که اولین و 
مهم ترین آن غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات مستمر 
بر قیمت مواد اولیه در فعالیت های اقتصادی به خصوص 
بخش تولید است. عامل دیگر بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و مقررات و رویه های اجرایی و دشواری تأمین مالی در کنار 
غیرقابل پیش بینی بودن محیط کسب وکار در تأمین مواد 
اولیه از دیگر مشــکالت محیط کسب وکار است.شافعی 
ادامه داد: پس از تاکیدات مقــام معظم رهبری دربارهٔ 
بهبود محیط کسب وکار و از ابتدای تصویب قانون مربوطه 
اولین اقدام عملی را وزارت اقتصاد انجام داد و آن گشایش 
پنجره واحد در محیط کسب وکار است. این کار در تهران 
آغازشده و قرار است در چهار استان دیگر هم اجرایی شود. 
وزیر اقتصاد و دارایی قول داده تا آخر سال پنجره واحد را در 
تمام کشور افتتاح کند که عامل انگیزشی مهم برای فعاالن 
اقتصادی است.رئیس اتاق ایران گفت: امیدواریم براساس 
توصیه رهبر معظم، به زودی تشکیل دادگاه های تجاری 
در کشور صورت گیرد. از طرفی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و 
اتاق اصناف اقدام به تشکیل دبیرخانه مشترک کرده اند که 
ما آمادگی داریم نظرات خود را در اختیار مجلس شورای 
اسالمی قرار دهیم.شافعی با اشاره به راهکارهای موجود 
برای حل مشکالت کنونی اقتصاد و جهش تولید گفت: 

اصالح سیســتم پاداش دهی به نفع تولید از طریق باال 
بردن هزینه های بخش غیرمولد، اجرای سیستم جامع 
مالیاتی برای حوزه غیر تولید، هماهنگی سیاســت های 
ارزی، پولی، مالی و تجاری از مهم ترین اقدامات است.او 
با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، 
تعاون و اصنــاف تصریح کرد: ما با اصنــاف، بخش های 
تعاونی و خصوصی هماهنگی کامل داشته و معتقدیم که 
ما می توانیم بازوی مشورتی قوای سه گانه باشیم تا بتوانیم 
زمینه سازی جهش تولید را فراهم کنیم. برای رسیدن به 
این اهداف اقداماتی همچون باال بردن هزینه های غیرمولد 
و مسدودسازی درآمدهای فعالیت های سوداگرانه انجام 
شود چون تاکنون سیستم پاداش دهی به کارهای غیرمولد 
بیشتر از مولد بوده است.به گفته رئیس اتاق ایران هم سویی 
سیاســت های پولی، مالی و ارزی و تجاری در راســتای 
جهش تولید بسیار مهم است. این عدم هماهنگی ضربه 
زیادی به اقتصاد کشور وارد می کند.شافعی یکی دیگر از 
مشکالت اساسی در حوزه تولید را عدم تدوین استراتژی 
توسعه صنعتی دانســت و گفت: همچون گذشته اعالم 
آمادگی می کنند که در صــورت دادن مأموریت به آن ها 
استراتژی توسعه صنعتی کشــور را تدوین و در اختیار 

مجلس قرار دهند.

قیمت هر برگ تسهیالت مســکن در سال جدید افزایش 
چشمگیری داشته و در فروردین و اردیبهشت  امسال به ۸۰ 
هزار تومان رسیده که نسبت به ابتدای اردیبهشت ماه افزایش 
دو برابری داشته است. اتفاقی که فرابورس علت آن را افزایش 
تقاضا برای دریافت تسهیالت مسکن و همچنین روزهای 
پرمعامله بازار مسکن می داند.به گزارش ایسنا، مروری بر 
قیمت اوراق مسکن نشــان می دهد که قیمت این اوراق از 
ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون افزایش چشمگیری 
داشته است. براین اساس و طبق آخرین قیمت ها زوج های 
تهرانی برای تهیه وام ۲۴۰ میلیونی مسکن و جعاله در حال 
حاضر باید ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند در 
حالی که این میزان در ابتدای اردیبهشت ماه ۲۲ میلیون و 

۷۵۲ هزار تومان بود. به عبارت دیگر قیمت اوراق مسکن در 
۴۰ روز بیش از ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.در این 
راستا و بر اساس اطالعاتی که فرابورس در اختیار ایسنا قرار 
داده است حاکی از آن است که در اسفندماه سال ۱۳۹۸ با 
افزایش تقاضا برای دریافت تسهیالت مسکن قیمت اوراق 
به حدود ۶۰ هزار تومان رسید، اما دلیل قیمت های باالی 
این روزها هم این اســت که معموال ماه های اردیبهشت، 
شهریور و اسفندماه بازه های زمانی پرمعامله در بازار مسکن 
محسوب می شود هر چند در برخی سال ها با توجه به شرایط 
اقتصادی و تاثیرگذاری بازارهای رقیب بازه های سنتی رونق 

مسکن تغییر کرده است.این اطالعات می گویند افزایش 
سقف وام جعاله از ۲۰ به ۴۰ میلیون تومان نیز انگیزه خرید 
اوراق تسهیالت مسکن و افزایش تقاضا و قیمت آن را در پی 
داشته است.بر این اساس فرابورس اولین تسه سال ۱۳۹۹ با 
گشایش نماد تسه ۹۹۰۱ )اوراق تسهیالت مسکن صادره در 
فروردین ماه امسال( در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ 
را آغاز کرد که این قیمت نیز با میانگین ۴۶ هزار و ۳۶۰ تومان 
کشف شد.بر اساس این گزارش شــورای پول و اعتبار در 
سوم دی ماه سال گذشته افزایش سقف تسهیالت ساخت 
و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، استفاده از 

تسهیالت مسکن را تصویب کرد. این تسهیالت در تهران به 
صورت انفرادی تا ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوجین تا ۲۰۰ 
میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین این نوع وام در 
مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت نیز 
به صورت انفرادی ۸۰ میلیون تومان و برای زوجین تا ۱۶۰ 
میلیون تومان و سایر مناطق شهری تا ۶۰ میلیون تومان به 
صورت فردی و ۱۲۰ میلیــون تومان برای زوجین افزایش 
یافته است.براســاس مصوبه شــورای پول و اعتبار سقف 
تسهیالت جعاله از محل منابع داخلی بانک ها توسط بانک 
مسکن و بانک های تجاری )شامل تسهیالت از محل اوراق 
گواهی حق تقدم و بدون سپرده( تا مبلغ ۴۰ میلیون تومان 

افزایش یافت وام جعاله قبال ۲۰ میلیون تومان بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی از رشد ۲۹ درصدی درآمدهای 
مالیاتی در سال گذشــته خبر داد و گفت که دستورالعمل 
شایسته ساالری در سازمان امور مالیاتی در حال اجرا است 
که در صورت تحقق آن بســاط توصیه و ســفارش در این 
سازمان جمع خواهد شد.به گزارش ایسنا، امیدعلی پارسا 
در جلسه علنی صبح )یکشــنبه( مجلس شورای اسالمی 
و در جریان بررســی وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: 
درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸، ۲۹ درصد رشد داشته و 
در مقایسه با ۲۰ درصد رشد درآمدهای مالیاتی در سال های 
گذشته نشانگر توفیق نسبی در وصول مالیات است اگرچه 
هنوز هم با آنچه که باید باشــد فاصله داریم، اما نتیجه  این 

عملکرد افزایش نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای بوده 
است.وی ادامه داد: رشد مالیات بر ثروت در کشور به گونه ای 
بود که سهم مالیات بر ثروت از ۴.۵ درصد به ۶ درصد افزایش 
یافت و مالیات بر مشاغل نیز افزایش قابل مالحظه ای داشت. 
ما دوماهه امسال تمرکز بر طبقات باال و حداقل فشار بر آحاد 
مردم را مورد توجه قرار دادیم.رئیس سازمان امور مالیاتی 
ادامه داد: آنچه که ما در ســازمان مالیاتی دنبال می کنیم 
وصول با حصول اســت بحث و راهبرد اصلی آن هوشمند 
سازی است. باید همه دیتاهای تولید شده در همه دستگاه ها 

به صورت برخط در اختیار ســازمان مالیاتی باشد و همه 
معاونان به نوعی به سازمان متصل باشند تا مالیات متناسب 
با حد و اندازه هرکس وصول شــود. این روندی است که ما 
دنبال می کنیم و امیدواریم قبل از پایان دولت به نقطه اول 
مالیات هوشمند برسیم. متاسفانه منطق حاکم بر محاسبات 
ما منطق سنتی است و نظام مالیاتی ما هوشمند نشده و همه 
اطالعات در اختیار سازمان مالیاتی نیست.پارسا با تاکید بر 
ضرورت مقابله موثر با فرار و فساد در حوزه مالیات خاطرنشان 
کرد: عدد فرار مالیاتی باالست و ما بدون سروصدا داریم فرار 

مالیاتی را در سال جاری سامان می دهیم. اما در مورد فساد 
یک جنبه درون سازمانی دارد که کم و بیش در مجموعه ها 
هست و دیگری مربوط به سازمان مالیاتی به عنوان دستگاه 
دخل است که باید مستقل، سالم، عالم و شایسته باشد لذا 
ما دستورالعمل شایسته ساالری را ابالغ کردیم تا در دو ماه 
آینده اجرایی کنیم تا بساط توصیه و سفارش در سازمان امور 
مالیاتی جمع شود.وی با اشاره به تمرکز بر اخذ مالیات از اقشار 
پردرآمد و ثروتمند یادآور شد: ما اصالحیه قانون مالیات های 
مستقیم را برای هدفمند کردن مالیات به دولت دادیم که در 
آن مالیات عایدی سرمایه، دارایی و مجموعه درآمد نیز پیش 

بینی شده است.
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قیمت سکه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ به ۷ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۷ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی 

۱۶۸۵ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۷۱۳ هزار و ۳۲۶ تومان است.
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الکترونیکی و دیجیتالی کردن برخی خدمات بانکی
فرهاد بهمنی، معاون فناوری اطالعات پست بانک

مراجعه مردم و مشتریان به شعب بانکی به دالیل متفاوتی صورت گرفته است. در ابتدا اینکه بسیاری از مشتریان توانایی و سواد استفاده از ابزارهای اینترنتی و آنالین را ندارند و باید با مراجعه فیزیکی به شعب بانک ها امور بانکی را 
انجام دهند. بنابراین بسیاری از افراد باید با بانکداری الکترونیک آشنا شوند و این امر مستلزم ایجاد زیرساخت هایی است که در حال حاضر ضعیف و غیرکاربردی است. از طرفی دیگر برخی قوانین جهت عدم نیاز به حضور فیزیکی 

در شعبه باید حذف شود یا تغییر کنند. الکترونیکی و دیجیتالی کردن برخی خدمات بانکی مثل نظام اعتبارسنجی، افتتاح حساب و اعطای تسهیالت و غیره در این راستا باید صورت گیرد.
قرار بر این است که در این شرایط که بانک ها به عنوان یکی از پرخطرترین اماکن در مورد این بیماری شناخته شده اند مراجعات فیزیکی کمتر شود و به همین دلیل سخت گیری ها باید تا حد ممکن کاهش پپدا کند. شاید مهمترین 
موضوع پس از حل بحران احراز هویت، تعریف قوانین حقوقی و به رسمیت شناختن هویت و امضای دیجیتالی باشد. در حال حاضر نزدیک به ۸۰ درصد زیرساخت احراز هویت الکترونیکی در بانک ها فراهم شده، اما در این خصوص 

باید قوانین خاصی از سوی بانک مرکزی صادر شود تا تغییرات الزم نسبت به آن قوانین هم صورت گیرد.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به این که هنوز تعداد 
زیادی از صنوف برای رعایت توصیه های بهداشتی 
تعطیل هستند، بر ضرورت گشایش کسب و کارها 
با رعایت پروتکل ها تاکید کرد. ســعید ممبینی در 
جلســه علنی مجلس و در جریان بررســی مسائل 
اقتصادی کشــور با اشــاره به وضعیت بازار در سال 
گذشته گفت: در سال ۹۸ بازار با جمعیت ۳ میلیون 
نفر بیشترین نقش را در ارائه خدمات در آخرین سطح 
زنجیره کاال داشت و تجربه آزار دهنده ای را پشت سر 
گذاشت. در ابتدای سال ۹۸ سیل، بعد از آن تحریم 
و بعد از آن افزایش قیمت بنزیــن رکود تورمی را در 
 بازار حاکم کرد و در انتهای ســال هم با شیوع کرونا 

مواجه  شدیم.
وی افزود: اصناف در این دوران توانستند به عبور از این 
شرایط کمک کنند. اتاق اصناف هم از ابتدای شیوع 
کرونا با دو رویکرد بهداشــتی و اقتصادی استراتژی 
خود را تدویــن و اجرا کرد. وی ادامــه داد: از ابتدای 
شــیوع کرونا، همه فعالیت هایی که مستلزم حضور 
جمعیت بود مثل نمایشــگاه ها، بازارها و تجمعات 
تجاری متوقف شد و عمال با شــروع فاصله گذاری 
اجتماعی اتاق اصناف رویکــرد تدوین پروتکل های 

مورد نیاز برای فعالیت های تجاری را در پیش گرفت و 
 اصناف نیز همراهی الزم را با مجموعه وزارت بهداشت 

داشتند.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این که اصناف یکی از 
محورهای کمک به رعایت پروتکل بهداشتی بودند، 
اضافه کرد: از بعد اقتصادی پیشــنهاداتی به دولت 
با رویکرد حفظ اشــتغال ارائه شد بخصوص این که 
۲۵ درصد اشــتغال در حوزه اصناف اســت. عمده 
پیشنهادات هم در راســتای حمایت از کارفرما برای 
حفظ اشــتغال و جلوگیری از ترک کار نیروها بود. 
ممبینی با بیان این که تا این لحظه هنوز تعداد زیادی 
از صنوف در پی توصیه های بهداشتی تعطیل است، 
ادامه داد: امیدواریم این رویکرد را به سمتی ببریم که 
شاهد گشایش کسب و کار در این واحدها با رعایت 
پروتکل ها باشیم. وی با قدردانی از حمایت سازمان 
امور مالیاتی در زمینه استمهال بدهی های مالیاتی یا 
تاخیر در تسلیم اظهارنامه تاکید کرد: امیدواریم بیش 
از پیش شاهد همکاری و همراهی بخشهای مختلف 
باشیم و تجدیدنظر در بخش قوانین مالیاتی با کمک 
مجلس خصوصا با تکمیل طــرح اصالح قانون نظام 

صنفی را شاهد باشیم.

 در همین راستا سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی 
و طرح هایی از این دست کاهش یافته و این موضوع 
هشداری است که در آینده با ادامه این شرایط شاهد 
خواب پروژه های عمرانی در کشور باشیم که ضربه 

مهلکی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. 
سال گذشته تکانه های بسیاری را در اقتصاد کشور 
شاهد بوده ایم و این موضوع امنیت سرمایه گذاری 
را زیر سوال برده است. البته در سالهای گذشته نیز 
که دولت با مشکالت اقتصادی کمتری روبرو بوده 
نیز توســعه چندانی در پروژه های عمرانی شاهد 
نبوده ایم. این بدان معناســت که در وضعیت های 
بهتر از این هم دولت عمدتا قادر به تحقق و استفاده 
بهینه از بودجه عمرانی خود نشــده لذا نمی توان 
در شــرایط ســخت پیش روی اقتصادی به تحقق 
بودجه یا مصرف درســت آن در پروژه های عمرانی 
امیدوار بــود. بارها بر این موضــوع تاکید کرده ایم 
که پروژه هــای عمرانــی و فعالیت هایــی از این 

دست می تواند اقتصاد کشــور را تکان دهد و رشد 
اقتصادی را افزایش دهد امــا تمایل چندانی برای 
 جذب سرمایه و به ثمر رساندن این پروژه ها وجود

نداشته است. 
خطر مهم تری که در سالهای آینده کشور را تهدید 
می کند این است که به دلیل نیود سرمایه و سرمایه 
گذار درسالهای آینده هیچ پولی برای خرج کردن 
در طرح های عمرانی باقی نمی ماند و چون بخش 
خصوصی هم به دولت اعتمادی ندارد و دولت ثابت 
کرده که وعده هایش غیر عملی است بنابراین ورود 
بخش خصوصی برای گرفتن پروژه های نیمه کاره 
بســیار بعید و دور از ذهن است. چرا که در وضعیت 
اقتصادی کنونی هیچ کس  جرات سرمایه گذاری 
ندارد، چرا که بازگشت سود آن غیر محتمل است. هر 
چند که ممکن است واگذاریهای دولتی به خودی ها 
باشد بنابراین نمی توان اسم این واگذاریها را واگذاری 

به بخش خصوصی نامید.

دبیرکل شــورای مشــترک بازرگانی ایران و ترکیه 
دلیل عدم صادرات هندوانه های ایــران به ترکیه را 
بسته شــدن مرز در زمان مقرر به دلیل کرونا و آغاز 
فصل برداشــت این محصول در ترکیه اعالم کرد که 
موجب کاهش قیمت هندوانه در آن کشــور و وضع 
تعرفه های هرساله شد. رضا کامی، دبیرکل شورای 
مشترک بازرگانی ایران و ترکیه  درگفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم اظهار کرد: با توجه به 
بسته شــدن مرز ایران و ترکیه به دلیل جلوگیری از 
شیوع و انتقال کرونا بین کشــورها بخش زیادی از 
تولیدات صادرکنندگان هندوانه ایرانی در مرز ماند. 
وی افزود: حال بعد از باز شدن مرز میان ایران و ترکیه، 
زمان برداشت این محصول در خود ترکیه آغاز شده 
است و قیمت این محصول در آن کشور نیز ارزان شده 
است و از طرفی ترکیه برای حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی هرســاله تعرفه واردات را در این فصل 4 برابر 

افزایش می دهد.
دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در 
پاســخ به این ســوال که آیا با اتاق بازرگانی ترکیه و 
مسئوالن دولتی این کشور مذاکراتی برای رفع مشکل 

صادر کنندگان ایران انجام شده است گفت: دلیل باقی 
ماندن هندوانه ایران در ترکیه اتفاق ناخواسته ای بود 
که موجب بسته شدن مرزهای این کشور به طور موقت 
شد و محصول تولیدکنندگان ایرانی در مرز ماند.وی 
تصریح کرد: این موضوع یک روال معمول است که 
هرساله در این فصل برای حمایت از تولیدکنندگان 

ترک تعرفه واردات توسط  افزایش می یابد.
کامی با اشــاره به ضرو و زیان صادرکنندگان ایرانی 
به ترکیه ادامه داد: برخی از صــادر کنندگان ایرانی 
محصول خود را به کشورمان برگشت زدند و برخی 
دیگر تصمیمهای دیگری مانند صادرات این محصول 
به دیگر کشورها گرفتند.وی یاد آور شد که با توجه 
به بسته بودن مرز و عدم حمل و نقل زمینی، برخی 
از صادرکنندگان توانســتند محصــوالت خود را به 
صورت محــدود از طریق حمل ریلــی صادر کنند.

بنابراین گزارش کشــور ترکیه تعرفه هندوانه های 
وارداتی را تا چهار برابر افزایش داد که بر این اســاس، 
صادرکننــدگان ایرانی که هندوانه بــه ترکیه برده 
 بودند بایــد به جــای 7۵ دالر مبلــغ ۳۵۰ دالر را 

پرداخت کنند.

با شــیوع کرونا و ادامه این 
بحران قرار بر این شد تا رفت 
و آمدها بــه حداقل کاهش 
پیدا کند و مردم برای انجام 
امور خود کمتر از خانه خارج 
شوند. همچنین مقرر شد دستگاه های اجرایی و دیگر 
سازمان ها نیز مراجعات مردم را به حداقل رسانده و 
کار مردم و مشــتریان را بدون سخت گیری و اتالف 
وقت به سرانجام برســانند. اما این روزها که مجدد با 
افزایش تعداد مبتالیان به بیماری کرونا مواجه هستیم 
بعضی از بانک ها برای افتتاح حساب مشتریان جدید 

شرایطی خاص را اعالم و تأکید کرده اند که این شرایط 
در راستای قوانین مبارزه با پولشویی است. سند منزل، 
قبض آب و برق، کپی سند مالکیت خط تلفن همراه 
و... الزامــات برخی بانک ها برای افتتاح حســاب در 
این روزها اعالم شده و مشتریان و متقاضیان افتتاح 
حساب با سردرگمی و مراجعه چندباره به شعب بانک 
ها روبرو هستند. این شرایط در حالی اتفاق افتاده که 
باید شرایط افتتاح حساب به صورت آنالین و اینترنتی 
در دســتور کار قرار بگیرد و مراجعات مردم به شعب 

کمتر شود. 
از طرفی دیگر از جمله شرایط عجیب بانک ها برای 
افتتاح حساب این است که مشتری حتماً باید از اداره 
پست نامه بگیرد و تحویل بانک دهد! یکی از متقاضیان 
افتتاح حســاب جدید در این باره می گوید: ما برای 

افتتاح حساب به یک بانک دولتی مراجعه کردیم اما  از 
ما خواستند به اداره پست بریم و نامه بیاوریم.

کارمند یکی از شــعب بانکی در این رابطه می گوید: 
روال کار به این صورت است که بانک در زمان افتتاح 
حساب، به مشتری می گوید برای اطمینان از صحت 
کد پستی، نامه ای که شامل شــرایط افتتاح حساب 
است را به آدرس پست کرده و مشتری بعد از دریافت 
نامه، باید به بانک مراجعه کند. آنطور که این کارمند 
بانک می گوید  هزینه ارسال نامه از طریق پست، ۱۱ 
هزار تومان است که مشتری باید بپردازد؛ ضمن آنکه 
برای افتتاح حســاب نیز باید ۵۰ هزار تومان از سوی 
مشتری پرداخت شــود. ولی برخالف این اظهارات، 
برخی از شعب همین بانک، نامه را به مشتری تحویل 
می دهند تا شخصاً به اداره پست ببرند؛ اداره پست هم 

تاریخ مشخصی را برای ارسال به مشتری اعالم می کند.
به هر ترتیب 

حاال در روزهایی به سر می بریم که بیشترین دغدغه 
مردم شیوع ویروسی شده که دولت تنها راه جلوگیری 
از آن را ماندن در خانه دانسته است. اما یکی از مسائلی 
که مردم مجبور هستند از خانه خود بیرون بیایند، انجام 
فرایندهای بانکی مانند دریافت دسته چک، امضای 
عقد قرارداد تسهیالتی، افتتاح حساب، فعال سازی رمز 
دوم پویا و غیره اســت که نیاز به حضور آنها در شعبه 
دارد. انجام این فرایندها حول محور یک چیز و آن هم 
احراز هویتی است که باید از سوی بانک صورت گیرد. 
احراز هویتی که در برخی کشــورهای دیگر از طریق 
جمع آوری اطالعات بیومتریک، آدرس مشــتریان و 

ایجاد شناسه هویت دیجیتالی انجام شده است.

سند منزل، قبض آب و برق، سند مالکیت تلفن همراه و... الزامات برخی بانک ها برای افتتاح اعالم شد

شرایط  عجیب  بانک ها برای  افتتاح حساب
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

معاون مسافری شــرکت راه آهن گفت: شورای عالی 
ترابری با افزایش »متوسط« ۲۰ درصد قیمت بلیت 
قطار موافقت کرده و ممکن اســت در مسیرهایی که 
استقبال سفر بیشتر است، افزایش ۲۵ درصدی بلیت 
را شاهد باشیم.میرحسن موسوی گفت: اگر قرار بود 
بر اســاس هزینه هایی که به بخش حمل و نقل ریلی 
تحمیل شده، نرخ جدید بلیت ها تعیین می شد، باید 
قیمت بلیت قطارهای مسافری دو برابر می شد؛ اما پس 
از آنکه با شرکت های ریلی مسافری مذاکره کردیم، 
توافق شد شرکت ها درخواست خود را به 4۰ درصد 
کاهش دهند که این اتفاق نیــز رخ داد؛ آنها هم این 
پیشنهاد را به ما در راه آهن ارائه دادند که در شرکت 
راه آهن تأیید شد و ما آن را به شــورای عالی ترابری 

ارسال کردیم.
وی افزود: در شــورای عالی ترابری با در نظر گرفتن 
مســائل پیرامونی این صنعت، اعضای این شــورا با 
افزایش ۲۰ درصدی قیمــت بلیت ها موافقت کردند 
و این رقم ۱۳ خرداد به تصویب شورای عالی ترابری 
رسید.معاون مسافری شــرکت راه آهن ادامه داد: از 
اول تیرماه این افزایش نرخ ها اعمال خواهد شد؛ پیش 
فروش قطارهای مسافری ۱ تیرماه نیز از اواخر هفته 

جاری انجام می شود.
وی یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای عالی ترابری، 
افزایش قیمت بلیت قطار به طور »متوسط« ۲۰ درصد 

در نظر گرفته شده است لذا شــرکت های ریلی این 
اختیار را دارند که در مســیرهای مختلف و بر اساس 
میزان تقاضای سفر، میزان افزایش قیمت بلیت ها را 
متفاوت اعمال کنند مثالً در مسیری ۱۵ درصد افزایش 
قیمت را می توانیم شاهد باشیم و در برخی مسیرها هم 
۲۵ درصد امکان افزایش وجود دارد. ولی به شرکت های 
ریلی مسافری اعالم کرده ایم که افزایش قیمت ها را 
حول و حوش همین ۲۰ درصد اعمال و برای راه آهن 
ارسال کنند تا در شــرکت راه آهن، نرخ های جدید 
بررسی شود تا اگر افزایش قیمت ها منطقی باشد، با 
اجرای آن موافقت شود.موسوی تصریح کرد: پس از 
شیوع کرونا و حذف ســفرهای نوروزی، شرکت های 
ریلی بیش از ۹۵ درصد مسافران خود را از دست دادند 
و به همین ترتیب حدود ۹۵ درصــد درآمد خود را از 
دست دادند که برای جبران آن، در حال پیگیری وصول 
تسهیالت مرتبط با کرونا هستیم؛ البته این افزایش 
قیمت بلیت قطار، هیچ ارتباطی با کاهش مســافران 

ریلی به دلیل شیوع کرونا ندارد.
وی درباره قطارهای حومه ای نیز افزود: از سال ۹۳ تا 
۹۹ افزایش قیمت نداشتیم؛ در سال جاری، شورای 
عالی ترابری قیمت های جدید را تصویب و به راه آهن 
ابالغ کرد که مثالً در مسیرهای تهران-کرج-هشتگرد 
و تهران-پرند، قیمت بلیت قطارهای حومه ای از ۱,۵۰۰ 

به ۲ هزار تومان افزایش یافته است.

بحران کرونا و مشــکالت 
پرداخت تسهیالت و حمایت 
ها از جمله بیمه بیکاری به 
آن دسته از شاغالنی که بر 
اثر این بحــران کار خود را 
از دســت داده اند ادامه دارد. دولت در حالی به عده 
معدودی از کارگران و بیماران کرونایی بیمه بیکاری 
پرداخت خواهد کرد که عــده کثیری از این حمایت 
ها برخوردار نخواهند شد. کارگران روزمزد و افرادی 
که بیمه خویش فرما دارند در لیست مشمولین قرار 
نگرفته اند و دولت در این باره کم کاری داشته است. 
خیل عظیمــی از کارگران خویش فرما و شــاغل در 
مشاغل خرد، خدماتی و خانگی در آخرین ماه سال ۹۸ 
تا به امروز خانه نشین شده اند و کرونا کسب و کارشان را 
از سکه انداخته است. آن هم در شب عید که بازار رونق 
می گرفت و عیدی هم در کار بود. قرنطینه برای آنها 
سقوط به زیر خط فقر بوده است و این در حالی است 
که از مزایای بیمه بیکاری و تســهیالت کرونایی نیز 

محروم هستند.
در این رابطه احمد میــدری، معاون رفاه وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی می گوید: از ۱7 میلیون نفر شاغل 
دارای بیمه، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کارفرما دارند. 
این تفکیک به این دلیل مهم است که ممکن است شما 
بیمه داشته باشید، اما بیمه بیکاری به شما تعلق نگیرد. 
زیرا برخی از بیمه شده ها  )۵ تا ۱۰میلیون نفر( کسانی 

هستند که بیمه خویش فرما دارند که بیمه بیکاری به 
آن تعلق نمی گیرد. ضمن اینکه ما نمی توانیم در شرایط 
کرونایی به این افراد بیمه بیکاری پرداخت کنیم، به این 
دلیل که نمی توانیم راستی آزمایی کنیم که این ها کار 

خود را از دست داده اند یا نه.

بنابراین از ۲4 میلیون شــاغل در کشور، ۱۰ میلیون 
نفر از دارندگان بیمه کارفرما هم دارند و باز متأسفانه 
تعداد معدودی از این افراد، حدود 4۰ درصد، در شرایط 
عادی بیمه بیکاری به آنان تعلق می گیرد. به این دلیل 
که اگر کارمند دولت باشید یا مشاغل پیمانی داشته 
باشید، یعنی کارفرما و بیمه داشته باشید، اما به شما 
بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد. کار دولت در شــرایط 
کرونا این بود که حتی اگر کل این ۱۰ میلیون بیمه 
شده در شرایط کرونا بیکار شده باشند، به آنان بیمه 
بیکاری می دهیم، درصورتی که قبالً 4۰ درصد از این ها 

می توانستند بیمه بیکاری را بگیرند.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز گفته است که 
کسب وکارهای خدماتی کوچک و متوسط نزدیک 4۰ 
درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند. او اخطار 
داد که چه بسا کرونا موجب یک "سکته گسترده" در 
گردش مالی، ظهور بدهی های انباشته، تعلیق تعهدات 
مالی و موجی از ورشکســتگی و تعطیلی در برخی 
کسب وکارها شود. نخستین قربانیان این "سکته"، 
روزمزدها هستند. کارگرانی که خویش فرما هستند 
و از مایه می خورند. آنها هم که کارفرما دارند، بســته 
به قرارداد پشتوانه های نیم بندی دارند که شامل همه 
نمی شود. فعاالن کارگری می گویند اکثر خانه نشین ها 

تحت پوشش قانون کار و بیمه نیستند.

۴1 درصد شاغالن خویش فرما هستند و نمی توانند بیمه بیکاری بگیرند

دور باطل راستی آزمایی مشموالن بیمه بیکاری
قراردادهای نیم بند بسیاری از كارگران كارفرما دار شامل بیمه بیکاری نشد

کسری منابع دست دولت را بسته است
بهروز سعیدی، کارشناس امور مالی

از همان ابتدای تصویب طرح پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران کرونایی ایرادات و ابهاماتی در این طرح دیده شد. انتظار طوالنی کارگران و تاخیر دولت در پرداخت این مقرری به همان عده معدود نیز بر مشکالت افراد بیکار شده 
اضافه کرد. به طور کلی روش و استراتژی دولت در شناسایی افراد واجد شرایط سازوکار درستی نداشته و موجب شد بسیاری از واجدین شرایط از دریافت بیمه بیکاری جا بمانند. افرادی که بیمه خویش فرما داشته اند نیز شامل 
همین جاماندگان شده اند که تعدادشان کم هم نیست. بنابراین دولت می بایست در اختصاص بیمه بیکاری و روش شناسایی افراد واجد شرایط تجدید نظری انجام می داد. این بدان معناست که دولت دچار دور باطل راستی 

آزمایی مشموالن بیمه بیکاری شده است و باید سیاست مناسب تری را در این رابطه در نظر می گرفت.
البته در اینکه دولت در اختصاص منابع مالی برای این طرح مشکالتی را نیز داشته و دارد شکی نیست. برای این منظور می بایست منابعی استقراض شود و بانک مرکزی و صندوق های بازنشستگی باید جور این اتفاق را بکشند و 
این در حالی است که خود این صندوق ها نیز از بابت بودجه دچار کسری هستند و نمی توانند پاسخ اعضای خود را نیز بدهند بنابراین کسری بودجه و منابع دولت نیز می تواند در اختصاص بیمه بیکاری دخیل و نقش داشته باشد.

البته آن دسته از کارگرانی هم که در شرایط دریافته را داشته اند نیز با کاهش میزان مقرری تعیین شده روبرو بوده اند و اعتراضاتی در این رابطه وجود دارد. این کاهش مقرری از میزان تعین شده در حالی صورت می گیرد که همان 
مبلغ نیز برای گردش زندگی و معیشت کارگران کافی نبوده است و اینجا با خلف وعده دولت روبرو شده ایم. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

کاهش امنیت  سرمایه گذاری

برگشت خوردن هندوانه های صادراتی ایران به ترکیه 

رئیس اتاق اصناف ایران:

امیدوار به گشایش کسب و کارها با رعایت پروتکل های بهداشتی هستیم

كنترل انبارها و ناامن سازی محل های نگهداری غیرمجاز حبوبات

فهرست ۵ قلم کاالی اولویت دار برای بازرسی

ادامه سرمقاله
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ابراز رضایت معاون سازمان برنامه و بودجه کشور از پویایی پروژه های 
عمرانی اصفهان در شرایط فعلی اقتصاد کشور

رايزنی اقتصادی مديران شهری اصفهان برای تكميل 
پروژه های عمرانی 

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: در سفر دکتر پورمحمدی، معاون هماهنگی سازمان 
برنامه و بودجه کشور به اصفهان و بازدید از پروژه های عمرانی، مدیران شهری اصفهان طی نشستی 
برای تکمیل پروژه های عمرانی شهر درخواست ها و پیشنهادات خود را به سازمان برنامه و بودجه 
ارائه دادند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ایرج مظفر اظهار کرد: روز گذشته 
به اتفاق معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون عمرانی استاندار اصفهان، شهردار، 
معاونان شهرداری، رئیس شورای شهر، رئیس کمیسیون عمران شورای شــهر و ... از طرح های 
شهرداری و سازمان راه و شهرسازی اصفهان بازدید شد.  وی ادامه داد: بازدید از تقاطع غیرهمسطح 
آفتاب، بازدید از پروژه های رینگ چهارم در مناطق 10، 14 و 15، بلوار فرزانگان، ایســتگاه عمان 
سامانی که یکی از ایستگاه های در حال ساخت خط دو قطار شهری اصفهان است ، مجموعه پل ها 
و تقاطع های غیرهمسطح سردار سلیمانی و سالن اجالس سران از جمله پروژه هایی بود که مورد 
بازدید معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت.  معاون عمران شهری شهرداری 
اصفهان افزود: معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در این بازدید با توجه به فعالیت هایی که در 
شهرداری اصفهان در همه جبهه ها در حال انجام است، ابراز خرسندی کرده و از اینکه اصفهان در این 
شرایط اقتصادی از نظر عمرانی زنده و پویاست، ابراز رضایت کرد. وی تصریح کرد: بعد از این بازدید 
جلسه ای با حضور استاندار اصفهان برای بررسی درخواست مدیران اصفهانی در خصوص ادامه اجرای 
پروژه های شهری برگزار شد و شهرداری اصفهان پیشنهادات و درخواست های خود برای تامین 

اعتبار پروژه حلقه حفاظتی، پیگیری تعهدات دولت برای ساخت سالن اجالس و ... را مطرح کرد. 

مدیرعامل شرکت آبفای  استان اصفهان تاکید کرد
بازنشستگان آبفای روستايی تحت پوشش بيمه تكميلی قرار می گيرند

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در جلسه مالقات مردمی، تاکید کرد، باید در کوتاهترین 
زمان ممکن تدابیری در نظر گرفته شود تا بازنشستگان آبفا روستایی، عضو کانون بازنشستگان 
آبفا استان اصفهان قرار گیرند، تا بتوانند از خدمات  و مزایای این کانون بهره مند گردند.مهندس 
هاشم امینی با اشاره به خدمات رســانی مطلوب به بازنشستگان تصریح کرد: مسئوالن امر در 
شرکت آبفا استان اصفهان باید با برنامه ریزی جامع و دقیق راهکارهای خدمات رسانی گسترده 
به بازنشستگان را فراهم نمایند.وی در پاسخ به برخی از درخواست های مردمی پیرامون حق 
انشعاب آب  بیان داشت: هم اکنون شرکت آبفا استان اصفهان از طریق سامانه 1522 به صورت 
غیر حضوری حق انشعابات آب و فاضالب را در 24 کاربری ثبت می نماید و پس از طی مراحل 
قانونی به درخواست مشترکین پاسخ داده می شود. مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در پاسخ 
به درخواست برخی از افراد که خواهان تخفیف در دریافت خدمات شرکت آبفا استان اصفهان 
بودند، اظهار داشت: طبق قانون به مددجویانی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
هستند، با ارائه مدارک الزم در مواردی تخفیف داده می شود، اما برای مابقی مشترکین می توانیم 
با دریافت اقساطی بهای خدمات نهایت همکاری را داشته باشیم.مهندس هاشم امینی در پاسخ به 
درخواست یکی از صنعتگران که خواهان افزایش ظرفیت آب تخصیصی بود، خاطرنشان ساخت:  
اولویت و وظیفه نهایی شرکت های آب و فاضالب تامین پایدار آب شرب و بهداشت مشترکین 
است.مهندس امینی درپایان عنوان کرد: فعاالن صنعت آبفا در استان اصفهان نهایت تالش خود 
را می کنند تا بتوانند خدمات پایدار را به آسان ترین شکل و در کوتاه ترین زمان ممکن دراختیار 

مردم قرار دهند، چرا که رضایت مردم هدف اصلی ماست.

استان ها

آگهی دعوت انجمن صنفی كارگران ساختمان نوشهر
 ) به شماره ثبت 313 ( 

از اعضا دعوت می شود جلسه مجمع عمومی عادی در تاریخ 99/4/19  روز پنج شنبه ساعت 17 مکان نوشهر 
خ فردوسی شمالی روبروی تاکسی مهاجر طبقه باال کتاب فروشی دبیر شخصا یا به نمایندگی از شخص در 

جلسه حضور به عمل رسانید. 
دستور جلسه  

1– گزارش هیت مدیره 
2– گزارش بازرسی 

3– انتخاب 3 نفر هیت مدیره و دو نفر علی البدل 
4–  انتخاب بازرسی اصلی و علی البدل

کسانی که کاندیدای سمت هیت مدیره و بازرسی هستند تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع کتبا به این 
انجمن درخواست خود را اعالم نمایند .

رئیس هیت مدیره   
بهزاد بیژنی  

)آگهی مناقصه عمومی(
نوبت دوم مرحله اول

شهرداری کالردشــت در نظر دارد عملیات تهیه و اجرای آسفالت سطح شــهر را به مبلغ برآورد اولیه 
80.000.000.000 ریال بر مبنای فهرست بهای سال 99 و بدون تعدیل به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط 
واگذار نماید لذا شرکت های پیمانکاری دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری می توانند از زمان درج آگهی  
در روزنامه ظرف مهلت 10 روز  به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه 
نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه 

شهرداری اقدام نمایند.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

- مدت اجرای پروژه حداکثر 4 ماه می باشد.
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 4.000.000.000 ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 2 ماه 
و قابل تمدید و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 0109719436000 سپرده شهرداری نزد 

بانک صادرات کالردشت ارائه شود.
- در صورتی که نفرات اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط می گردد. 
- هزینه انتشار آگهی و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

نجم الدین پورعلی - شهردار کالردشت

در حالی که کشور با بحران کرونا 
دست و پنجه نرم می کند، توجه 
به تامین دارو برای سایر بیماران 
ضروری به نظر می رسد. این در 
حالی است که گفته می شود 
تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه دارویی نامرتب و با تاخیر 
همراه شده و حتی مسئوالن نسبت به کموبد دارو در آینده ای 
نه چندان دور هشدار داده اند. نایب رئیس سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران در همین باره می گوید: »از نوروز 
امسال به بعد و به خصوص در یک ماه گذشته روند اختصاص 
ارز دارویی بسیار نامرتب شده، حتی تخصیص ارز نیمایی هم 
برای حوزه دارو با تاخیرهای بیش از یک ماهه مواجه شده؛ 
در حالی که کاالهای خارجی متعددی در بازار دیده می شود 
که به هر حال به نحوی ارز واردات آنها تامین شده است.« 
عباس کبریایی زاده گفت: »تخصیص ارز برای واردات از روند 

درستی تبعیت نمی کند، وقتی یک کارخانه داروسازی یک 
قطعه یا یک ماده جانبی را می خواهد وارد کند، گاهی چند ماه 
منتظر ارز نیمایی می ماند و این روند منصفانه نیست.«مواد 
اولیه کارخانه های دارویی رو به اتمام اســت .وی ادامه داد: 
»سال ۹۸ دپوی مناسبی از مواد اولیه دارویی تامین شد اما 
این دپو در حال تمام شدن است. از دی ۹۸ این روند مختل 
شده اســت. آن زمان حدود ۹ ماه دپوی مواد اولیه دارویی 
داشتیم اما اکنون ۶ ماه از آن زمان گذشته و مواد اولیه کارخانه 
هایی دارویی رو به اتمام است و نگرانی جدی است.« نایب 
رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران افزود: »دولت 
باید هر چه زودتر برای تامین ارز واردات مواد اولیه دارویی 
فکری کند. هر چه در ۹ ماهه سال ۹۸ ) از ابتدای سال تا آخر 
پاییز( دولت در این زمینه خوب عمل کرد در ۶ ماه گذشته 
ضعیف عمل کرده است. مشکل صنعت دارو برای تامین مواد 
اولیه جدی است و اگر دولت همین امروز برای تامین ارز مورد 
نیاز اقدام کند باز هم خطر کمبود دارویی در ماه های آینده 
وجود دارد.«این در حالی اســت که وزارت بهداشت سال 
گذشته سهم بیشــتری از ارز دولتی را به مواد اولیه دارویی 

داد به طوری که ۶0 درصد ارز دارویی به بخش تولید و 40 
درصد به واردات داروی ساخته شده اختصاص پیدا کرد اما 
از دی ۹۸ و به خصوص بعد از نوروز امسال وضعیت تامین 

ارز صنعت دارو دچار مشکل شده و با تاخیر انجام می شود. 
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس خطر کمبود مواد 

اولیه صنعت دارو را بررسی می کند. 

ميزان   معطلی   برای   تامين   ارز  دولتی   دارو   در   مواردی   به  6   ماه   می رسد

کمبود  مواد  اولیه  تولید  دارو
قاچاق سازمان يافته دارو

تاخیر چند ماهه در تخصیص ارز دارویی 
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران

حدود سه، چهار ماه است که روند اختصاص ارز دارویی بسیار نامرتب و با تاخیر همراه شده است. نکته نخست این است که ارز تخصیصی در حوزه دارو برای وزارت بهداشت را امسال 2.5 میلیارد دالر برای دارو و تجهیزات 
پزشکی تعیین کرده اند که این عدد سال گذشته 3.5 میلیارد دالر بود؛ یعنی حدود یک میلیارد دالر کم شده است. بنا بر این بود که 2.5 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی و مابقی را هم ارز نیمایی تخصیص بدهند. البته 
ناگفته نماند که از ابتدا با تخصیص ارز 4200 تومانی مخالفیم. بحث مان این اســت که ارز را نیمایی کنند تا این صنعت بتواند کارش را درست انجام بدهد. وقتی ارز دولتی می دهند هزار و یک نوع حرف پیرامون آن 
هست ازجمله در تخصیص آن و گشایش اعتباراتش، همه امورات مربوط به آن و نظارت هایی که باید انجام شود. به هر شکل قرار شده که 2.5  میلیارد دالر ارز 4200 تومانی برای حوزه دارو و تجهیزات اختصاص دهند 
که حدود 1.5 میلیارد دالر آن به حوزه دارو و یک میلیارد آن به حوزه تجهیزات اختصاص پیدا می کند و بقیه ارز مورد نیاز صنعت دارو با ارز نیمایی تامین خواهد شد؛ یعنی داروهای بدون نسخه )OTC(، داروهای تحت 
لیسانس و برخی از داروهایی که اشتراکاتی با )OTC( و داروی اصلی دارد را روی نیما ببرند. بنابراین وزارتخانه در حال انجام این کار است؛ اما این در حالی است که ما در تامین هر دو ارز نیما و هم در ارز 4200 تومانی 
دچار مشکل هستیم؛ یعنی لیست هایی که به بانک مرکزی ازسوی سازمان غذا و دارو ارائه شده؛ چه بحث ارز نیمایی و چه ارز 4200 تومانی، چند ماهی است که به تاخیر افتاده و طبیعتا این تاخیر به طور قطع به یقین 
اثرش را روی دارو در آینده خواهد گذاشت. روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه ای به آقای معاون اول رئیس جمهور نوشتند و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در بازه سه، چهار ماهه را هشدار دادند. 
اگر موجودی انبارهایمان کمتر از 5 ماه شود قاعدتا با یک سری چالش ها در جهت تولید داروی کشور مواجه خواهیم بود. ما هم در حوزه حمل و نقل دچار مشکالتی هستیم، هم در بحث انتقال پول و اگر مسئوالن به 
خصوص در بانک مرکزی در جهت تخصیص ارز دارو توجه نکنند،. تخصیص ندادن ارز هم مزید بر علت خواهد شد و نهایتا آثارش را بر حوزه دارو خواهد گذاشت. این در حالی است که برای تولید مواد دارویی یک بخش 
مواد اولیه مورد نیاز در سال ۹۸ ارز دولتی می گرفت و برخی از مواد جانبی هم ارز 4200 تومانی؛ ولی امسال مواد جانبی و بسته بندی  ارز نیمایی دریافت خواهند کرد و فقط برای مواد اولیه اساسی ارز 4200 تومانی 
تخصیص داده می شود. بنابراین بخش زیادی از داروهای انسانی با ارز نیمایی تولید خواهند شــد و حتی واردات برخی از آنها نیز با ارز نیمایی صورت خواهد گرفت. در این میان باید توجه داشت که وقتی ارز نیمایی 

تخصیص می دهند حتما بایستی نظام قیمت گذاری آن نیز اصالح کنند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

ستاری: کرونا ویروس استارت آپ ها را فعال تر کرد
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: بحران کرونا فرصت مناسبی بود تا استارتاپ ها، خدمات خود را بیش از گذشته ارائه دهند. سورنا ستاری در نشست مشترک با وزیر آموزش و 

پرورش  با اشاره به اینکه آموزش و پرورش با ۱۵ میلیون دانش آموز فعالیت می کند که بازار خوبی برای استارتاپ آموزشی است، اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون برای استارتاپ 
های آموزش، روزهای خوبی بود.

  رحمان ســعادت، عضو هیات علمی 
دانشگاه سمنان

      مجلس دهم با تمام فراز و فرودهای خود 
به کار خود پایان داد و اکنون منتظر هستیم 
که مجلس یازدهم کار خود را شــروع کند. 
بهر حال هر انتخاباتی و هــر مجلس جدید، 
امیدها ی نوینی در مــردم به وجود می آورد 
و خون جدیدی را بــه کالبد جامعه و اقتصاد 
تزریق می¬کنــد. مجلس یازدهــم باید از 
تجربیات گذشته استفاده نماید و انرژی خود 
را تمام و تکمیل بکار گیرد تا شــاهد باشیم 
وضعیت عمومی کشــور به ســمت مطلوب 
ســوق پیدا کند. مجلس دهم در ابتدای کار 
 خود درگیر پرونده هســته های قرار گرفته 
بود و زمانی که خواســت بر مسائل اقتصادی 
تمرکز کند عمال فرصت از دست رفته بود. آن 
مجلس نه تنها در حوزه بهبود اقتصادی خوب 
عمل نکرد و در مبارزه با مفاســد اقتصادی 
موفق نبود، بلکه شــاهد بودیــم که تعدادی 
از نماینــدگان همیــن مجلــس در مراجع 
قضایی محکوم شدند و عده دیگر از اعضا آن 
مجلس توسط شــورای نگهبان مورد تردید 
اقتصادی قرار گرفته و از شــرکت در رقابت 
های اقتصادی محروم و از راه یابی به مجلس 

بعدی ناکام مانند. 
آنچــه کــه از بررســی افــراد راه یافته به 
مجلس یازدهــم می¬توان اســتنباط کرد 
اینســت که افراد راه یافته به مجلس جدید 
از نظر ســالمت اقتصــادی کارنامه مطلوبی 
 دارند. تعــدادی از نماینــدگان راه یافته از 
ادوار  نــام  خــوش  نماینــدگان 
گذشــته مجلــس هســتند و بــه لحــاظ 
 عملکــرد و پــاک دســتی اقتصــادی

 مــورد تایید شــورای نگهبان و مــردم قرار 
گرفتند و دسته دوم نمایندگانی هستند که 
برای اولین بار به مجلس راه یافته اند، تقریبا 
 کارنامه آنها آری از شبهات و ابهامات اقتصادی

 است.
 به حال می توان امید داشت که بدنه قاطبه 
مجلس جدید از نمایندگان ســالم، صالح و 

خدمت گذار تشکیل شده باشد.
 اما این امر)ســالمت اقتصادی( تنها شــرط 
الزم برای کارآمدی نماینــدگان در مجلس 

جدید اســت. بــه نظر مــی رســد اکنون 
که مردم ایــران بــا چالش هــای مختلف 
 اقتصادی مواجه هســتند، بهتر است تمرکز 
مجلس فعلی بر محور اقتصاد باشــد و نهایتا 
منجر به بهبودی امور اقتصــادی و بویژه در 
امر تولید قرار باشــد. در این ارتباط توجه به 
محورهای زیر مــی تواند مجلــس یازدهم 
را یــاری نمایــد. در کنار شــرط الزم یعنی 
ســالمت اقتصادی نمایندگان، شرط کافی 
بر کارآمدی مجلس یازدهم می تواند رعایت 
 و تمرکز بر مــوارد زیر در چهار ســال پیش

 رو باشد:
الف- ایجاد یا تشکیل کمیسیون ویژه تولید: 
بر اساس ماده 33 آیین نامه  داخلی مجلس، 
نمایندگان مجلس می تواند کمیسیون ویژه 
ای تشکیل دهد. مجلس یازدهم با عنایت به 
شرایط ویژه کشــور در حوزه اقتصاد و تولید 
می تواند با تشکیل کمیسیون ویژه تولید یک 
گام اساسی در این خصوص بر دارد. امسال که 
گشایش مجلس جدید مصادف با سال جهش 
تولید همزمان شــده اســت، تشکیل چنین 
کمیســیونی می تواند نویــد بخش مجلس 
توانمند و موثر در امــور اقتصادی و تولیدی 
باشد. گرچه در مجلس کمیسیون اقتصادی 
وجود دارد، اما به دلیل وجود مشکالت متعدد 
اقتصادی عمال تمرکز بر تولیــد کمتر بوده 
است. وجود کمیسیون تولید تضمین کننده 
حمایت تمام عیار مجلس بــر تولید و تولید 
کنند گان اســت و این مجلس نه تنها خانه 
مردم، بلکه می تواند خانــه تولیدکنندگان 

نیز باشد.
ب- پیشــنهاد طرح های موثــر در تولید و  
اولویت دادن به لوایح تولیدی دولت: بر اساس 
اصــول ۶5 و ۷4 قانون اساســی نمایندگان 
مجلس می تواننــد طرح هــای را به امضاء 
حداقل پانــزده نماینــده به هیات ریســه 
مجلس پیشــنهاد بدهند. در شــرایط فعلی 
نمایندگان بهتر است برای تدوین طرح های 
تولیدی اهتمــام به ورزند. طــرح ها و لوایح 
مربوط به تولید بایستی در اولویت قرار گیرند 
و این لوایح و طرح به صورت چند فوریتی در 
صحن مجلس طرح شوند و در اسرع وقت به 
آنها رســیدگی و تصویب و در اختیار دولت 
و مردم قــرار گیرند. در کنار این رســیدگی 
و توجه بایســتی، دفتر نماینــدگان به روی 
تولیدکنندگان باز باشد و باید مجلس یازدهم 
به معنی واقعی خانــه تولید کنندگان واقعی 

باشد.
ج-نظارت دقیق و موثر بــر بخش اقتصادی 
و تولید: در کنار وظیفه تقنینی نمایندگان، 

در بخــش نظارتی وظایف مهمــی بر عهده 
نمایندگان است. با توجه به انحرافات، مفاسد 
و ناکارآمدی که در بخش اقتصادی کشور در 
چند سال گذشــته رخ داده است، انتظار می 
رود نمایندگان چشم هوشــیار و ناظر مردم 
در امور مختلف بویژه اقتصادی باشــند. این 
امر، وظایف مجلس جدید را مضاعف و تعیین 

کننده کرده است. 
د-بررســی دقیق صالحیــت وزراء معرفی 
شــده دولت آتی: از ســوی دیگــر، دولت 
تدبیــر و امیــد در آخریــن ســال خدمت 
گذاری قرار دارد و کمتر از یک ســال دیگر 
چهــره دولت ســیزدهم مشــخص خواهد 
 شــد و دولت بعــدی کار را بدســت خواهد

 گرفت.
 بنابراین در نیمه دوم ســال 1400 مجلس 
یازدهم در حال ارزیابی کابینــه دولت آتی 
خواهد بود. بنابراین این وظیفه خطیر و دشوار 
)بررسی صالحیت وزراء(بر عهده این عزیزان 
خواهد بــود. در مجلس دهم شــاهد بودیم 
وزرایی معرفی شده به مجلس به راحتی رای 
اعتماد می گرفتنــد و برخی از نمایندگان به 
جای بررســی صالحیت وزراء در حال البی 
و کســب امتیازات فردی و گروهی بودند و 
رای اعتماد مــردم را بعضا به ثمن بخس می 
فروختند امید است که شاهد چنین اتفاقات 
ناگوار در مجلس یازدهم نباشــیم و به معنی 
 واقعی رای اعتمــاد به مدیران آتی کشــور

 بدهند.
 این امر در ارتباط بــا وزرای اقتصادی مانند 
کشاورزی صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار 

و رفاه اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد.
و- تمرکز بر بودجه کشــور در چهار ســال 
آینــده و برنامــه هفتــم: مجلــس یازدهم 
وظیفه دارد چهار بودجه 1400 تا 1404 را 
مصوب کند و همچنین برنامه هفتم توسعه 
 اقتصادی و اجتماعی در این مجلس بررسی 

می شود. 
توجــه و تمرکــز بر صحــت و دقــت این 
قوانین بــه نوعی متضمن بهبودی شــرایط 
اقتصــادی در ســال های پیــش رو خواهد 
بــود. پیشــنهاد می شــود نماینــدگان با 
ابزارهــای قانونی دولت را مجــاب نمایند تا 
 محوریت اســناد اقتصــادی باال بــر تولید

 باشد.
این چند محور کلی مرتبط با وظایف اقتصادی 
مجلس یازدهم اســت. نماینــدگان در کنار 
توجه به کلیات با حضور در مراکز اقتصادی و 
تولیدی می توانند قوت قلب تولیدکنندگان 

باشند.

شروط توفیق مجلس   در حوزه اقتصاد و تولید 
يادداشت
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