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اخبار کوتاه

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

دنبال تعادل نرخ ارز هستیم

«سیلردصالحیتها»
و سکوت معنا دار نگران کننده است

عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر تهران گفت :عدم تایید صالحیت
جمع کثیری از عالقمندان به خدمت در شوراهای شهر به بهانه های مختلف و
بعضاْ شگفت آور که حتی مستندات آن تاکنون به اطالع داوطلبان نیز نرسیده
جای بسی نگرانی است.
به گزارش ایسنا ،زهرا نژاد بهرام در دویست و نود و یکمین جلسه شورای شهر تهران و در
تذکری خطاب به وزیر کشور در خصوص رد صالحیت گسترده کاندیداهای شوراهای اسالمی
شهر گفت :احتراما با عنایت به این واقعیت که جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از مردمی
ترین انقالب های جهان طی دهه های گذشته همواره با اتکاء به پشتوانه مردمی گام برداشته و
با توجه به اهمیت بی بدیل جایگاه مردم به عنوان ولی نعمتان نظام جمهوری اسالمی ایران و
همچنین تاکید و فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت برگزاری انتخابات پر شور ،انتظار
میرود در جهت تحقق منویات مصرح در قانون اساسی و کال ِم بنیان گذار انقالب و مقام معظم
رهبری تمهیدات الزم در این خصوص اندیشیده شود.وی ادامه داد :الزم به ذکر است یکی از
افتخارات بی نظیر جمهوری اسالمی  ،حضور همیشگی مردم در صحنه ها اعم از پدید آوردن
انقالب تا جبهه های جنگ تحمیلی و حضور ایشان در کلیه انتخابات کشور که سرمایه عظیم
اجتماعی – سیاسی را برای کشور بوده است .با این حال با وجود شرایط خاص و حساس داخل
و خارج از کشور در سال ،۱۴۰۰کم توجهی ارگانها و نهادها و جریان های فکری گوناگون کشور
به این مهم می تواند خسارت جبران ناپذیری را به منافع ملی وارد کند.
نژاد بهرام افزود :حضور موثر مردم در پای صندوق های رای نمایش قدرت ایران است .قدرتی
که در طول چهل سال گذشته همواره پشتیبان کشور بوده است  .لذا با توجه به این مهم عدم
تایید صالحیت جمع کثیری از عالقمندان به خدمت در شوراهای شهر به بهانه های مختلف و
بعض ْا شگفت آور که حتی مستندات آن تاکنون به اطالع داوطلبان نیز نرسیده جای بسی نگرانی
است.این عضو هیات رییسه شورای شهر تهران گفت :رد صالحیت افراد شناخته شده ای که
سال هاست در عرصه مدیریتی و کارشناسی این کشور فعالیت می کنند و به اعتقاد کارنامه
کاری در زمره شناخته شده ترین افراد می باشند به دالیل بی ارتباط با ماهیت آنها تنها بستری
برای عدم ایجاد امکان جهت سالیق مختلف برای مشارکت در انتخابات است.وی ادامه داد:
این سیل رد صالحیت ها که از هیات های اجرایی شهرها به ویژه مراکز استانها آغاز شده
اکنون در بستر هیات های نظارت ادامه یافته است.
نژاد بهرام افزود :آیا منافع ملی  ،تاکید رهبر معظم  ،ضرورت مشارکت شهروندان دراین شرایط
سخت بیماری کرونا ،این الزام را ایجاد نمی کند که اقدامات موثر برای حضور همه سالیق
در انتخابات فراهم گردد؟ شگفت آور آنکه این مهم در اقدام غیر منتظره ای حتی شامل اعضا
کنونی شوراهای شهر در مراکز استانها از جمله تهران نیز شده است.وی تاکید کرد :در شرایط
کنونی این پرسش قابل طرح است که این نمایندگان که اکنون مسئولیت مصوبه گذاری در
شهرها را به عهده دارند اگر دچار مسائلی هستند چرا به مراجع صالحه معرفی نشده اند و اگر
صالحیت دارند که همچنان فعالیت کنند پس چگونه است که برای انتخابات آتی رد صالحیت
می شوند؟! روا داری از رویکردهای اصلی نظام جمهوری اسالمی و دین مبین اسالم است اگر
دیدگا ههای مشترک در برخی موارد میان هیات نظارت و برخی نامزدها نیست معنی آن نباید
در قالب عدم تایید صالحیت افراد ظهور و بروز یابد.نژاد بهرام گفت :به واقع این سکوت معنا دار
از سوی دولت محترم و شخص جنابعالی به عنوان رئیس ستاد انتخابات بر نگرانی ها می افزاید.
از این رو الزم می دانم به عنوان نماینده مردم در شورای شهر پایتخت  ،ضمن اعتراض به این
شیوه کنونی احراز صالحیت ها ،درخواست پیگیری جدی جنابعالی در این زمینه را ارایه نمایم.
عضوکمیسیوناقتصادیمجلس:

مجلس در جریان مذاکرات وین نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :نمایندگان مجلس
هیچ اطالعی از مذاکرات وین ندارند چرا که تیم مذاکرهکننده ما تاکنون تمام
این مذاکرات را به صورت محرمانه نگه داشتهاند.
محسن علیزاده در گفتگو با مهر ،با تاکید بر اینکه تیم مذاکرهکننده ما باید در مذاکرات وین
خواستار لغو کامل تحریمهای ایران باشند ،گفت :برای مذاکره کنندگان خط قرمزهایی از سوی
رهبر معظم انقالب ترسیم شده است که مذاکرات باید مطابق با این خطوط قرمز انجام شود.
وی با بیان اینکه مذاکره باید با هدف برداشــتن کل تحریمها انجام شود ،افزود :متاسفانه
نمایندگان مجلس شورای اســامی هیچ اطالع دقیقی از مذاکرات وین ندارند چرا که تیم
مذاکرهکننده ما تاکنون تمام این مذاکرات را به صورت محرمانه نگه داشته و مطالب دقیقی را
از این مذاکرات اعالم نکردهاند.
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :البته خبرها حاکی از آن است
که دولت آمریکا توان برداشتن همه تحریمهای ایران به صورت یکجا را ندارد و در آنجا شروط
و دستهبندیهایی را برای لغو تحریمهای ایران در نظر گرفتهاند.
علیزاده گفت :همچنین اخیراًجهوریخواهان در کنگره آمریکا در حال تصویب طرحی هستند
که بر اساس آن برای لغو تحریمهای جمهوری اسالمی ایران ،باید در ابتدا اجازه آن از کنگره اخذ
شود.وی افزود :در صورت تصویب طرح مذکور ،هر گونه توافق دولت بایدن با ایران برای احیای
برجام،منوطبهنظرکنگرهخواهدشدواختیاراترئیسجمهورآمریکابرایلغوتحریمهایایران
از طریق صدور فرمان اجرایی نیز محدود خواهد شد و وی نمیتواند یکطرفه و بدون اجازه
کنگره ،تحریمهای ایران را لغو کند.نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
ما اگر دیپلماسی مقاومت را سرلوحه مذاکرات خود قرار دهیم و از قانون خوب اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران حداکثر استفاده را ببریم ،حتم ًا میتوانیم در
مذاکرات به موفقیت دست یابیم اما در غیر این صورت ،نمیتوانیم موفق باشیم و دوباره مردم را
بهبیراههمیکشانیم.علیزادهمتذکرشد:درچندسالگذشته،باایننحوهمذاکراتمردمبهبیراهه
کشانده شدند و چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم و سابقه خوبی هم از تبلیغات
درباره مذاکرات نداریم ،نگران هستیم که باز هم مردم به بیراهه کشیده شوند.
وی تاکید کرد :تیم مذاکرهکننده جمهوری اسالمی ایران به چیزی جز لغو صددرصد تحریمها
توجه نکنند و با تکیه بر دیپلماسی مقاومت این مطالبه را پیگیری کنند.

احتمال تجدید نظر در زمان برگزاری امتحانات

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تصمیم آموزش و پرورش برای برگزاری
حضوری امتحانات پایه های نهم و دوازدهم اظهار کرد :هر اقدامی حتما با
هماهنگی ستاد مقابله با کرونا خواهد بود .اگر شرایط و فضای سالمت جامعه
خوب باشد امتحانات را برگزار می کنیم ،اما اگر زمانی کرونا شدت یابد ممکن
است در زمان برگزاری امتحانات تجدید نظر کنیم.
بهگزارشایسنا،محسنحاجیمیرزاییدرپاسخبهپرسشیدربارهبرگزاریحضوریامتحانات
پایه های نهم و دوازدهم اظهار کرد :هر اقدامی حتما با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا خواهد بود.
وی افزود :اگر زمانی که می خواهیم آزمون را برگزار کنیم شرایط شیوع کرونا و مدیریت فضای
سالمت جامعه خوب باشد و ما بتوانیم با رعایت دستورالعمل ها امتحانات را برگزار کنیم این کار
را می کنیم ،اما اگر زمانی کرونا شدت یابد که امیدواریم این اتفاق نیفتد ،ممکن است در زمان
برگزاری امتحانات تجدید نظر کنیم .وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنون برنامه ما این
است که بعد از عید سعید فطر آزمون ها در همه پایه های تحصیلی آغاز شود و امیدواریم تا قبل
از  ۲۸خرداد که روز برگزاری انتخابات است به انجام رسیده باشد گفت :اما اگر به مشکلی بر
بخوریم و مسئوالن بهداشتی محدودیت هایی را اعمال کنند ،متناسب با محدودیت ها در این
تصمیمات تجدید نظر می شود.
با پیگیریهای دیوان محاسبات انجام شد

واریز ۶۵۰میلیارد تومان از معوقات حقوق دولتی
معادن به حساب دولت

دیوان محاسبات اعالم کرد که  ۶۵۰میلیارد تومان از معوقات حقوق دولتی
معادن به حساب دولت واریز شد و مقرر شده است تا پایان خردادماه سال
جاری وجه معادل  ۲هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود.
به گزارش ایســنا ،به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور،
موضوع ترک فعل درخصوص عدم وصول حقوق دولتی معادن در دستورکار دادسرای دیوان
محاسبات قرار گرفته است.
براساس تازهترین گزارش در این رابطه ،برابر خوداظهاری مسئولین سازمان صنعت ،معدن
وتجارت در استانهای مختلف ،مشخص شده است که بالغ بر  ۱۵هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان
حقوق دولتی از معادن معوق مانده اســت که پس از وصول ۶۵ ،درصد از این وجوه به وزارت
صنعت ،معدن وتجارت اختصاص مییابد تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معدن به
مصرف برسد و عدم وصول به موقع ،موجب تاخیر در اجرای سیاستها و رشد و توسعه بخش
معادن خواهد شد.
پیگیریهای دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۹به واریز ۶۵۰میلیارد تومان به حساب منجر شد و
مقرر شده است تا پایان خردادماه سال جاری وجه معادل ۲هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود
و این روند پیگیریها تا تحقق کامل حقوق دولت ادامه خواهد یافت.بر اساس این گزارش طبق
ماده ۱۴قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷و همچنین ماده ۱۲قانون اصالح معادن مصوب سال
 ،۱۳۹۰دارندگان پروانه بهره برداری از معادن میبایست درصدی از بهای ماده معدنی در سر
معدن را به نرخ روز تحت عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت نمایند.دیوان محاسبات کشور
پیش از این با انتشار گزارشی از وضعیت صنعت فوالد و هشدار نسبت به اتمام ذخایر سنگ آهن،
بر لزوم سرعت بخشی در اکتشاف معادن جدید تاکید کرده بود.

واکسن در برنامههای دولت گفت :مقابله با کرونا در گرو دو اصل
رعایتدستورالعملهاوواکسیناسیوناست.همانطورکهرعایت
دستورالعملها وظیفه همه اقشار مردم است ،دولت نیز تامین
و ساخت واکسن را به عنوان اصل اول همه فعالیتهای خود
تعیین کرده است.روحانی ادامه داد :دولت با اختصاص ارز الزم
مشکل تامین منابع را برای خرید و واردات واکسن ،حل کرده
اســت و از این نظر هیچیک از دستگاههای ذیربط نباید اجازه
دهند تامین فوری واکسن در پیچ و خم مراحل اداری معطل شود
و واکسن الزم طبق اولویتهای تعیین شده ،در اختیار گروههای
مختلف جامعه قرار گیرد .به دنبال تزریق به کادر درمان ،افراد در
گروههای سنی بیش از  ۶۵سال و افراد با بیماریهای زمینهای
در اولویت ارائه خدمات قرار میگیرند.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و افق مثبت با توجه به
تحوالت مورد انتظار پیش رو ،موضوع بعدی جلسه بود و استفاده
از شرایط مساعد برای تعادل در بازار و واقعی شدن نرخ ارز مورد

رئیسجمهور گفت :یکــی از اهداف مهم دولت و
بانک مرکزی ،تعادل قیمــت ارز ،باال بردن ارزش
پول ملی و شرایط مناسب قیمت کاال است.
به گزارش خبرگزاری به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،دویست و بیست و دومین جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حجت االسالم حسن
روحانی رئیس جمهور برگزار شــد و در ابتدای جلسه اقدامات
انجام شده برای تامین اعتبار ریالی و ارزی تامین و خرید واکسن
مورد بحث و بررســی قرار گرفت.سرعت بخشیدن در تولید و
واردات واکسن ،تسریع در تخصیص اعتبار ارزی و ریالی از سوی
بانک مرکزی ،هماهنگی میان دستگاههای مختلف در داخل و
نمایندگیهای ایران در خارج از کشور برای تسهیل واردات و
استفاده وزارت بهداشت و درمان از ظرفیت بخش خصوصی
برای واردات واکسن از جمله موضوعات مورد بحث در خصوص
تامین واکسن بود.رئیسجمهور با تاکید بر اولویت تهیه و تامین

علت تورم عدم استقالل بانک مرکزی است

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،علت اتفاقات بد
تورمی را در عدم اختیار و قدرت در ســاختار بانک مرکزی
نسبت به خواستههای رئیس دولت دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،احسان خاندوزی ،نائب رئیس کمیسیون
اقتصــادی مجلس در رابطه با اصالح «قانون بانک مرکزی» در مجلس
یازدهم گفت :طرح فعلی که تحت عنوان «طرح بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران» در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و به صحن ارسال
شده بخشی از قانون یا طرحی است که در دوره قبلی مجلس باید تعیین
تکلیف می شد.
وی افزود :این طرح به دلیل اینکه بیش از  220ماده را شامل می شد و
کل نظام بانکی را به یک معنا تحت نظر داشت زمان خیلی زیادی را صرف
کرد و به نتیجه ای هم نرسید.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارکرد :مجلس یازدهم همان

ابتدای کار به این جمع بندی رسید که بخش بانک مرکزی این طرح را با
هدفگذاری کاهش تورم ،کنترل بی انضباطی بانکها و موسسات اعتباری و
فقدان نظارت بر این بخشها به شکل مستقل و در قالب یک طرح کوتاه تر
و سریعتر  70ماده ای ساماندهی و تصویب کند.
حسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد :تصمیم
بر این شــده که سایر بخشهای این طرح شامل تغییر قانون بانکداری از
مرحله ثبت بانکها و سپرده گیری و ورشکستگی در یک قانون دیگر مجدداً
در کمیسیون و صحن علنی بررسی شوند.
این نماینده مجلس گفت :ما پاره ای از مصوبات مجلس دوره قبل را با
مجموعه ای از جلسات با حضور کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهش های
مجلس و بانکها و اساتید و بانک مرکزی در کمیسیون آماده کردیم و دکتر
قالیباف هم با در دستورکار قرار دادن این طرح موافقند و بعد از تعطیالت
کروناپیگیریخواهدشد.
نائب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا
با اصالح این قانون ،بانک مرکزی در تصمیم گیری ها از دولت مستقل
خواهدشد یا خیر گفت :مسئله اصلی در بازآرایی ساختار بانک مرکزی این
است که تا چه حدی می توان اختیار عمل و استقالل داد تا بانک مرکزی
بتواند در زمینه کنترل تورم پاسخگو باشد و مسئولیت بپذیرد.
حســان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلسعلت اتفاقات
بد تورمی را در عدم اختیار و قدرت در ســاختار بانک مرکزی نســبت به
خواســته های رئیس دولت دانست و گفت :امیدواریم تغییر ساختار بانک
مرکزی در طرح مجلس شورای اسالمی بتواند تا حدی این امکان را برای
سیاست گذاری بانک مرکزی فراهم کند.

بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور با تاکید بر شکست دشمن در جنگ اقتصادی و
اذعان آنان به بی نتیجه بودن سیاست فشار حداکثری گفت :با
شکست دشمن در جنگ اقتصادی و نزدیک شدن به آستانه رفع
تحریمها با توجه به مذاکرات اخیر ،میتوان امیدوار بود که اقتصاد
کشور به مسیر تعادل و شکوفایی سالهای  ۹۳تا  ۹۶بازگردد.
روحانی با اشــاره به سوءاســتفاده عدهای در داخل و خارج از
تحریمها،اظهارداشت:اینعدهبرایممانعتازکاهشاحتمالی
نــرخ ارز ،کماکان به دنبال ایجاد مانع در برابر گشــایشهای
احتمالی و ایجاد هراس و ناامیدی در میان جامعه و مردم به ویژه
فعاالن اقتصادی هستند ولی یکی از اهداف مهم دولت و بانک
مرکزی ،تعادل قیمت ارز ،باال بردن ارزش پول ملی و شرایط
مناسب قیمت کاال است.رئیس جمهور تصریح کرد :بدون تردید
با حفظ انسجام و هماهنگی در کشور میتوانیم در هفتههای آتی
شاهدگشایشهایامیدبخشباشیم.

حق سهامدارانی که سجامی نشده اند ،پایمال شد

به گفته رئیس هیات مدیره یکی از شرکتهای سرمایه گذاری
اســتانی درصورتی می توان مجامع سهام عدالت استانی را
برگزارکرد که همه سهامداران حق رای داشته باشند درحالی که
درانتخاباتفعلیاینامکاننیست.
جبار نوری در گفت و گو با مهر در مورد مشکالت مربوط به برگزاری انتخابات
هیأت مدیره های شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ،اظهار داشت:
بنا به دستور رهبری در اردیبهشت سال  ۹۹سهام عدالت آزادسازی شد ،بعد از
آزادسازی شورای عالی بورس ترتیب آزادسازی سهام و رسیدن سهام به دست
صاحبان اصلی اش را فراهم کرد .پس از آن نیز اقداماتی همچون افزایش سرمایه
انجام شد.رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان زنجان افزود :چندی
پیش اعالم کردند که باید انتخابات مجامع شرکتها برگزار شود؛ محور مجامع
انتخاب اعضای هیأت مدیره است .برای تشکیل مجامع قوانین خاصی داریم که
از طریق مجلس تدوین شده است و ما خارج از برنامه نمیتوانیم حرکت کنیم؛
یعنی اساسنامه شرکتها به منزله قانون اساسی یک شرکت است ،با این حال
نحوه برگزاری فعلی انتخابات مجامع خالف اساسنامه شرکت هاست.وی ادامه
داد :زمانی میتوانیم مجامع را برگزار کنیم که همه سهامداران اجازه ورود و حق
رأی داشته باشند در صورتی که هم اکنون فقط  ۳۰میلیون نفر از سهامداران
سجامی شده و میتوانند در این انتخابات شرکت کنند؛ به عنوان نمونه در استان
زنجان نزدیک به  ۶۲درصد از سهامداران سجامی هستند ،یعنی یک سوم از
سهامداران زنجانی نمیتوانند در این انتخابات شرکت کنند و حقشان پایمال
میشود.نوری گفت :البته ما موضوع رعایت پروتکلهای بهداشتی و مکانیزه
شدن کشور به مسائل فناوری را قبول داریم اما باید در نظر داشت که برگزاری
الکترونیکانتخاباتدراساسنامهشرکتهاقیدنشدهاست.ویافزود:طبقتاکید

رهبری ،ابتدا باید اساسنامه اصالح میشد و بعد مجامع را برگزار میکردیم در
حالی که این اتفاق نیفتاد .از سویی دیگر طبق ماده  ۱۰۱قانون تجارت ،یا هیأت
مدیره و یا بازرسی کانون شرکتها ملزم به آگهی دادن برای انتخابات هستند
همچنین در صورتی که یک پنجم اعضا درخواست مجمع عمومی کنند ،این
اتفاق میافتد .این در حالیست که هیچیک از این موارد رعایت نشده است.وی
تصریح کرد :بدون اینکه اطالعی به ما بدهند ،در روز چهارشنبه هفته گذشته از
طریقهیأترئیسهشرکتسرمایهگذاری،اطالعیهایمنتشرکردهاند.مابهاین
موضوع اعتراض و اعتراض خود را نیز به مراجع ذی صالح ارسال کردیم.وی
افزود :طبق تاکید صریح رهبری ،تصمیم گیر برای شرکتهای مربوط به سهام
عدالت باید مردم باشند نه اینکه دولت تصمیم بگیرد؛ شورای عالی بورس در
مصوبهای اعالم کرده که رئیس هیأت رئیسه ،رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی
استان و اعضای دیگر هیأت رئیسه نیز نمایندگانی از استانداری ،اتاق تعاون و اتاق
بازرگانی هستند .این موضوع به منزله انتصاب هیأت رئیسه است و نه انتخاب.

دالرهایی که بهجای ورود به تولید در کشورهای دیگر ویال میشوند

ِ
طبقــات حقوقبگی ِر ثابت مثل کارگران و
یک اقتصاددان گفت :اگر میخواهیم وضع
کارمندان و طبقهی متوســط خوب شود ،باید ســامت اقتصادی را به اقتصاد ایران
برگردانیم.
به گزارش ایلنا ،اقتصاد ایران در وضعیتِ بیمارگونهای قرار دارد و از این وضعیت بیش از همه طبقات ضعیف
و جامعهی کارگری متضرر شدهاند .در آستانهی انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰قطعا کاندیداها به این مهم
توجه خواهند کرد و شعارهایی از این دست خواهند داد .اینکه بعد از انتخابات چه اتفاقی میافتد و آیا میتوان
حل این وضعیتِ فاجعهبار جزو مطالباتِ
به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود یا نه ،نم یدانیم .اما به هر حال ِ
اصلی جامعهی کارگری است .در گفتگو با مهدی پازوکی (کارشناس مسائل اقتصادی) به وضعیتِ اقتصاد
ِ
اقتصادی کارگران و حداقلیبگیران
ایران ،چگونگی بهبود این وضعیتِ و در نهایت چگونگی بهبو ِد وضعیتِ
ِ
پرداختهایم.
به طور کلی برنامهی دولت آینده برای بهبود وضع طبقهی کارگر و حداقل بگیران چه باید
ِ
وضعیتمعیشت،کنترلتورماست،
باشد؟باتوجهبهاینکهیکیازپیششرطهایبهبو ِد
دولت آینده چه اقداماتی در این زمینه باید انجام دهد؟
اگر میخواهیم وضع طبقاتِ حقوقبگی ِر ثابت مثل کارگران و کارمندان و طبقهی متوسط خوب شود ،باید
سالمت اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم .این مهم اتفاق نمیافتد مگر اینکه ما انظباط اقتصادی را در
اساسی اقتصاد ایران حاکم کنیم .انضباط پولی در سیستم بانکی و انضباط مالی در سیستم بودجهی
بخشهای ِ
غیرضروری دولت باید به شدت کاهش و تورم کنترل شود و ارزش پول ملی را
کشور باید برقرار شود .مخارج
ِ
از طریق انضباط پولی که وظیفهی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور است ،حفظ و نقدینگی را کنترل کنیم.
های اخیر،
از طرفی باید از طریق سیاستهای بخردانه و حذف نهادهای موازی در اقتصاد ایران که در سال ِ
خصوصا از دولت دهم به بعد ،رشد قارچگونهای داشتند ،انضباط اقتصادی را بر سیستم مالی کشور و انضباط
پولی را بر سیستم پولی برقرار کنیم .در این صورت بهترین خدمت را برای طبقات زحمتکش انجام دادهایم.
در سالهای اخیر به دلیل تحریم ،کرونا و بخشی هم به دلیل سیاستهای نابخردانهای که در پیش گرفتیم،
نقدینگی افزایش یافته و مهمترین عامل افزایش تورم در اقتصاد ایران همین نقدینگی است .من فکر میکنم
دولت آینده باید دست از شعار دادن بردارد و با استفاده از مشاور ِان قوی ،چه داخلی و چه خارجی ،مشکالتِ
اقتصادی را حل کند .ما نباید اقتصاد را در خدمت سیاست قرار دهیم بلکه سیاست باید در خدمت اقتصاد قرار
گیرد .به نظر من در جامعهی ایران؛ اقتصاد در گروی سیاست به خصوص سیاست خارجی است .من فکر
میکنم اگر ما در دنیا روابط خود را براساس روابط ملی برقرار کنیم و از شعارهای تو خالی دست برداریم و از
تندروهاپیروینکنیموضعیتبهترمیشود.براساستحقیقیکهمنانجامدادم،بیشترینرانتهایاقتصادی
در کشور متعلق به همین تندروهاست .اینها بخشی از سرمایهی خود را به خارج از کشور منتقل میکنند؛ به
طور مثال سال گذشته در ترکیه بیشترین خانههای ویالیی متعلق به ایرانیان بود .خب همهی اینها دالری
است که از کشور خارج شده است ،یعنی به جای اینکه این دالرها در داخل تولی ِد اشتغال کنند ،در کشورهای
دیگر تبدیل به ویال میشوند!بنابراین ما باید فضای کسب و کار و رشد و تولید را در ایران مناسب کنیم و برای
رسیدن به این مهم ،باید سه کار در دستور کار حکومت قرار گیرد؛ اول اینکه شفافیت باید بر اقتصاد ایران حاکم
شود ،دوم ،رقابت سالم بین بنگاههای اقتصادی اتفاق بیفتد و سوم ،هرگونه انحصاری را از اقتصاد ایران به دور
بریزیم؛ چه انحصار بخش خصوصی ،چه دولتی و چه خصولتیها .به نظر من یکی از انحصاراتی که در اقتصاد
ایران مشکلآفرین است ،همین نهادهای بزرگی هستند که نه دولتی و نه خصوصی هستند که بیشترین ضرر
خصوصی سالم در اقتصاد ما شکل بگیرد.
را هم به اقتصاد زدهاند .اینها نمیگذارند بخش
ِ
بنابراین در یک جمعبندی ،اگر انضباط اقتصادی را حاکم کنیم و سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد و با
جامعهی جهانی در چارچوب منافع ملی تعامل داشته باشیم و دولت سعی کند ثبات اقتصادی را به اقتصاد ایران
برگرداند ،وضعیتِ طبقهی کارگر نیز بهتر میشود .حاال اگر عکس آن اتفاق بیفتد ،یعنی بیثباتی اقتصادی

حاکم شود ،قطعا طبقات پایین و زحمتکش و کارگران بیشترین هزینه را خواهند داد.
تعادل سالم بین بازارهای اقتصادی برقرار شود؛ یعنی باید از طریق کنترل تورم و انضباط
نکتهی آخر اینکه باید ِ
پولی در بازار کاال و خدمات ،ثبات برقرار شــود و این ثبات در بازار کار ،در بازار سرمایه ،ارز و سایر بازارهای
اقتصادی هم اتفاق بیفتد .باید بدانیم اقتصاد اگر در تعادل قرار بگیرد به نفع اقتصاد ملی و زحمتکشان و کارگران
است و عکس آن هم وجود دارد؛ یعنی اگر این بازارها بیثبات شوند و عدم تعادل اقتصادی در بازارها به وجود
آید ،این قضیه منتج به گرانی و ضرر کارگران و زحمتکشان میشود و از آن طرف به نفع اغنیاء است .کمااینکه
در این مدت هم از طریق تورم فزاینده پولداران ،پولدارتر و ضعفا ،ضعیفتر شدند .خصوصا طبقهی متوسط در
اقتصاد ایران در سالهای اخیر آسیب دیده شده است.
دســتمز ِد کارگران به بهانهی افزایش تورم همواره بسیار کمتر از میزان تورم و سبد
معیشت تعیین شده است که این حتی مخالف ماده ۴۱قانون کار است .شما به دستمزد
و مخالفت با «مسابقهی افزایش دستمزدها» اشاره کردید؛ آیا افزایش دستمز ِد کارگران
مطابق با سبد معیشت را هم از عوامل افزایش تورم میدانید؟
من معتقد هستم باید ثبات برقرار شود .یعنی نه قیمت کاالها و خدمات به شکل فزاینده افزایش یابد و نه
دستمزدها.
امادرعملچنیناتفاقینمیافتد؛یعنیتورمافزایشپیدامیکندبدوناینکهدستمزدها
مطابق با آن افزایش یابد!
از اسفند  ۹۸حدود  ۶۵درصد حقوق کارکنان دولت افزایش پیدا کرده است.
مــا البته در خصوص حقوق کارگران و حداقلیبگیران صحبت میکنیم .آیا نباید این
حقوق ،طبق قانون و مطابق با سبد معیشت و تورم افزایش پیدا کند؟
بله ،من کامال قبول دارم که مزد نیروی کار باید مطابق با سبد معیشت و تورم تعیین شود اگر این اتفاق نیفتد
وری کارگران پایین میآید اما معتقد هستم نباید در مسابقه بیفتیم .یعنی از یک طرف دولت مزد را باال ببرد
بهره ِ
و از طرفی قیمتها باال برود .من میگویم اول باید سعی کنیم ثبات را به اقتصاد برگردانیم و دستمزد را هم
مطابق تورم باال ببریم .من نمیخواهم شعار بدهم ،بنابراین بحث من این است که رسیدن به ثبات اقتصادی
ِ
هم به نفع کارگران و هم سایر اقشار جامعه است.ما در تئوریهای اقتصادی چیزی به عنوان «سیاستهای
درآمدی» داریم؛ به این صورت که در کشورهای توسعهیافته دولت با اتحادی ههای کارگری وارد مذاکره میشود
و میگوید به جای افزایش قیمت ،تورم را کنترل میکنم و حقوق شما هم مطابق با تورم افزایش پیدا میکند،
این یعنی ثباتبخشی در اقتصاد.ببینید در دولت آقای خاتمی یک کارگر میتوانست با  ۵۰میلیون تومان یک
خانهی  ۵۰متری در مید ِان خراسان بخرد ،اما اآلن همان کارگر با وام و حداقل حقوقی که میگیرد چطور
زندگی خود را بچرخاند و هم قسط وام را پرداخت کند؟! آن خانهی  ۵۰میلیونی اآلن چیزی حدود
میتواند هم ِ
 ۷۰۰میلیون تومان شده است و این به ضرر کارگر است ،با این وضعیت دیگر به هیچ وجه نمیتواند خان هدار
شود .بنابراین من میگویم باید ثبات در بازارهای مختلف را به اقتصاد کشور برگردانیم.
اگر عدم تعادل در بازاری ایجاد شود بر سایر بازارها اثر میگذارد .به طور مثال در دوران آقای احمدینژاد قیمت
ارزی دولت خوب بود قیمت ارز به شکل
بنزین را از  ۱۰۰تومان به  ۵۰۰تومان افزایش دادند اما چون درآمد ِ
شدن یک شوک خارجی ،یعنی کاهش قیمت نفت و افزایش
دستوری ثابت نگه داشته شد اما به مجر ِد وارد ِ
تحریمها ،یک مرتبه قیمت ارز از  ۸۰۰تومان به  ۳۷۰۰تومان رسید و همین اتفاق در دوران آقای روحانی
هم افتاد .بنابراین دولت نباید به شکل دستوری ارز را ثابت نگه دارد .عرض من این است که اگر در بازار کاال
اتفاقی افتاد همان اتفاق در بازار کار و ارز هم باید بیفتد .اما اگر بازاری را به شکل مصنوعی نگه داریم باعث
عدم ثبات در بازار میشود .سوال من این است که کارگر ِان ما در دههی  ۶۰وضعیت بهتری داشتند یا اآلن؟
به نظر من آن زمان وضعیت بهتر بود؛ به این جهت که از یک طرف قیمتها فزاینده باال میرود و از یک
طرف دستمزدها .حقوق بازنشستگان دولتی در یک سال حداقل۵۰درصد باال رفته است .سه میلیون بازنشسته

خطر کمبود ذخایر دارو در کشور

رئیسکمیسیوناقتصادسالمتاتاقبازرگانیتهرانمیگوید،
اصرار بر تداوم برخی سیاســتهای غلط ،میتواند به ذخایر
دارویی کشور آسیب وارد کند.
محمود نجفی عرب در گفتو گو با ایسنا ،اظهار کرد :متاسفانه با وجود آنکه
بخش خصوصی در طول سالهای گذشــته بارها اعالم کرده که باید روند
تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی برای دارو متوقف شود اما در عمل ما نه تنها شاهد
اجرای این درخواست نبودیم که حتی در سال  ۱۴۰۰نیز این سیاست اجرایی
خواهد شد.
محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران با
بیان اینکه در میان سیاست گذاران توجه به نظر کارشناسان چندان اهمیت ندارد،
توضیح داد :اگر بنا بود به نظر و هشدارهای ما گوش بدهند ،قطعا روند تخصیص
این ارز متوقف میشد و با شیوههای دیگری حمایت از اقشار کم درآمد و بیماران
ادامه مییافت که بخش خصوصی در این زمینه نیز پیشنهادهای قابل دفاعی
ارائه کرده بود.
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران ،با اشاره به مشکالتی
که در روند تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی از سال گذشته وجود داشته ،اظهار کرد:
ما در کنار آنکه به فلســفه اصلی این ارز انتقاد داریم ،از سوی دیگر در عرصه
عمل نیز میبینیم که برای واردات بسیاری از داروها یا مواد اولیه ،تخصیص ارز

با کندی صورت میگیرد و این موضوع برای فعاالن صنعت دارو مشکل آفرین
میشود.
نجفی عرب ادامه داد :یکی از اصلی ترین کاالهای وارداتی ما در این حوزه،
مواداولیه برای تولید دارو در داخل کشور است .با کند شدن تخصیص ارز ،وارد
شدن این مواد نیز با محدودیت مواجه شده و همین موضوع خطر کاهش ذخایر
مواد اولیه ،محدود شدن تولید و در نهایت کاهش توزیع دارو را افزایش میدهد.
رئیس کمیسیون اقتصاد ســامت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد :ما
همچنان امیدواریم که تصمیم گیران با توجه به نظر کارشناسان ،سیاستهای
اجرایــی در حــوزه ارز دارو را تغییــر دهند تا یکــی از مهمترین حوزههای
مرتبط با ســامت مردم ،بتواند با محدودیتهای کمتــری فعالیت خود را
ادامه دهد.
به گزارش ایسنا ،از حدود سه سال قبل و همزمان با خروج آمریکا از برجام،
دولت اعالم کرد که برای واردات برخی کاالهای اساسی ارز دولتی با نرخ ثابت
 ۴۲۰۰تومان در نظر خواهد گرفت .دارو نیز یکی از کاالهایی بود که در فهرست
دریافت ارز دولتی قرار گرفت.
در جریان بررسی الیحه بودجه سال ،۱۴۰۰ابتدا نمایندگان مجلس از حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی گفتند اما در نهایت و در جریان بررسی اصالحیه بنا شد که الاقل
تا نیمه سال جاری تخصیص این ارز ادامه پیدا کند.

کشوری و لشگری یعنی سه میلیون خانوار هستند و برای ۱۲میلیون نفر ۵۰درصد افزایش خیلی زیاد است.
من مخالف این افزایش حقوق هستم.
افزایشدستمزد کارمندان صحبت میکنید اما همین اتفاقدرمورددستمزد
شمادرمورد
ِ
کارگراننمیافتد.
باید تناسب برقرار شود .مثال اآلن حقوق استادان دانشگاه را دائم باال میبرند به طور مثال حقوق یک استاد
دانشگاه که بیست میلیون تومان بوده احتماال برای سال جدید چیزی حدود۲۵میلیون تومان میشود .دستمزد
لیل
یک کارگر و سرکارگر و یک مهندس و استاد دانشگاه باید باهم تناسب داشته باشد .در سالهای اخیر به د ِ
رقابتهای ناسالم این اتفاق بیشتر شده است .یعنی اختالفِ بین حداقل و حداکثر حقوق باید هفت برابر باشد
که اآلن این اختالف در برخی از موارد به بیست برابر رسیده است و من مخالف این هستم.
در نهادهای دولتی بیعدالتی وجود دارد .ببینید اآلن برخی گروهها مانند رزمندگان و خانواده شهدا عالوه بر
حقوق حق ایثارگری ،کمکهای دیگر میگیرند اما مالیات و حق بازنشستگی از آنها کسر نمیشود ،این فاجعه
است .چرا باید حق بازنشستگ ی ِ جوانی که هفت میلیون تومان حقوق م یگیرد را دولت بپردازد؟ اینها باعث
افزایش نقدینگی میشود و این کامال به ضرر کارگران است .به همین دلیل معتقد هستم که باید تناسبی بین
حقوق کارگر و کارمند و حداقل و حداکثر بگیر باید برقرار شود.
همین موضوع در مورد نمایندگان مجلس هم اتفاق میافتد .بودجه جاری مجلس در سال ۹۹پانصدو هفتادو
توسه میلیارد تومان رساند بعد
یک میلیارد تومان بود ،در الیحهی ۱۴۰۰دولت این رقم را به ششصد و بیس 
نمایندگان مجلس این رقم را به نهصدونودویک میلیارد تومان افزایش دادند و از طرفی ردیفی به عنوان پرداخت
توهفت میلیارد تومان تعیین کردند! خب مگر چند نفر در مجلس هستند؟! حقوق اینها
دیون به مبلغ صدوبیس 
قرار است دو و نیم میلیون اضافه شود؛  ۲۹۰نماینده و  ۵۰۰کارمند ،چرا باید این رقمها تا این اندازه افزایش پیدا
کند؟!هزینهیاینراکارگربیچارهبایدبدهدچراکهوقتینقدینگیباالمیروددیگرکارگروکارمندنمیشناسد؛
مشکل خاصی نمیشود اما به کارگ ِر زحمتکش فشار وارد میشود.
کسی که پول دارد با افزایش قیمتها دچار
ِ
در نهایت من معتقد هستم که ابتدا باید اقتصاد را درست کنیم و بعد به حقوق کارگران بپردازیم .سیاست
حاکمیت باید به دنبال این باشد که ثبات اقتصادی به وجود آورد .یکی از شاخصهای ثبات ،نرخ تورم منطقی
تورمی دو رقمی دارند اما بیش از سی سال است
و یک رقمی است .در دنیا کشورهای انگشتشماری نرخ ِ
تورمی ما دو رقمی است! ما باید این مشکل را حل کنیم و در کنار آن هم میبایست حمایتهای
که نرخ ِ
ادن امکانات به کارگران انجام دهیم اما با سیستم صحیح
الزم را در قوانین و مقررات ،کاهش هزینهها و د ِ
این کار را پیش ببریم.
ِ
اهمیت
قالب یارانهها را چطور ارزیابی میکنید؟
به عنوان سوال آخر ،کمکهای دولت در ِ
کردن یارانهها در ِ
دولت جدید تا چه اندازه است؟
هدفمند ِ
من به شدت با پرداختِ یارانهها به این شکل مخالف هستم .ما در حال حاضر به  ۷۸میلیون از جمعیت
۸۴میلیونی کشور یارانه میدهیم .یعنی باالی  ۹۵درصد از مردم یارانه میگیرند در حالی که ۹۵درصد از مردم
نیاز به یارانه ندارند .به جایی رسیدهایم که یارانهها حق مسلم شده است حتی استاد دانشگاه و بازاری و پزشک
دهک پایین جامعه یعنی اقشار تحت پوشش کمیته
هم یارانه میگیرند! من معتقد هستم که یارانه باید به سه ِ
امداد و بهزیستی تعلق بگیرد و غیر از آنها هرکس یارانه خواست باید برود و کمیته امداد ثبت نام کند و البته در
اینصورت خیلی بیشتر از مبلغ۴۵هزار تومان باید یارانه پرداخت کرد.
در حال حاضر به دلیل اینکه بانک اطالعاتی ما ناقص است به کسانی که وضع خوبی هم دارند یارانه پرداخت
کردن پول بود و یارانهها هدفمند نشد ،دولت آقای روحانی
میشود .کاری که آقای احمدینژاد انجام داد ،پخش ِ
هم همان مسیر را ادامه داد .دولت در سال۴۴ ،هزار میلیارد تومان یارانه میدهد و این به جایی نمیرسد .ما باید
اقتصاد را درست کنیم ،اگر تولید باال برود وضعیت کارگر هم بهتر میشود .باید کاری کنیم که درآمد کارگر باال
طریق پرداختِ یارانه ِگداپروری کنیم.
برود نه اینکه از ِ

صدور پروانه ختصصی برای دالالن امالک از سوی قوه قضائیه

معاون اجتماعی دادگستری اســتان تهران در نشستی
تخصصی با جمعی از مدیران ثبت اسناد و امالک کشور بر
لزوم نظاممند کردن فعالیت دالالن و واسطهگران در دفاتر
مشاورین امالک تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری علی دیزجی ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری کل استان تهران اظهار کرد :ساماندهی دفاتر مشاورین
امالک در پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی سهم بسزایی دارد و بر همین
مبنا سازمان ثبت استاد و امالک کشور در راستای دستورالعمل ریاست قوه
قضائیه نسبت به ساماندهی دفاتر امالک در قالب صدور پروانه تخصصی
به مشــاوران امالک اقدام کرد و در حال حاضر دفاتر امالک ضمن اخذ
پروانه تخصصی از آن ســازمان و همچنین اخذ پروانه کسب از اتحادیه
مشاورین امالک فعالیت میکنند.
معاون اجتماعی دادگستری استان تهران افزود :پروانه مذکور برای افرادی
صادر شده که مالک عین یا منفعت بوده و تحت عناوین متصدی دفاتر
امالک فعالیت میکنند و عم ًال در کنار متصدیان امالک ،افراد متعددی
تحت عنوان دالل نســبت به واســطه گری در معامالت اقدام کرده و
متصدیان دفاتر امــاک با پرداخت درصدی از تعرفه به آنان مبادرت به
انشا معامله میکنند؛ در حال حاضر چندین برابر تعداد دفاتر امالک ،دالل

و واسطه گر مبادرت به داللی در امالک میکنند که عرفا در دفاتر به آنان
مشاور اطالق میشود.
دیزجی معاون اجتماعی دادگستری استان تهران گفت :با توجه به اینکه
بــه صراحت بند  ۳ماده  ۲قانون تجارت داللی و تصدی بنگاه معامالتی
دو مقوله جداگانه بوده و از طرف دیگر به شرح مواد  ۳۳۵الی  ۳۵۶قانون
تجارت برای دالل تکالیفی تعریف شده که از آن جمله مسئولیت مدنی و
کیفری و داشتن دفاتر داللی است و از طرف دیگر قانون راجع به دالالن
مصوب  ۱۳۱۷نیز مبادرت به داللــی را موکول به اخذ پروانه کرده و بر
همین مبنا و در اجرای ماده  ۱۱قانون مذکور هیأت وزیران صدور پروانه
داللی را در امر امالک به ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور محول
کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران
در ادامه بیان کرد :شناسایی دالالن و صدور پروانه برای آنان از نقطه نظر
تدابیر پیشگیرانه در مسئولیت پذیری دالالن و انسجام بخشی به فعالیت
آنان و ضابطهمند شدن آنها تأثیر مستقیم دارد؛ لذا این معاونت بنا دارد
حوزه واسطه گری در امالک را با رویکرد نظارت و کاهش جرایم و دعاوی
ناشی از واسطه گری غیرضابطهمند را با همکاری سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور ساماندهی کند.

