بانکهادریافتسودمجازوامهارارعایتکنند

دبیــر کمیســیون حقوقــی بانکها و
موسســات اعتباری خصوصی با اشاره
به دو رای دیوان عالــی در جهت نظم
بخشــی به نظام بانکی کشــور ،گفت:
بانکها از توافق یا ســتاندن سود مازاد
از مصوبات بانک مرکزی از مشــتریان
بدهکار خوداری کننــد و وجوه و اموال
مردم را تصرف غیر مجاز نکنند و در کل
حقوق قانونی و شرعی مشتریان خود را
پاس دارند.
علی نظافتیان در گفتوگو با ایســنا با
بیان اینکه یکی از گالیههای همیشگی
مشتریان بانکها آن است که در پرداخت
تسهیالت نرخ سود مصوب شورای پول
و اعتبار و بانک مرکزی رعایت نمیشود،
اظهــار کرد :البته بانکها و موسســات
اعتباری در مورد نرخ ســود تسهیالت و
اینکه هزینه تمام شده منابع تسهیالتی
بانکها بیش از نرخ ســودی است که
بانک مرکزی اعالم میکند ،توضیحات
یا توجیهاتی دارند اما دیوانعالی کشور با
صدور یک رای در مردادماه سال جاری
به منازعات راجع به نرخ سود و مصوبات
بانک مرکزی خاتمه داد.
دریافت ســود مازاد بــر مصوبات باطل
است
وی افزود :خالصه پیام این رای به شبکه
بانکی کشور آن است که مصوبات بانکی
مرکزی الزم االجراســت و نرخ ســود
تسهیالت را براســاس مصوبات ابالغ
شــده بانک مرکزی تعییــن و به همان
میزان از تسهیالت گیرنده سود دریافت
کنید .سود مازاد بر نرخ مصوب بانکی نیز

باطل است بنابراین ،همکاران بانکی باید
بیش از پیش در رعایت مصوبات بانک
مرکزی اهتمام بوزرند و از مردم ســود
مازاد بــر مصوبات بانک مرکزی مطالبه
نکنند.
دبیــر کمیســیون حقوقــی بانکها و
موسســات اعتباری خصوصــی ادامه
داد :در تســهیالت بانکی دو نوع ســود
مطرح اســت که یکی سود مورد انتظار
که مصوب شــورای پول و اعتبار است
و توســط بانک مرکزی بــه بانکها و
موسسات اعتباری ابالغ رسمی می شود.
دیگری سود قطعی است که تابع نتیجه
معاملهای است که بین بانک و تسهیالت
گیرندگان انجام شده و منتهی منجر به
کسب سود شده است و میزان دقیق آن
پس از اتمام پروژه وحسابرسی مشخص
میشــود .بنابراین اگر پــس از پرداخت
تسهیالت و پایان مدت قرارداد در نتیجه
حسابرسی مشخص شود که سود حاصل
شــده به مراتب بیش از نرخ سود علی

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای
هواپیمایی از تحمیل زیان گســترده به
ایرالینها در پــی اعمال محدودیت ۶۰
درصدی پذیرش مسافر خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهــر ،دیروز انجمن
شــرکتهای هواپیمایی طی نامهای به
حســن روحانی رئیس جمهور ،خواستار
توقف محدودیت گــذاری فروش بلیت
هواپیمــا و فروش تا ســقف  ۶۰درصد
ظرفیت به دلیل شیوع کرونا شده بود.
رئیس انجمــن ایرالینها :بزودی برخی
ایرالینها ورشکست میشوند
یونــس دقیق کیا رئیــس هیئت مدیره
انجمن شــرکتهای هواپیمایی با ابراز
نگرانی از وضعیت اقتصادی ایرالینهای
داخلــی در این خصوص به خبرنگار مهر
گفت :اگر در محدودیتهای ایجاد شده
برای شــرکتهای هواپیمایی و قوانین
ُمخل کســب و کار صنعت حمل و نقل
هوایی تجدید نظر فوری صورت نگیرد،
شاهد ورشکســتگی و تعطیلی برخی از
شرکتهای هواپیمایی خواهیم بود.
وی افــزود :شــرکتهای هواپیمایی از
ابتــدای پاندمی کرونا ،علی رغم فشــار
اقتصادی بسیار سنگین و کاهش مسافران

پروازهــای داخلی و خارجــی ،از تعدیل
نیروهای خود اجتنــاب و تالش کردهاند
همراه سایر دستگاههای خدمترسان به
مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.
دقیق کیا ادامه داد :این در حالی اســت
که حمل و نقل هوایی بیشترین آسیب را
در این میان دیده است .بنابراین شایسته
نیســت تا بر خالف قوانین بینالملل و
اعمــال محدودیتهای غیــر ضروری،
متحمل ضرر بیشتری شوند.
وی با بیان اینکه شرکتهای هواپیمایی
همــواره ایمنی پــرواز را از هــر جنبه
ســرلوحه کار خود قرار میدهند ،گفت:

الحساب اســت ،مبنای تقسیم سود بین
بانکها وتسهیالت گیرندگان سود قطعی
است و نه سود مورد انتظار.
در ادامــه نظافتیــان گفت :براســاس
مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا،
در تسهیالت مشارکتی بانک با پرداخت
تســهیالت شــرعی وقانونی شــریک
تسهیالت گیرنده میشود و شریک نیز
حق دارد سهم الشرکه خود را به میزانی
که در قرارداد تســهیالت تعیین شده و
به توافق طرفین قرارداد رسیده را مطالبه
کند یا به نرخ روز بفروشد .بنابراین نباید
انتظار داشــت که یکی از شــرکای این
مشارکت وسرمایه گذاری بجای مطالبه
ســهم الشــرکه خود ،فقط بهای آن را
براساس حداقل نرخ سود مورد انتظار از
تسهیالت گیرنده مطالبه کند.
کارکنــان بانکهــای خصوصی جزو
مامورین به خدمات عمومی
وی افزود :اخذ ســود مازاد فقط شــرط
مربوطه در قرارداد تســهیالت را باطل

میکند بنابراین نســبت به اصل قرارداد
تســهیالت فاقد اثر اســت .درصورتی
که در مراحل ثبتــی و عملیات اجرایی
در ادارات ثبت ،تســهیالت گیرندگان
بدهکار مدعی ســود مازاد بر مصوبات
بانک مرکزی در قرارداد تسهیالت شوند
و با طرح این ادعا درخواست جلوگیری
از ادامه تعقیب عملیات اجرایی از ادارات
ثبت داشته باشند ،بنظر میرسد که بنابر
قواعد حقوقی رســیدگی بدیــن ادعا با
وجود قــرارداد منتهی به صدور اجراییه،
در صالحیت اداره ثبت نیست و نیازمند
طرح دعــوی در مراجع قضایی و اثبات
ادعا است.
دبیــر کمیســیون حقوقــی بانکها و
موسســات اعتباری خصوصی ادامه داد:
از این پس کارکنان بانکهای خصوصی
نیز براســاس رای دیوانعالی کشور جزو
مامورین به خدمات عمومی محســوب
میشــوند و مشــمول همــان مقررات
جزایی پیش بینی شده برای مامورین به
خدمات عمومی در تصرفات غیر قانونی
خواهند بود .نظافتیان در پایان سخنانش
خاطرنشــان کرد که عمــوم همکاران
بانکی باید به عزم جدی قوه قضاییه در
نظم بخشی به عملیات بانکی و نظارت
قانونی بر عملکــرد بانکها توجه کافی
کنند و از توافق یا ســتاندن ســود مازاد
از مصوبات بانک مرکزی از مشــتریان
بدهکار خودداری کنند و از وجوه و اموال
مردم و بانکها تصرف غیر مجاز نداشته
باشند و بطور کلی حقوق قانونی و شرعی
مشتریان خود را پاس دارند.

شرکتهایهواپیماییدرآستانهورشکستگیهستند

رعایت محدودیت  ۶۰درصد ظرفیت در
پروازهای داخلی که از سوی ستاد کرونا
به شرکتهای هواپیمایی تحمیل شده،
شرایط را برای ایرالینها سختتر از قبل
کرده است .به همین دلیل طی نامهای به
رئیس جمهور خواستار لغو این محدودیت
شدهایم.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی تأکید کرد:
سیســتم تهویه هــوا در هواپیما تأمین
کننده ایمنی است و استفاده از ماسک در
طول پرواز تنها توصیه برای ایمنی بیشتر
مسافران پروازهاست.
دبیر انجمن ایرالینهــا ۲ :هزار میلیارد

تومان زیان کردهایم
مقصود اســعدی ســامانی دبیر انجمن
شــرکتهای هواپیمایی نیز در گفتوگو
با خبرنــگار مهر اظهار کرد :ایرالینهای
ایرانــی در  ۶ماه گذشــته  ۴۳درصد از
مســافران پروازهای داخلی و  ۹۶درصد
از مســافران پروازهای بینالمللی خود را
از دست دادهاند.
وی با اشــاره به آغاز طــرح محدودیت
پذیــرش حداکثــر  ۶۰درصــدی در
پروازهای داخلی از ابتدای آبان ماه ،گفت:
شرکتهای هواپیمایی در آبان ماه امسال
و با اعمال محدودیت  ٦٠درصد ،نسبت به
آبان ســال  ٩٨بیش از  ٤٩درصد کاهش
مسافر داشتهاند.
دبیر انجمن ایرالینها افزود :این کاهش
مســافران پروازها در حالی ادامه دارد که
تمام هزینههای ثابت شــرکتها وجود
دارد و بر اساس دستورالعملهای جهانی
صــادره از ایکائــو و یاتــا ،هیچیک از
ایرالینها مجبور به کاهش ظرفیت خود
نیستند.
به گفتــه ســامانی ،ایرالینهای داخلی
متحمل زیان بیش از  ٢٠٠٠میلیارد تومان
در طی  ۶ماهه ابتدایی امسال شدهاند.
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عضو هیئــت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید
اقتصــاد ایــران بایــد طــوری عمل کند کــه برای
تحریمهای جدید آماده باشد.
عبــاس آرگون در گفت و گو با ایســنا ،اظهار کرد :با
وجود تمام صحبتهــا و گمانهزنیهایی که در طول
سالهای گذشته مطرح شــده ،در این تردیدی وجود
ندارد که رابطه ما با آمریکا ،شــرایط خاص و منحصر
به فرد خود را دارد و این توقع که ناگهان این شــرایط
خاص به طور کامل تغییر کنــد قطعا از واقعیتها به
دور اســت.به گفته وی ،با توجه به اختالف نظرهای
سیاســی و منطقهای ایران با آمریــکا ،همواره فاصله
دیدگاهی و عملیاتی میان دو طرف بر جای خود باقی
خواهــد بود و اگر بنا بر ایجاد تغییری باشــد ،باید این
تغییر در دل همین اختالف نظرها دیده شود.عضو اتاق
بازرگانی تهران ،با بیان اینکه در سیاســتهای کالن
آمریکا علیه ایران تفاوتی ایجاد نمیشــود ،اظهار کرد:
اینکه توقع داشــته باشیم با آمدن رییس جمهور جدید
آمریکا ،ناگهان شرایط تغییر کند قطعا از واقعیتها به
دور اســت .در این تردیدی وجود ندارد که هر شخص
سیاسی ،تاکتیک و فرمول خاص خود را خواهد داشت

و در ایــن حوزه قطعا میان ترامپ و بایدن فاصله زیاد
اســت اما در نگاه کالن ،شــرایط مانند قبل اســت.
آرگون ادامــه داد :دولتهای دموکرات ســختترین
تحریمهــا علیه ایران اعمــال کردهاند و بایدن نیز در
این مســیر همراه آنها بوده است .البته این صحبتها
به هیچ عنوان به معنی مانــدن تحریم ها یا ناامیدی
از تعامل نیســت اما باید در نظر داشت که عدم توجه
به واقعیتها ،دیدگاه کالن اقتصاد ایران را با مشــکل
مواجــه میکند.وی با بیان اینکه بایــد از فرصت لغو
تحریمهــا اســتفاده کرد ،گفت :چه بایــدن و چه هر
شخص دیگری که تحریمها را کاهش دهد ،ما باید در
ایران از این فضا اســتفاده کنیم .در سالهای گذشته،
فشار بسیار زیادی بر اقتصاد ایران و بخش خصوصی
آمده که کاهش تحریــم میتواند به آنها اجازه تنفس
بدهد اما تجربه برجام و تامل در واقعیتهای اقتصادی
نیز اهمیت فراوانــی دارد.عضو اتاق بازرگانی تهران با
اشاره به دو اولویت مهم اقتصادی کشور ،تشریح کرد:
ما باید اولویت نخســت خود را بر توسعه تولید ،بهبود
زیرساختها ،کاهش مشکالت قانونی و افزایش جذب
ســرمایه گذار تعریف کنیم ،اگر چنین کردیم ،اقتصاد

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد کسانی که پیشتر برای
دریافت وام ودیعه مســکن ثبت نام کرده بودند اما روند
پرداخــت آنها به جریان نیفتاده اســت تا آخر بهمن ماه
پرداخت این تســهیالت به آنها تمدید شده است؛ گفته
می شــود از  ۳۰۲هزار متقاضی تا کنون  ۵۰درصد افراد
وام اجاره را دریافت کرده اند.
به گزارش ایسنا ،اخیرا در جلسه کارگروه ستاد مقابله با
کرونا مصوب شد تا آخر بهمن پرداخت وام ودیعه اجاره
ادامه پیدا کند .این مصوبه و این شرایط مربوط به کسانی
اســت که پیشتر ثبتنام کردند ،ولی روند پرداخت آنها
به جریان نیفتاده اســت.این خبر را محمود محمودزاده،
معاون وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد و گفت :ستاد
کرونا دو مصوبه دیگر نیز داشته است .در تفاهمنامهای
مقرر شد افرادی که کد رهگیری ندارند با پرداخت عدد
محدود بتوانند کد رهگیری دریافت کنند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ،کسانی که فرم ج
قرمز داشتند و هماکنون فاقد مالکیت هستند مصوب شد
بتوانند تســهیالت وام ودیعه اجاره را دریافت کنند .این

مصوبات برای تعدادی از افرادی بوده که این مشکالت
را داشتند.گفتنی است ،برای متقاضیان تسهیالت کمک
ودیعه مســکن که اجاره آنها به صورت دستی و بدون
حضور در دفاتر امالک مبادله شــده ،مشــاوران امالک
موظف هستند با دریافت حداکثر  ۲۵۰هزار تومان بدون
نیاز به دریافت ارزش افزوده و با حضور موجر و مستأجر
نسبت به ثبت اجارهنامه و اخذ کد رهگیری اقدام کنند.
این مبلغ برای اجاره نامههایی که در بنگاه ثبت شده اما

وام اجاره تا پایان بهمن پرداخت می شود

کد رهگیری ندارند هزینه ثابتی معادل  ۱۰۰هزار تومان
است و الزامی برای حضور موجر در بنگاه نخواهد بود.
تــا پایان آذرماه از مجموع  ۳۰۲هــزار و  ۳۳۴متقاضی
دریافت وام ودیعه تاکنون  ۱۴۸هزار و  ۲۱۵نفر نزدیک
به  ۵۰درصد توانستهاند این تسهیالت را دریافت کنند.
به گزارش ایسنا ،تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات
یا همــان وام کمک ودیعه اجاره به میــزان  ۳۰ ،۵۰و
 ۱۵میلیون تومان ،از اوایل مردادماه در ستاد ملی مقابله
با کرونا به تصویب رســید .ســود این تســهیالت ۱۳
درصد اســت .نحوه بازپرداخت آن بدین صورت اســت
که در روش اول ،گیرندگان وام (مســتأجران) میتوانند
تسهیالت را یکســاله دریافت کنند و صرفا سود آن را
ماهانه بپردازند و در پایان سال ،اصل آن را پرداخت کنند.
در روش دوم ،متقاضیان میتوانند وام را سه ساله دریافت
کننــد و در مــدت  ۳۶ماه اصل و فــرع آن را به بانک
بپردازند .مســتاجران در تهران ماهانه  ۵۴۰هزار تومان،
کالنشــهرها  ۳۲۰هزار تومان و سایر شهرها  ۱۶۰هزار
تومان پرداخت خواهند کرد.
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آدرس دفتر مرکزی:
میدان شیخ بهائی پالک  2واحد57
 : 88056387-021تلفن
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سهامداران؛ زیاندیدگان اصلی
مداخالت بورسی دولت

دبیرکل پیشــین بورس اوراق بهادار تهران
بر این باور اســت که نتیجه ســلب امکان
رقابــت از تولیدکننــدگان و شــرکتها از
طریق مداخالت دســتوری ،کاهش حاشیه
ســود شرکتها اســت که موجب میشود
مــردم به عنوان ســهامداران شــرکتها،
زیاندیدگان اصلی باشند.
حســین عبــده تبریزی در گفــت و گو با
ایســنا ،با تاکیــد بر اینکه ورود مســتقیم
دولت بــه مداخــات قیمتــی ،نمیتواند
کاهش قیمتهــا و ارزانــی کاال را برای
مصرفکننده بــه ارمغان آورد ،توضیح داد:
برای روشــن شــدن این جریان چگونگی
معامالت را مرور کنیم.
وی توضیــح داد :وقتی یــک عرضهکننده
کاالیی در بورس ناگزیر میشــود با قیمتی
زیر قیمت تمامشده یا با قیمتی دستوری و
بدون رقابت محصول خود را بفروشد ،بازار
به دلیل کششــی که دارد ،شروع به ایجاد
فضایــی برای خرید و فروش بدون نظارت
و با قیمتهــای خارج از قاعده میکند .در
جریان ایــن تحول ،عدهای که محصوالت
خود را در بورس عرضــه کرده و با قیمت
دستوری به فروش رســاندهاند ،دچار زیان
میشــوند و از محــل این زیــان وارده،
سهامداران آنها نیز متضرر خواهند شد.
به گفته این تحلیلگــر ،ازآنجاکه طی یک
ســال اخیر ،فضای عمومی برای حضور در
بورس باال رفته و تعداد سهامداران حقیقی

و خــرد نیز در بورس افزایــشیافته ،پس
بخشــی از این زیان دیــدگان هم همان
سهامداران خرد و مردمی هستند که اندک
سرمایه خود را برای کسب سودی بهتر به
بورس آوردهاند.
این کارشــناس بــازار ســرمایه ادامه داد:
امــا این اتفاق ،فقط یــک جنبه ندارد و از
محل قیمتهایی که در بازار ســیاه شکل
میگیرد نیــز مردم دچار زیان میشــوند.
به عبــارت ســادهتر ،وقتــی قیمتها در
بــورس از حالــت منطقــی کمتر اســت،
محصــوالت در بازار آزاد با قیمتهایی باال
به فروش میرســد؛ بنابراین ،هدف دولت
برای حمایــت از مصرفکننده هم محقق
نمیشــود و منافع ایــن قیمتگذاریهای
دســتوری در حلقههــای میانــی تولید به
گروهــی افراد خــاص که اغلــب از آنان،
بهعنوان واسطهای ویژهخوار یاد میشود،
تعلق میگیرد .بر این اساس ،مصرفکننده
ناگزیر اســت محصوالت موردنظر خود را
با قیمتهــای باال و بــدون هیچ حمایت
قیمتی خریداری کند .این در حالی اســت
که دولــت از تولیدکننــدگان حمایتهایی
مانند ارائه یارانههای انرژی و  ...داشــته؛ با
این انگیــزه که این حمایتها درنهایت ،به
مصرفکننده برسد.
دبیرکل پیشــین بورس اوراق بهادار تهران
تأکیــد کرد :درواقع ،نــه فقط حمایتهای
قیمتــی به دســت مصرفکننده نرســیده
بلکه به دلیــل مداخلههای دســتوری در
بازار ،مکانیسم عرضه و تقاضا نیز از حالت
طبیعی خارجشده و قیمتها از حالت رقابت
آزاد نیز فراتر رفته است.
به گزارش ایســنا ،بر اساس ماده  ۱۸قانون
توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ،دولت
مکلف اســت به جــز دارو ،کاالی پذیرفته
شــده در بورس را از نظــام قیمت گذاری
خارج کند.
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مدیریت مصرف گاز خانگی
امکان خاموشی را از بین میبرد

برای تحریمهای جدید آماده باشیم!

ایران صرف نظر از مســائل بین المللی اوضاع بهتری
خواهد داشــت و الاقل تحریمهای داخلی محدودیت
کمتری ایجاد میکنند.آرگون خاطرنشــان کرد :پس
از بهبــود اوضاع داخلــی ،اولویــت دوم نحوه تعامل
با جهان اســت .اگر ما در ایران اوضاع تولید و رشــد
اقتصادی را بهبود بخشــیم ،آنــگاه اگر تحریمها کنار
روند ،فعاالن اقتصادی ایران و کاالهای ایرانی امکان
حضــور پرقدرت در عرصه جهانی را خواهند داشــت
و حتی اگــر در دورههای بعد ،بار دیگر قصد داشــته
باشند ،تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعمال کنند،
اقتصاد ایران آمادگی مقابله با آن را خواهد داشــت و
این از مشــکالت کشور ،کم میکند.به گزارش ایسنا،
از اردیبهشت  ١٣٩٧و با خروج آمریکا از برجام ،دولت
ترامپ تحریمهای گســتردهای را به شکل یک جانبه
علیه ایران اعمال کرده است.
با شکســت ترامپ در انتخابات  ۱۳آبان امســال ،جو
بایدن از ابتدای بهمن کار خود را در کاخ ســفید آغاز
خواهد کرد .او که ســابقه معاونت اوباما در دولت قبلی
که منجر به امضای برجام شد را دارد ،وعده داده که در
زمانی کوتاه ،به توافق هستهای با ایران باز میگردد.

صاحب امتیاز و مديرمسئول:

مدیریت مصرف گاز خانگی امکان خاموشی را
از بین میبرد
وزیر نیرو گفت :اصالح مصرف جزئی در بخش
خانگی ،امکان خاموشیها را از بین میبرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو،
رضا اردکانیان ،در نشســت مشترک با وزرای
کشور و نفت که به میزبانی وزارت کشور و به
منظور مدیریت مصرف سوخت زمستانی کشور
برگزار شــد ،گفت :اصل ماجرا اصالح مصرف
بوده و برنامه ما در این بخش ،بلند مدت است،
اما هر زمانی که شروع شود ،باید استقبال کرد.
وزیر نیرو مصرف بیرویه انرژی در کشــور را
همانند بیماری دانست که خونریزی داخلی دارد
و هر چــه به او خون تزریق میکنیم به جایی
نمیرسیم.وی تولید روزانه یک هزار میلیون متر
مکعب گاز را رقــم بزرگی خواند و گفت :قاره
اروپا که نسبت به قاره ما سردتر است و جمعیتی
بیش از هفت برابر ما دارد ،اما مصرف گاز اروپا
حدود دو برابر ماســت .مصــرف گاز ما خیلی
باالست که بخش عمده آن در عرصه خانگی
اســت .همه همکاران ما در رســانهها باید به

گونهای فعالیت کنند که تجربه موفق تابستان
با هنرمندی به مردم منتقل شود و ما اگر درصد
بســیار کمی در بخش خانگی اصالح مصرف
کنیم ،دچار خاموشی نمیشویم و صنایع ما با
وقفه مواجه نمیشود.
به گفته این مقام مسئول بر اساس قراردادهایی
کــه داریم صادرات برق انجــام میدهیم ،اما
وزارتخانههای نیــرو و نفت ،همه مالحظهها
را در قراردادهــا گنجاندهاند ،مجموع گازی که
در نیروگاههای برق مصرف میشود اگر صادر
شود کمتر از یک درصد کل گاز تولیدی کشور
است .شــرکتها و بخش خصوصی ،تولید را
انجام میدهند و یکــی از مهمترین منابع ما
صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی است و
اگر مردم ،مدیریت گرمایش و برق را از دست
دهند شرایطی که ایجاد میشود ،روی صادرات
و بازارها اثر میگذارد.اردکانیان افزود :بر اساس
گزارشهــا ،از اول آبان تا  ۱۰آذر امســال در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۱۵درصد
افزایش مصرف برق رخ داده که این موضوعها
باید پیگیری شــود؛ بخشــی از این افزایش
مصرف انرژی به ســبب باز بودن پنجرهها به
تصور خروج ویروس کروناست و باید این موارد
به مردم توضیح داده شود .در وزارت نیرو اکنون
به لحاظ شرایط ،استفاده از نیروگاههای برقآبی
را افزایش دادهایم و با همکاری نزدیک با وزارت
نفت نیز سعی میکنیم کمترین اختالل ایجاد
شود؛ ما به همین علت تعمیرات نیروگاهی را
عقب انداختیم تا فشــار کمتری به بخش گاز
وارد شود.

حضور کمترین واحدهای فعال صنعتی
در مناطق آزاد

جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد
که تا پایان آبان ماه امســال در مجموع  ۷۳هزار و  ۶۹۷واحد فعال با اشــتغال دو میلیون
و  ۵۱۰هــزار نفر در گروههای مختلف صنعتی و معدنی در کشــور فعالیت میکنند که که
مناطق آزاد از بین اســتانهای کشور کمترین واحدهای فعال را در خود دارند.
به گزارش ایســنا ،بر اساس این آمار بیشــترین واحدهای فعال در گروه «سایر محصوالت
کانیهــای غیرفلزی» اســت که  ۱۵هزار و  ۸۹۲واحد در آن وجــود دارد .همچنین گروه
«محصوالت غذایی و آشامیدنی» و گروه «محصوالت از الستیک و پالستیک» با فعالیت
 ۸۷۲۹و  ۷۵۷۰واحــد در رده دوم و ســوم قرار میگیرند و به طــور کلی نزدیک به نیمی
از کل واحدهای فعال در ســه گروه یاد شــده فعالیت میکنند.گروههایی که کمترین واحد
فعال را دارند نیز شــامل جمعآوری ،تصفیه و توزیع آب بــا چهار واحد ،تولید انرژی با ۱۳
واحد و فاضالب ،دفع زباله ،بهداشــت محیط و ســایر فعالیتهای مشابه با  ۱۷واحد است
که به ترتیب  ۱۶۴ ،۱۲۴و  ۳۷۷نفر در آنها شــاغل هستند و کمترین میزان اشتغال را در
بخشهای مختلف دارند.
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عرضه خودرو در بورس  ،قیمت را
واقعی میکند

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :با عرضه خودرو در
بورس این محصول با قیمت واقعی به فروش می رسد .منابع حاصل از
مابه التفاوت قیمت هم صرف توســعه ناوگان عمومی و افزایش تولید
خواهد شد.
حجت اهلل فیروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره طرح تحول صنعت
و بازار خودرو ،اظهار داشت :کلیات طرح تحول صنعت و بازار خودرو در
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده
است .پیش بینی میکنیم تا پایان سال این طرح در مجلس تعیین تکلیف
شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد :هدف اصلی طرح
تحول صنعت و بازار خودرو ،عرضه خودرو در بورس کاال است .با عرضه
خودرو در بورس این محصول با قیمت واقعی به فروش خواهد رســید.
در این صورت دیگر شــاهد سو استفاده داللها و به وجود آمدن قیمت
حاشیه بازار نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه با عرضه خودرو در بورس شاهد افزایش کیفیت خودرو
هــم خواهیم بود ،گفت :با عرضه خودرو در بــورس ،تعداد خودروهای
تولیدی کشــور هم افزایش مییابد ،عالوه بر آن شاهد افزایش کیفیت
خودروهای تولیدی هم خواهیم بود .ســرمایههای سرگردان موجود در
بازار که بعض ًا در مسیر خرید و فروش طال و ارز قرار میگیرد هم مدیریت
میشود.
سخنگوی کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود :از جمله
مهمترین اقداماتی که در راستای مدیریت بازار خودرو کشور باید انجام
شود این است که با قیمتهای حاشیه بازار خودرو مقابله شود .متأسفانه
دالالن خودروی تولیدی کارخانه را به روشهای مختلف خریداری و در
بازار آزاد با چندبرابر قیمت میفروشند.
فیــروزی تصریح کرد :دلیل این موضوع ،مدلهــای ناکارآمد فعلی در
عرضه خودرو اســت .خودرو باید به صورت شفاف و در اتاق شیشهای
بورس کاال آن هم با قیمت واقعی معامله شود.

دلیلی ندارد از ذرت و کنجاله به عنوان
خوراک دام و طیور استفاده کنیم

معاون علمی و فناوری ریاســت جمهــوری گفت :دلیلی ندارد اگر
کشورهای دیگر برای خوراک دام و طیور از ذرت و کنجاله استفاده
میکنند ،ما هم از آنها استفاده کنیم؛ در حالی که ساختار این اقالم
با ساختار کشاورزی و آب و هوایی ما همخوانی ندارد.
به گزارش ایســنا ،ســورنا ســتاری امروز در مراســم رونمایی از
پروژه های منابع طبیعی و امضای تفاهم نامه مشــترک با وزارت
جهادکشــاورزی در عرصه منابع طبیعی با بیان اینکه پروژه های
مشترک بسیاری در بحث امنیت غذایی با وزارت جهاد کشاورزی
داریم ،گفت :ایران آب و هوا و اکوسیستم مخصوص به خودش را
دارد و دلیلی ندارد اگر یک تکنولوژی در جایی جواب داد در کشور
ما هم جواب دهد؛ بنابراین بومی سازی یکی از اقدامات جدی است
که باید با توجه به تنوع بومی و آب وهوایی در ایران انجام شود.
وی خاطرنشان کرد :دلیلی ندارد اگر کشورهای دیگر برای خوراک
دام و طیور از ذرت و کنجاله استفاده می کنند ما هم از آنها استفاده
کنیم؛ زیرا ساختار این اقالم با ساختار کشاورزی و آب و هوایی ما
هم خوانی ندارد.
او با اشاره به اینکه در حوزه منابع طبیعی باید به دنبال راه حل های
اقتصادی باشیم ،گفت :با پول دولت نمی توان مراتع را نگه داشت
و درست هم نیست .باید مدلهای اقتصادی را توسعه داد.
ســتاری از آمادگی معاونت علمی ریاســت جمهوری برای بومی
سازی و توسعه مدل های اقتصادی خبر داد.
به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ،تنوع گیاهی فوق
العاده ای در ایران وجود دارد ولی بسیاری از این گیاهان فراموش
شده است.
وی با بیان اینکه با دانش می توان مشــکل امنیت غذایی را حل
کرد ،به اهمیت تاسیس شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و گفت:
در هر حوزه ای که تعداد شرکتهای دانش بنیان کم بوده ،بیشترین
ضربه را خورده ایم و در بخش هایی که جوانان اقدام به تاســیس
شرکت های دانش بنیان کرده اند ،رشد و توسعه را شاهد بوده ایم.
ســتاری در پایان گفت :محصول نهایی حاصل ســرمایه گذاری
بخش خصوصی است زیرا دولت هرچه در پژوهش سرمایه گذاری
کند محصولی از آن به دست نمی آید.

بیشترین هزینه زندگی کارگران
چیست؟

یک فعال کارگری معتقد اســت اگر چارچــوب ماده  ۴۱قانون
کار به درستی اجرا و متناســب با شرایط اقتصادی کشور برای
کارگران مزد تعریف شــود ،در افزایــش قدرت خرید و کاهش
هزینه های زندگی آنها اثرگذار است.
رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا ،اجرای ماده  ۴۱قانون
کار را بهترین مالک تعیین دستمزد کارگران عنوان کرد و گفت:
از گذشته تا به امروز ماده  ۴۱قانون کار تنها مبنا و مالک تعیین
دســتمزد کارگران بوده است لذا اجرای کامل قانون کمک می
کند تا دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن برود.
وی تاکید کرد :عالوه بر اجرای ماده  ۴۱الزم اســت نرخ تورم
سبد معیشــت خانوارهای کارگری محاسبه و مدنظر قرار گیرد.
در حال حاضر بیشــترین هزینه سبد معیشت کارگران را مسکن
و اجاره بها به خود اختصاص داده اســت .سبد هزینه کارگران
شــامل خوراک و پوشاک ،مســکن ،ایاب و ذهاب و درمان می
شود که کمیته دستمزد با توجه به اقالم خوراکی و غیرخوراکی
کارگران هرسال نسبت به تعیین رقم سبد هزینه کارگران اقدام
می کند.
این فعال کارگری با اســتقبال از طــرح مجلس برای افزایش
حقوق کارگران دوبار در سال گفت :با این طرح حقوق و دستمزد
کارگران به نوعی بازنگری می شود .وقتی هزینه سبد معیشت
کارگران هم در شــش ماهه نخســت و هم در نیمه دوم سال
بررسی و در طول ســال متغیرهای آن محاسبه شود ،در ترمیم
دستمزدها اثرگذار است.
به گفته وی مــاده  ۴۱قانون کار تکلیف دســتمزد کارگران را
روشــن کرده و نیازی به اصالح آن بــرای تعیین حداقل مزد
نیســت؛ اگر چارچوب قانون به درستی اجرا و متناسب با شرایط
اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود ،موجب ارتقای
قدرت معیشت خانوارهای کارگری و کاهش هزینه های زندگی
آنها می شود.

