مخالفت دولت با واگذاری
رشکت های دولتی در
قالب رد دیون

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه
دولت سیزدهم با واگذاری شرکت های موفق
دولتی در قالب رد دیون مخالف است ،از رایزنی
دولت با سران دو قوه دیگر مبنی بر چگونگی
اجرای تکالیف بودجه ای در این خصوص به
نحوی خبر داد که دارای کمترین آثار منفی باشد.
سید احسان خاندوزی طی سخنانی در برنامه 120ثانیه با وزیر اقتصاد اظهار داشت :یکی از
نکاتی که باید در مورد آن تجدید نظر کنیم این
است که دولت در سال های گذشته ،بنگاه های
خوب اقتصادی خودش را در قالب رد دیون به
طلبکاران ،به بخش هایی واگذار می کرده است
که بعضا اهلیت و صالحیت مدیریت آن بنگاه
ها را نداشتند.وزیر اقتصاد افزود :بخش های
مذکور هم چون از دولت طلب داشتند ،این
بنگاه ها را به عنوان بازپرداخت بدهی خود می
پذیرفتند اما چون تخصص و اهلیت الزم را برای
اداره آن نداشتند ،متأسفانه هم برای تولید و هم
اشتغال کارگران مشکل ایجاد می شده است.
خاندوزی تصریح کرد :در جلسه اخیر هیئت عالی
واگذاری ،این موضوع بررسی شد و تقریبا همه
اعضاء مخالف این اتفاق بودند که ما در دولت
جدید بخواهیم رویه گذشته را ادامه دهیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به وجود تکالیف قانون
بودجه  1401مبنی بر رد دیون بسیاری شرکت
های دولتی ،اظهار داشت :هم اکنون در حال
رایزنی با رؤسای سه قوه هستیم تا ببینیم به چه
ترتیب می توانیم این تکلیف قانونی را به نحوی
اجرا کنیم که کمترین اثر منفی را بر روی کاهش
بهره وری و تولید شرکت های خوب اقتصادی
کشور داشته باشد.

اجاره بها در دو سال دو
برابر شد
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اقتصاد

هوشمندسازی یارانه نان به استان بوشهر رسید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر از آغاز اجرا طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در استان خبر داد و
گفت :این طرح در  ۴شهرستان بوشهر ،دشتستان ،دشتی و تنگستان آغاز شده است.

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی تصمیم شجاعانه و
جسورانه دولت بود

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
گفت :مهمترین اتفاق دو ماهه اخیر تصمیم شجاعانه و
جسورانه دولت در حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بود که در  ۳تا
 ۴سال اخیر بر آن تاکید داشتیم.
مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق
تهران افزود :پس از آنکه در دولت گذشته ارز 4200
تومانی باب شد از آنجا که این قیمت واقعی نبود به
یکباره تقاضاهای زیادی به این سمت هدایت شد یعنی
در حالی که متوسط تقاضا برای ثبت سفارش واردات
کاال قبل از ارز  4200تومانی ،حدود  50میلیارد دالر بود با
اجرای شدن ارز  4200تومانی این تقاضا به هشتاد میلیارد
دالر برای واردات افزایش یافت.وی اضافه کرد :دولت
قبل بعد از اینکه نتوانست برای کاالهای مختلف ارز 4200
تومانی را تامین کند این گروه کاالیی را ابتدا به  25کاال و
سپس به  6کاال کاهش داد.خوانساری گفت :تصمیم برای
دادن ارز  4200تومانی آسیبهای زیادی به اقتصاد کشور
وارد کرد که هدررفت میلیاردها دالر ارز از کشور ،قاچاق
معکوس کاال به کشورهای همسایه و نفوذ کاالهای
یارانهای با قیمت ارز آزاد به بازار از جمله آسیبهای این
طرح بود .رئیس اتاق تهران افزود :عالوه بر این آسیبها

دو اثر تخریبی دیگر نیز نتیجه ارز  4200تومانی بود آن هم
گسترش دیوان ساالری در اقتصاد کشور و دستوری شدن
قیمتها بود که به صنعت کشور ضربه زد رشد صنعتی
و نسبت سرمایه گذاری به استهالک کاهش یافت ،ابر
اقتصاد کشور به صورت مستقیم تاثیر منفی گذاشت که
نمونه بارز آن تضعیف صادرات بود ،زیرا بعد از تصویب و
اجرایی شدن ارز  4200تومانی دویست بخشنامه مختلف
از بانک مرکزی و سایر دستگاهها در حوزه صادرات ابالغ
شد که صادرات کشور را نزولی کرد این در حالی بود که با
افزایش قیمت ارز صادرات کشور میتوانست رونق یابد.
رئیس اتاق تهران گفت :تصمیم دولت در حذف ارز 4200
تونانی بسیار به جا و شایسته بود ،اما انتظار میرفت
افرادی که مدعی حذف این ارز بودند از این طرح
پشتیبانی کنند که این کار را انجام ندادند این در حالی
است که دولت در این باره چارهای نداشت و ندارد و
باید با همین تصمیم شجاعانه که اخذ کرد یعنی ارز تک
نرخی بتواند اقتصاد را به پیش ببرد ما به عنوان بخش
خصوصی از این اقدام حمایت میکنیم.
خوانساری با بیان اینکه اجرای هر طرحی نیاز به همراهی
مردم دارد افزود :دولت درباره اثرات مثبت حذف ارز 4200

تومانی کمتر با مردم صحبت کرد که امیدواریم با برنامه
ریزی دقیق ،اطالع رسانی خوبی صورت بگیرد و هم
دهکهای پایین شناسایی شوند تا افراد کمتر برخوردار از
فهرست حمایت دولت جا نیفتند.
وی ادامه داد :برای اصالح ساختار اقتصادی باید تاب
آوری اجتماعی را افزایش داد تا اقدامات مثبت طرح
حذف ارز  4200تومانی خود را نشان دهد همچنین با
توجه به اثرات مخربی که ارز چند نرخی داشت امیدوارم
با این اقدام دولت ،بروکراسی اداری نیز برداشته شود.
رئیس اتاق تهران گفت :دولت گذشته با تثبیت نرخ
گرداب گرفتار شد که در اینباره دولت سیزدهم
ارز در
ِ
باید مواظب باشد تفاوت قیمت ارز نیمایی و آزار فاصله
معنیداری نشود.
خوانساری افزود :تصمیم هفته گذشته دولت که اجازه
داده شد صادرکنندگان ارز خود را به صرافیها بدهند
تصمیم بسیار مثبتی بود البته با توافق خوبی که با
سازمان توسعه تجارت صورت گرفت و حمایتهای این
سازمان از صادرات ،امیدواریم صادرات غیرنفتی کشور و
پتروشیمیها بیشترین فایده را از این تصمیمات ببرند.
پیش بینی رشد  3.7درصدی اقتصاد ایران در سال جاری
رئیس اتاق تهران گفت :بانک جهانی رشد اقتصادی ایران
را در سال  ،2022سه و  7دهم درصد پیش بینی کرد.
خوانساری افزود :بانک جهانی در حالی رشد اقتصادی
سه و هفت دهم درصدی را برای ایران پیش بینی کرد
که برای کشورهای در حال توسعه که سال گذشته رشد
شش و  6دهم درصدی داشتند رشد  3و  4دهم درصدی
را برای امسال پیشبینی کرد.خوانساری با اشاره به ورود
نخستین شرکت دانش بنیان به بورس ،این اقدام را کار
بزرگ و سازنده دانست که راه را برای ورود به شرکت
دانش بنیان به بازار سرمایه هموار میکند.رئیس اتاق
تهران گفت :تا پیش از این ساز و کاری برای ورود
شرکتهای دانش بنیان به بورس وجود نداشت ،زیرا
داراییهای این شرکتها غیر مشهود است امیدواریم با
ورود بیشتر شرکتهای دانش بنیان به بورس هم سرمایه
گذاریهای خوبی داریم به حوزه وارد شود و هم جوانان
خوبی جذب این شرکتها شوند.

خبــــــــــــر

اصناف در اردیبهشت چقدر تخلف داشتند؟

بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان ،در نتیجه بازرسیها در اردیبهشت برای ۹۱۰۷
واحد صنفی به دالیل درج نکردن قیمت ،گرانفروشی ،صادر نکردن
فاکتور ،خودداری از عرضه کاال و دیگر تخلفات صنفی ،پرونده تخلف به
ارزش بیش از  ۵۱۱میلیون تومان تشکیل شده است.
به گزارش ایسنا ،طبق اعالم سازمان حمایت ،در اردیبهشت امسال۴۱ ،
هزار و  ۶۵۴مورد گشت مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر
دستگاهها از جمله وزارت جهاد کشاورزی ،اداره کل میراث فرهنگی و
گردشگری ،اتاق اصناف و اتحادیه ها وغیره برای کنترل بازار و مبارزه با
گرانفروشی انجام شده است.
در نتیجه این بازرسیها برای  ۹۱۰۷واحد صنفی به دالیل درج نکردن
قیمت ،گرانفروشی ،صادر نکردن فاکتور ،خودداری از عرضه کاال و دیگر
تخلفات صنفی ،پرونده تخلف تشکیل و پرونده متخلفان به ارزش
بیش از  ۵۱۱میلیون تومان برای صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی
استان ارسال شده است.
چگونه شکایت کنیم؟
مردم میتوانند با مراجعه به ستاد خبری سازمانهای صنعت ،معدن و
تجارت استانها و شهرستانهای تابع شکایت خود را تنظیم کنند یا از
طریق تلفن ( ،)۱۲۴پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.
 ،cppo.irسایت ( )ir.۱۲۴و اپلیکیشن "آپ" شکایت خود را مطرح کنند.
طبق قانون نظام صنفی ،گرانفروشی ،کمفروشی ،تقلب ،احتکار،
عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع ،فروش
اجباری،عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهمترین
تخلفات صنفی است.

کارگران از پس اجاره بها بر منیآیند

خبــــــــــــر

دفاع وزیر راه از متدید یکساله قراردادهای اجاره مسکن

تحلیلگران هشدار دادند که رخداد روز یکشنبه
ممکن است کوتاهمدت باشد؛ حتی با رشد روز
یکشنبه ،بیتکوین در این ماه بیش از  ۳۰درصد
و حدود  ۷۰درصد از باالترین رکورد خود در ماه
نوامبر کاهش یافته است .بر اساس گزارش
کوینگکو ( )CoinGeckoمعامالت آخر این هفته
سنگینتر از حد معمول بود و حجم بیتکوین
در  ۲۴ساعت تا ظهر یکشنبه به وقت نیویورک
به  ۴۰میلیارد دالر نزدیک شد .این رقم در شنبه
و یکشنبه گذشته به ترتیب  ۲۵.۶میلیارد دالر و
 ۲۲.۵میلیارد دالر بود .کیتی استاکتون ،شریک
مدیریت و بنیانگذار شرکت فیرلید استراتجیز
( )Fairlead Strategiesگفت :این توکن
همچنین از سطح پشتیبانی فنی ۱۸هزار و ۳۰۰
دالر عبور کرد .زیانهای هفتگ متوالی زیر این
سطح ،خطر سقوط به سمت حمایت بعدی
۱۳هزار و  ۹۰۰دالری را افزایش میدهد .وی
نسبت به خرید کنونی هشدار داد ،زیرا نوسانات
به شدت منفی است .سایر تحلیلگران۲۰هزار دالر
را بهعنوان نقطه محوری کلیدی ذکر کردند که
در صورت بازپسگیری و نگهداری آن در چند
روز آینده ،این سطح میتواند پشتیبانی فراهم
کند در غیر این صورت ،میتواند سقف بازار باشد.
ماتی گرینسپن ،بنیانگذار کوانتوم اکونومیکس
اظهار کرد :سطح ۲۰هزار دالر معنیدار است ،زیرا
نشاندهنده باالترین سطح سال  ۲۰۱۷است و
از آن زمان تاکنون در موارد متعدد هم بهعنوان
حمایت و هم بهعنوان مقاومت عمل کرده است.

مناینده مجلس:

با دمپایی آمدند و سوپر
میلیاردر شدند
زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس گفت :از دهه  ۶۰تفکر سوسیالیستی
شکل گرفت که نام آن را حمایت از مردم
گذاشتند ،اما نتیجه این شد که میلیاردهای ما
کسانی هستند که در آن زمان با یک جفت
دمپایی وارد شرکتهای دولتی شدند ،ولی االن
سوپر میلیارد هستند .چرا باید روز به روز تعداد
افراد تحت پوشش کمیته امداد افزایش یابد؛
آن هم به اسم حمایت از مردم از سوی برخی
طبقهحاکم؟!

رستم قاسمی :حکم تخلیه برای مستأجران صادر نمیشود
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای بسته پیشنهادی
وزارت راه برای حمایت از مستأجران،گفت :تا آخر کنار
مردم میمانیم.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به مصوبه
سران قوا در حمایت از اجارهنشینها در توئیتر نوشت:
«قول دادیم وضعیت اجاره خانه را بهبود ببخشیم
بسته پیشنهادی ،تمامی
که با اجرایی شدن بخشی از
ٔ
اجارهنامهها به صورت خودکار تمدید و حکم تخلیه صادر
نخواهد شد.
میدانی جدی،
بیشک قدمهای بعدی در کنار نظارت
ِ
اتفاقات مبارکی را برای آسایش مستأجرین رقم خواهد
زد .تا آخر کنار مردم می مانیم».
به گزارش تسنیم ،بسته سیاستی مصوب شده در جلسه
شورای عالی سران قوا شامل تعیین افزایش سقف تمدید
قراردادهای اجارهبها در سال  1401است .در جلسه مذکور،
سران سه قوه تأکید کردند سیاستها و اقدامات الزم
برای مدیریت حوزه مسکن سریعتر اجرایی و همزمان
طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسالمی نیز در
اولویت تصویب قرار گیرد.
بر این اساس با توجه به افزایش قابل توجه اجاره
واحدهای مسکونی در بهار  1401و چشمانداز رشد آن
در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل
و انتقال مستأجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه
مستأجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور ،تعیین
سقف اجارهبها ،استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح
ذیل پیشنهاد میشود؛
ماده 1ـ تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در
سال  1401پس از تاریخ ابالغ این مصوبه به صورت
خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نر خهای زیر
نسبت به قرادادهای موجود تمدید میشود.
شهر تهران و سایر کالنشهرها  25درصد ،سایر نقاط شهری
 20درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق
مالک و مستأجر با نر خهای کمتر از موارد فوق بالمانع

است.
در ماده  2آمده است :موارد استثنا شده از تمدید خودکار
اجارهنامهها به این شرح تعیین میشود:
1ـ در صورتی که مالک ،ملک یا واحد مورد اجاره را به
فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش در سامانه ثبت
معامالت امالک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده
باشد و همچنین عالوه بر این ،اطالعات ملک را در سامانه
امالک و اسکان ثبت کرده باشد.
2ـ اگر مالک برای تخریب ،بازسازی یا تعمیر نسبت به
اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذیربط اقدام کرده باشد.
3ـ در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص
مرجع قضایی (شورای حل اختالف) نسبت به انجام به
موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
4ـ عدم پذیرش افزایش مبلغ اجارهبها معادل درصدهای
مصوب توسط مستأجر.
5ـ در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای
سکونت به واحد مورد اجاره به بر اساس تشخیص مرجع

قضایی نیاز داشته باشد.
6ـ در صورتی که مالک صرف ًا دارای همین یک واحد
مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت
وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل
اختالف) رسیده باشد .در مواردی که مالک دارای چند
واحد مسکونی در همان شهر باشد صرف ًا میتواند
تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی
در اختیار ارائه کرده و رأی مراجع قضایی (شورای حل
اختالف) صرف ًا برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا
صادر خواهد شد.بر اساس تبصره یک ،مالک رسیدگی و
بررسی حقوقی اختالفات اجاره بین مؤجر و مستأجر در
مراجع قضایی (شورای حل اختالف) اطالعات ثبت شده
در سامانه کد رهگیری و امالک و اسکان است.
مطابق تبصره  2مراجع قضایی (شورای حل اختالف)
مکلفند در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت
یک ماه نسبت به بررسی موارد اختالف و صدور رأی
اقدام کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مشکل اصلی
کارگران مسکن است گفت :در حال حاضر کارگران از پس اجاره بها
بر نمی آیند.
 اخبار اقتصادی -محمدرضاتاجیک ،نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با اشاره به اینکه در حال حاضر
یکی از مشکالت اصلی کارگران تأمین هزینه های مسکن است گفت:
در حال حاضر با وضعیت های کنونی امکان خرید مسکن برای
کارگران که حقوق آنها کفاف زندگی را نمی دهند غیر ممکن است.
خرید مسکن که برای کارگران به آرزو تبدیل شده است اما مسئله
اصلی این است که صاحب خانه ها بی توجه به شرایط اجاره بها را
هر ماه افزایش می دهند .بسیاری از کارگران با مشکالت زیادی برای
تأمین هزینه اجاره بها روبرو هستند.تاجیک بابیان اینکه صاحب خانه
ها می گویند حقوق  57درصد افزایش یافته است بنابراین اجاره بها
را زیاد می کنند گفت :اگر حقوق افزایش یافته است به همان نسبت
بقیه هزینه ها افزایش یافته است .بنابراین نباید به بهانه افزایش
حقوق همه چیز را گران کنند .درصد افزایش اجاره بها بی حد و حساب
است .تاجیک ،تأمین امنیت شغلی را مهمترین مطالبه کارگران خواند
و گفت :وضعیت امنیت شغلی کارگران در دهه اخیر ،روزبهروز بدتر
شده و شاهد پدیدههای جدیدی مانند قراردادهای سفیدامضا ،بدون
تاریخ یا یک ماهه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه حدود 96درصد کارگران شاغل قرارداد موقت
دارند ،بیان کرد :همین مسئله موجب افول بازدهی کار شده است.
کارگران باید توان و انگیزه داشته باشند تا تولید رونق بگیرد .زمانی که
امنیت شغلی نیست و کارگر امیدی به آینده ندارد و هر روز در نگرانی
و استرس به سر میبرند ،نمیتواند با انگیزه و بهرهوری کار کند .از
سوی دیگر ،دستمزد کارگران نقش مهمی در رونق تولید و باال رفتن
فروش تولیدات دارد.
اگر دستمزد کارگر برای خرید محصوالت داخلی کفایت نکند ،این
محصوالت در انبارها دپو خواهد شد و روی دست تولیدکننده میماند.
چه کسی به جز کارگران ،خریدار محصوالت وطنی است؟ بنابراین
برای اینکه به رونق تولید برسیم و شکوفایی اقتصادی داشته باشیم،
هم باید امنیت شغلی احیا شود و هم باید دستمزد کارگران به باالتر
از خط فقر ارتقا یابد.
عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور گفت :کارگری
که امنیت شغلی ندارد ،معیشت و دستمزد شایسته هم ندارد .چون
توان او برای شکایت از تخلفات مزدی کارفرمایان به شدت محدود
است و حتی اگر مزد حداقلی را هم به او نپردازند ،جرات ندارد ،برود
اداره کار و شکایت کند .لذا یکی از مهمترین درخواستهای ما از
دولت جدید ،توجه به امنیت شغلی از دست رفته کارگران است.
درخواست داریم احیای امنیت شغلی در سرلوحه برنامهها قرار بگیرد،
تکلیف تبصره دو ماده  7قانون کار را مشخص کنند و یک بار برای
همیشه قراردادهای شغلی را براساس ضوابط قانونی ساماندهی کنند.

