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رشد صادرات ال.پی.جی ایران
در سال ۲۰۲۲

«همدلی» در گفتوگو با یک تحلیلگر مسائل اقتصادی ،تأثیر افراد سیاسی در تخریب بازار سرمایه را ارزیابی کرد

لزوم ممنوعیت حضور مسئوالن در بورس

همدلی| فاطمه آقاییفرد :یکی از سناتورهای
آمریکایی ،بهتازگی از تصویــب قانونی در این
کشــور خبر داده کــه بر اســاس آن ،اعضای
کنگره و همسرانشان از معامله سهام در بورس
ایاالتمتحده ،منع میشوند .نگاهی به توییت
این سناتور جورجیایی نشان میدهد که از هر
چهار فرد سیاسی ،ســه نفر ،موافق اجرای این
قانون در کشورشــان هستند؛ چراکه معتقدند
افراد سیاســی بیش از عوامل اقتصادی و تأثیر
کرونا بر وضعیت شرکتها ،در تخریب این بازار
در یک سال گذشته نقش داشتهاند .این موضوع
با بازتاب مثبتی از سوی کاربران نیز همراه شده
و بر اساس چارتهای به اشتراک گذاشتهشده،
در ســال  ،2021گفته میشــود تعداد زیادی
از سیاســیون این کشــور در ریزش بازار سهام
ایاالتمتحده نقش ایفــا کردهاند .حتی گفته
میشــود ،از مجموع سهام معاملهشده در یک
سال گذشته در بورس این کشور ،دموکراتها
بیش از جمهوریخواهان سهام خریداریشده
خود را به فروش رساندند .همچنین ،بر اساس
اسناد منتشرشده ،سناتورها در یک سال گذشته
که دنیــا درگیر کووید 19بــوده ،بیش از آنکه
خریدی در این بازار داشته باشند ،سهام خود را
فروخته و در زمینه افت بورس نقش ایفا کردهاند.
در کل اینطور میتــوان نتیجهگیری کرد که
بســیاری از سناتورهای آمریکایی قبل از اینکه
کرونا در این کشور جدی شود و فقط بر اساس
اطالعات محرمانه؛ درست لحظات قبل از فاجعه
یا ریزش بورس ،از این بازار فرار کرده و آن دسته
از افراد معمولی که دور از خبرهای رانتی بودند،
گرفتار ریزشهای فرسایشی بورس در این کشور
تحتتأثیر کووید شدند .بیشک کرونا؛ همان
بیماری فراگیر ســالهای اخیر ،نهفقط بورس
آمریکا که بسیاری از کشورهای دنیا را طی چند
وقت اخیر ،درگیر ریزشها و نوسانات بیسابقه
کرده اســت؛ اما در ایران این ماجرا کام ً
ال فرق
میکند؛ یعنی در روزهایی که خبر کووید ،دنیا
را در بهت فروبرده بود ،بازار سهام ایران ،بهجای
آنکه ریزشهای ناشی از کووید را تجربه کند ،با
صعودهای پیدرپی خود سرمایههای بسیاری را
به ســمت خود جذبمیکرد ،اما از دید کسی
پنهان نیست که این بازار بعد از جذب سرمایهها
و دعوت ســکانداران اقتصادی در زمان دولت
دوازدهــم ،در معرض ریزشهای فرسایشــی
قرار گرفت و مرداد ،99شــروع این ریزشهای
فاجعهبار شــد تا همین حاال و داســتان پشت
داستان که در پشت پرده این بازار چه اتفاقاتی
افتاده کــه اصالح جای خود را به ریزش داده و
ســقوط بازار اینچنین به طول انجامیده است.
حتی این شــائبه نیز از همان روزگار تا همین
حاال مطرح است که بسیاری از افراد سیاسی در
زمان دولت دوازهم بر اساس اطالعات محرمانه
ش خبر داشتند و پیش از آنکه
رسیده ،از این ریز 
فاجعه رخ دهد ،بخش زیادی از ســهام خود را
فروخته و خالصه اینکــه فرار را بر قرار ترجیح
دادند .البته که اینچنین ادعاهایی بههیچوجه
قابلاثبات نیســت ،اما بر اســاس هشدارهای
نمایندگان مجلس در آن دوره ،به نظر میرسد
بسیاری از بهارســتانیها به این نتیجه رسیده
بودند که بورس خیلی زود ریزش میکند؛ اما به
نظر میرسد درصورتیکه قانونی مثل قانون اخیر

آمریکا؛ یا منع فعالیت افراد سیاســی در بورس
ایران نیز وجود داشــت ،حاال چنین شائبهها یا
بدبینیهایی نســبت به بورس ایجاد نشده بود.
البته اینچنین ذهنیتهای منفی نســبت به
تأثیر مخرب افراد سیاسی در ریزش بورس ایران
بیراه هم نیســت ،چراکه با وجود شــائبههای
مطرحشده در زمینه اینکه افراد سیاسی در سال
 99به دلیل مطلع بودن از خبرهای رانتی ،خیلی
زود شروع به فروش سهام خود کردند ،هیچگاه
در این زمینه شفافسازی انجام نشد تا معلوم
شود چند درصد از افراد سیاسی در آن روزگار
و قبل از ریزش بورس ســهام خود را فروخته
و چند درصد دیگر همچون ســهامداران عادی
گرفتار شدند .با توجه به اتفاقاتی که در بورس
ایران طی دو سال اخیر افتاده ،به نظر میرسد
جای یک چنین قوانینی در کشور ما هم خالی
است .میثم رادپور ،کارشناس و تحلیلگر مسائل
اقتصادی درباره طرح اخیر سناتورهای آمریکایی
به «همدلی» میگوید« :در آمریکا ،تصور بر این
است که سیاسیون یا افراد خودی ،در مقاطعی
از زمان به اطالعات رانتی دست یافته و قبل از
اینکه این اطالعات در معرض عموم قرار گیرد ،با
استفاده از این اطالعات ،در جهت معامله سهام
خود در بورس تصمیمگیری کردهاند ،بنابراین
قانون اخیر در راستای ابهامزدایی از این موضوع
روی کار آمده است ».رادپور صحبتهای خود
را اینطور ادامه میدهد« :درصورتیکه اطالعات
محرمانه به عموم نرسد و فقط یک سری از افراد
خاص استفاده کنند ،این موضوع ضربه به بازار
میزند .در همین زمینه چند نفر از سناتورهای
آمریکایی در سال  ،2020متهم شدند؛ قبل از
اینکه کووید 19در آمریکا شــایع شود و عموم
اذهان عمومی از این ماجرا باخبر شوند ،فعاالن
در کنگره آمریکا ،گویا از یک ســری اطالعات
محرمانه خبر داشتند و از قبل میدانستند که
کرونا در حال جدی شــدن است ،بنابراین این
افراد قبل از اینکه این بیماری جدی شود ،شروع
به فروش ســهام خریداریشده خود کرده و از
این بازار خارج شــدند ،بنابرایــن این قانون به
دلیل جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی روی کار
آمده است ».این تحلیلگر مسائل اقتصادی در
ادامه گفت« :مسئله این است که با خبر بودن
از اطالعات محرمانه و استفاده از این اطالعات
در جهت معامله سهام ،جرم محسوب میشود؛
فرقی ندارد که افراد سیاسی از این اطالعات در
جهت معامله اســتفاده کنند یا عادی ،هر گونه

فعالیتی با اطالعات محرمانه در بورس جرم تلقی
میشود ،حتی بر اساس قوانین سهامداران یک
شــرکت یا هیات مدیره نیز درصورتیکه خبر
خاصی در یک شرکت باشد ،این اطالعات را افشا
کند .بر اساس قانون هم باید سهامداران عمده
شرکتها ،چند ماه قبل از خریدوفروش در این
زمینه اطالعرسانی کنند تا اگر خرید یا فروشی
دارند به دلیل اطالعات محرمانه ،بازار ســهام از
روند عادی خود خارج نشــود ».به گفته رادپور:
«یکی از اهداف اصلی بازار ســرمایه ،تخصیص
بهینه منابع است که انتظار میرود در این زمینه
خدشهای وارد نشود ».در مجموع آنطور که از
تحلیلهای مختلف برمیآید ،جای یک چنین
قوانینی برای ایجاد شــفافیت در بازار سرمایه
ایران نیز خالی اســت و درصورتیکه بخواهیم
بــورس در ریل اصلی خود حرکت کند باید به
این جزییات توجه کنیم.
بورس در کانــال یکمیلیون و  ۳۰۰به
نفسنفسافتاد
ریزش بورس از ســال  99تاکنــون حاال دیگر
مدتهاســت که برای همه عادی شد ه و بعد
از وعدههــای فراوانی که از ســوی مســئوالن
برای رســیدن به کانال یکمیلیون و 700هزار
واحــدی مطرحشــده بود ،حــدود دوهفتهای
میشــود که توانایی گذر از کانال یکمیلیون
و ۳۰۰هزار واحد را هم نــدارد و نفس بازار در
این کانال به شــمارش افتاده است .به گزارش
ایســنا ،کمتر از یک ماه قبل بــود که یکی از
مسئوالن کشــور سیگنال شاخص یکمیلیون
و ۷۰۰هزار واحدی را به بازار داد؛ اما مشــخص
نبود بر چه اساسی اعالمشده و تحقق آن دور از
انتظار بود .موضوعی که روند معامالت در بازار
سرمایه طی ماه قبل نیز به آن صحه گذاشته و
روزهای بورس یا کاهشی بودهاند یا در بهترین
حالت نوســانی! هفته گذشت هم از این قاعده
مســتثنی نبود و شاخص کل بورس باز هم در
کانال یکمیلیون و ۳۰۰هــزار واحد درجا زد.
درواقع بازار بورس هفته خود را با نوســان آغاز
کرد و شــاخص کل بورس در روز شنبه هفته
گذشته تا ساعات میانی معامالت صعودی بود
و تا یکمیلیون و ۳۶۷هــزار واحد نیز افزایش
یافت اما روند حرکت این شــاخص در ساعات
پایانی نزولی شد و در نهایت با ۷۵۱واحد نزول
تا یکمیلیون و ۳۶۲هزار واحد هم کاهش یافت.
در آنسوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس
۲۸واحد کاهش یافت و رقم ۱۸هزار و ۳۷۴واحد

را ثبت کرد .دومین روز هفته در حالی ســپری
شــد که شــاخص کل بــورس با ۲۵هــزار و
۶۸۰واحد کاهش در رقم یکمیلیون و ۳۳۶هزار
واحد ایستاد .شاخص کل فرابورس هم در روز
یکشنبه روندی نزولی داشت و شاخص کل این
بازار با ۲۵۶واحد کاهش رقم ۱۸هزار و۱۱۷واحد
را ثبت کرد .در روز دوشنبه شاخص کل بورس
برای صعود خیز برداشت اما این تالش بینتیجه
ماند و هرچند این شــاخص در ساعات ابتدایی
معامــات در رقم یکمیلیون و ۳۳۶هزار واحد
ایستاده بود اما در ساعات میانی روندی نزولی به
خود گرفت و با ۴۱۸۰واحد کاهش تا یکمیلیون
و ۳۳۰هزار واحد ســقوط کرد .شــاخص کل
فرابورس هم در ایــن روز با ۹۹واحد کاهش تا
رقم ۱۸هزار و ۱۸واحد نزول کرد .بازار سرمایه
در روز سهشنبه هم سرنوشتی مانند روز دوشنبه
داشــت و شاخص کل بورس روزی پر نوسان را
پشت سر گذاشت و درحالیکه در ساعات میانی
معامالت توانسته بود تا یکمیلیون و ۳۳۸هزار
واحد افزایش یابد در ساعات پایانی روندی نزولی
به خود گرفت و در نهایت با ۱۹۲۸واحد افزایش
در رقم یکمیلیون و ۳۳۴هزار واحد ایستاد .در
آنسوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم
با ۴۷واحد افزایــش در رقم ۱۸هزار و ۶۵واحد
ایســتاد .بورس در نهایت هفته را پر نوسان به
پایان برد .بهطوریکه در روز چهارشنبه شاخص
کل بورس که در ساعات میانی معامالت توانسته
بود تا یکمیلیون و ۳۳۵هزار واحد افزایش یابد
در ســاعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت
و نتوانســت حرکت صعودی خود را حفظ کند
و بــا ۴۲۰واحد کاهش در رقــم یکمیلیون و
۳۳۴واحد ایســتاد .در آنســوی بازار سرمایه
شــاخص کل فرابورس بــا ۳۶واحد افزایش در
رقم ۱۸هزار و ۱۰۱واحد ایســتاد .این در حالی
است که در هفته گذشــته پر نوسان و نزولی
بازار ســرمایه موافقت رئیسجمهــور با ابالغ
برخــی بندهای مصوبه حمایتــی از بورس در
الیحه بودجه قطعی شد اما این بازار همچنان با
ابهاماتی ازجمله نتیجه مذاکرات و نرخ دالر و...
دســتوپنجه نرم کرد .به نظر میرسد در کنار
معطلی در اصــاح قوانینی مانند حذف دامنه
نوســان ،بورس ایران از خأل قوانینی مانند عدم
فعالیت سیاســیون در این بــازار رنج میبرد و
انتظار سهامداران ایرانی نیز این است تا در زمینه
تأثیر افراد سیاسی ،در پودر شدن داراییهایشان
برای آنها شفافسازی شود.

عضو سابق اتاق ایران:

ارز چند نرخی از اشتباهات مهلک دولتهای گذشته بود
همدلی| عضو سابق اتاق بازرگانی ایران ،رانت و فساد را نتیجه
ارز چند نرخی میداند و معتقد است که حرکت به سمت ارز
تکنرخی به سود اقتصاد ایران خواهد بود.
جمشید عدالتیان شهریاری در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
«متأسفانه ما در سالها و حتی دهههای گذشته بارها بهغلط
بودن برخی تصمیمهای اقتصادی خود رسیدهایم و هر بار پس
از چند ســال اقدام به اصالح اشــتباهات گذشته کردهایم اما
متأسفانه از این اشــتباهات درس نگرفته و مجددا ً مشکالتی
برای اقتصاد کشور به وجود آوردهایم .نظام چند نرخی ارز نیز
یکی از همین اشتباهات است».
وی بــا بیان اینکه خطر ایجــاد رانت و فســاد از اصلیترین
ویژگیهــای نظام چند نرخی ارز اســت ،توضیــح داد« :ما
پیشازاین نیز گرفتار چند نرخی شــدن ارز شده بودیم و در
سازمان آگهی های

روزانهم

منابــع بازرگانــی پیشبینی میکننــد صادرات
 LPGایــران از ۵.۵میلیون تن در ســال  ۲۰۲۱به
۵.۶میلیون تن در سال  ۲۰۲۲خواهد رسید.
به گزارش ایسنا ،پیشبینی میشود صادرات LPG
تولیدکنندگان خاورمیانه در سال  ۲۰۲۲همزمان با
تشــدید رقابت برای بازارهای آسیایی رو به رشد و
افزایش عرضه رقیبان دیگر نظیر آمریکا ،به میزان
۶.۶درصد در مقایسه با سال  ۲۰۲۱رشد کند.
منابع آگاه به پالتس گفتند :برآورد میشود مجموع
صــادرات قطر ،امــارات متحده عربی ،عربســتان
سعودی ،کویت و ایران از ۳۶.۵میلیون تن در سال
 ۲۰۲۱به ۳۸.۹میلیون تن در ســال  ۲۰۲۲رشــد
کرده است .عمده این صادرات بر مبنای قراردادهای
بلندمدت بوده است بااینحال قطر در مواقعی LPG
برای تحویل فوری عرضه کرده است.
از میان این تولیدکنندگان ،انتظار میرود صادرات
قطر در ســال میالدی جاری ثابــت بماند و حدود
 ۱۰میلیون تن باشــد درحالیکه صادرات امارات
متحده عربی از ۹.۴میلیون تن در ســال  ۲۰۲۱به
۹.۹میلیون تن رشــد میکند و صادرات عربستان
ســعودی از هفت میلیون تن بــه ۸.۶میلیون تن
افزایش پیدا خواهد کرد.
یک منبع آگاه گفت :صادرات  LPGکویت امســال
بــه پنج میلیون تن میرســد که باالتــر از حدود
۴.۶میلیون تن در ســال  ۲۰۲۱است .تولید کویت
حــدود  ۵.۲تا ۵.۳میلیــون تن در ســال ۲۰۲۲
اســت و صادرات این کشور حدود پنج میلیون تن
خواهد بود درحالیکه تقاضای داخلی بین  ۲۵۰تا
۳۰۰هزار تن است .این منبع آگاه خاطرنشان کرد
امســال برخالف ســال  ۲۰۲۱فروش نقدی LPG
پیشبینی نمیشود.
یک تحلیلگــر صنعت پیشبینی کرد عربســتان
سعودی ،کویت ،امارات متحده عربی ،قطر و عمان
صادراتشــان را امســال به میزان ۱.۵میلیون تن
افزایش میدهند و عربســتان سعودی در چهار تا
پنج ماه نخست سال حجم بیشتری صادر میکند.
به گفته منابع بازرگانی ،هنــد بزرگترین خریدار
محمولههای خاورمیانه خواهد بود تا رشد مستمر
تقاضای تجاری و مصرفی را تأمین کند.
«اس اند پی گلوبال پالتس آنالیتیکس» برآورد کرد
که تقاضای هند برای  LPGدر سال میالدی جاری
۱.۹۳درصد رشد کرده و به بیش از ۲۸میلیون تن
میرسد.
صادرات  LPGایران
منابــع بازرگانــی پیشبینی میکننــد صادرات
 LPGایــران از ۵.۵میلیون تن در ســال  ۲۰۲۱به
۵.۶میلیون تن در ســال  ۲۰۲۲رشد خواهد کرد.
تحلیلگران میگویند انتظار میرود ایران صادراتش
را امسال به میزان ۱.۹میلیون تن افزایش دهد.
ایران که از سال  ۲۰۱۸از سوی دولت دونالد ترامپ،
رئیسجمهور وقت آمریکا هدف تحریم قرار گرفت،
قصد دارد ۱۳۰میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت
تولید گاز در سال  ۲۰۲۲اضافه کند.
در فاصله ســال  ۲۰۱۸تا  ۲۰۲۰ایران ۳.۲میلیون
تــن به ظرفیت تولید  LPGاضافه کرد که عمدتاً از
میدان گازی پارس جنوبی بود و پیشبینی شد که
۲.۲میلیون تن دیگر تا سپتامبر سال  ۲۰۲۱اضافه
میکند.
طبق آمار صنعتی ،چین بزرگترین خریدار LPG
ایران بوده و ۴.۹۴میلیون تن در سال  ،۲۰۱۹حدود
۳.۸۵میلیون تن در ســال  ۲۰۲۰و ۱.۹۶۵میلیون
تن در فاصله ژانویه تا مه سال  ۲۰۲۱وارد کرد.
بعضــی از منابع بازرگانــی میگویند محمولههای
ایران با تخفیفهای چشمگیر بیش از ۱۰۰دالر در
هر تن در مقایسه با قیمت قرارداد عربستان ،برای
خریداران چینی جذاب بودهاند.
در دور قبلــی تحریمهای غربی در ســال ،۲۰۱۲
خریــداران چینی  LPGایــران را با تخفیف  ۴۰تا
۵۰دالر در هر تن خریداری میکردند.
بر اســاس آمار پالتــس ،میانگین قیمــت پروپان
فــوب خاورمیانــه از ۳۷۱.۰۶دالر در هــر تن در
ســال  ۲۰۲۰به ۶۴۵.۷۲دالر در هر تن در ســال
 ۲۰۲۱صعــود کرد و میانگیــن قیمت بوتان فوب
خاورمیانه  ۳۷۶.۶۳دالر در هر تن در سال  ۲۰۲۰و
۶۲۷.۷۹دالر در هر تن در سال  ۲۰۲۱بود.
واردات  LPGبه چین
طبق آمار گمرکی چین ،این کشور ۷.۱۹۵میلیون
تن  LPGاز امارات متحده عربی ،عمان ،قطر ،کویت
و عربســتان سعودی در فاصله ژانویه تا نوامبر سال
 ۲۰۲۱وارد کــرد که کمتر از ۹.۰۹۴میلیون تن در
سال پیش از آن بود.
اگرچه واردات  LPGاز عربستان سعودی ۳۲درصد
در مــدت  ۱۱ماهه کاهش یافــت و به ۶۳۱هزار و
۱۱۹تن رســید اما صادرات عربســتان سعودی به
چین در نوامبر ۲۴۳.۳درصد بر مبنای ماهانه بهبود
یافت و به ۱۶۵هزار و ۳۵۶تن رسید.
بر اســاس گزارش پالتــس ،با کاهــش واردات از
خاورمیانه ،صادرات آمریکا در مدت ۱۱ماه نخست
ســال میالدی گذشــته ۸۱.۳درصد رشــد کرد و
به ۷.۷۷۲میلیــون تن رســید .واردات از نیجریه
۲۲درصــد افزایش یافت و بــه ۶۱۸هزار و ۶۶۶تن
رســید اما واردات از آنگــوال  ۱۳.۴درصد کاهش
یافت و ۶۳۱هزار و ۱۱۹تن بود .واردات از اســترالیا
در همین مــدت ۱۸.۳درصد افزایــش یافت و به
۱.۲۰۴میلیون تن رسید .مجموع واردات چین در
 ۱۱ماه نخست سال  ،۲۰۲۱حدود ۲۶درصد رشد
کرد و به ۲۲.۶۲۱میلیون تن رسید.
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سالهای اخیر نیز دوباره با در نظر گرفتن ارز دولتی مشکالتی
در این حوزه به وجود آمده اســت .قطعاً اصــاح این روند و
حرکت به سمت ارز تکنرخی به ســود اقتصاد ایران خواهد
بود».
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم حمایت از اقشار
کمدرآمد مردم در حوزه کاالهای اساسی ،بیان کرد« :با توجه
به مشکالتی که مردم در سالهای اخیر با آن مواجه بودهاند ،در
این تردیدی وجود ندارد که دولت باید حمایتهای الزم برای
تأمین مایحتاج مردم را در دســتور کار قرار دهد اما اینکه این
حمایتها به چه شکل انجام و چه شیوهای به کار گرفته شود
که هزینههایش از فایدهاش بیشتر نشود سؤال مهمی است که
باید به آن پاسخ داده شود».
عدالتیان به موضوع حمایت نقدی از مردم اشاره کرد و گفت:

«در بســیاری از کشــورهای دنیا نیز برای اقشــار کمدرآمد
حمایتهای اینچنینی انجام میشــود اما ما باید با توجه به
ساختار اقتصاد خودمان برنامهریزی کنیم .متأسفانه با توجه به
باال بودن نــرخ تورم ،ارزش نهایی یارانه نقدی در مدتی کوتاه
از بین میرود و این موضوع میتواند به نارضایتی مردم منجر
شود».
وی ادامه داد« :برای مثال وقتی در ســال  ۱۳۸۹یارانه نقدی
۴۵هزارتومانی آغاز به کار کرد ،ارزش نهایی آن حدود ۴۵دالر
تخمین زده میشد اما امروز این یارانه ارزشی کمتر از دو دالر
دارد و ازاینرو در حل کردن مشــکالت مــردم ،تأثیرگذاری
کمتــری دارد .ازاینرو دولت باید تالش کند در صورت حذف
ارز ۴۲۰۰تومانی ،سیاســتهایی در دستور کار قرار دهد که
بیشترین کارایی و کمترین نارضایتی را به همراه داشته باشند».

خبر
بهکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز
را اعالم کنید

وزارت کار سامانه تلفنی  ۰۲۱۶۳۶۹را جهت ارائه شکایات
و گزارشهــای مردمی در خصوص بهکارگیری نیروهای
خارجی غیرمجاز توسط کارفرمایان اعالم کرد .به گزارش
ایسنا ،کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به پیامدهای
ورود بیرویــه اتباع بیگانه غیرمجاز به کشــور ،اشــغال
فرصتهای شغلی جوانان جویای کار توسط مهاجرین را
ازجمله این پیامدها عنوان میکنند .علیرغم تالش بسیار
دســتگاههای نظارتی برای کنترل و اعمال سختگیری
بر مرزها ،در طول ســه دهه گذشته اشتغال اتباع بیگانه
غیرمجاز به یکی از چالشهای بازار کار ایران تبدیلشده و
پیامدها و ناهنجاریهایی را به دنبال داشته است .مطابق
قانون کار ،اتبــاع بیگانهای که فاقد پروانه کار ،پروانه کار
موقت یا کارت کار موقت باشند ،اجازه اشتغال در کشور
را ندارنــد و در صورت اشــتغال کارفرمای آنها متخلف
محسوب شده و مشــمول جریمه خواهد بود .بر همین
اساس ،سامانه تلفنی  ۰۲۱۶۳۶۹از سوی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی برای مقابله با اشتغال اتباع خارجی
غیرمجاز اعالمشده و آماده دریافت شکایات و گزارشهای
مردمی در این خصوص است .اقدام وزارت کار در راستای
جلب مشارکت مردمی برای صیانت از نیروی کار ایرانی
و برخورد با کارفرمایان متخلفی است که در بهکارگیری
نیروی کار موردنیاز از اتباع غیرمجاز استفاده میکنند .علی
حیدری ،کارشناس حوزه کار ورود غیرقانونی نیروهای کار
فاقد مجوز به کشور را موجب تحمیل هزینههای بسیار و
کاهش ظرفیت اشتغال کشور میداند .وی میگوید :در
شرایطی که با آمار باالی بیکاری فارغالتحصیالن و افراد
جویای کار مواجه هستیم ،شایسته نیست کارفرمایان تنها
برای فرار از پرداخت حق بیمه و دادن دســتمزد پایین،
نیروی کار خارجی غیرمجاز را به خدمت بگیرند .به گفته
این کارشناس حوزه کار ،در مشاغلی که متقاضی کار دارد
و اساساً نیروی کار ایرانی قادر به انجام آن است ،نباید از
اتباع خارجی آنهم غیرمجاز استفاده و بازار کار را دچار
مشکل کرد.
حضور یکمیلیون و ۲۵۰هزار تبعه غیرمجاز در
کشور
مهرماه امسال ،مدیرکل امور اتباع وزارت کشور از حضور
یکمیلیون و ۲۵۰هزار تبعه غیرمجاز در کشور خبر داده
و گفتــه بود« :حدود ۸۰۰هزار نفــر از اتباع دارای کارت
آمایش و حدود ۹۷۰هزار نفر دارای رســید سرشــماری
هســتند ».مطابق بند (ج) ماده  ۱۱قانون تنظیم بخشی
از درآمدهای دولت ،هر کارفرمایی که بهصورت غیرمجاز
از نیروی کار خارجی استفاده و یا در مشاغلی بهجز شغل
تعیینشــده در پروانه کار اقدام کند ،به پنج برابر حداقل
دســتمزد جریمه میشود .تعیین مبلغ جریمه بر اساس
مصوبه شــورای عالی کار در خصوص حداقل دســتمزد
ســال  ۱۴۰۰و با توجه به تعیین حداقل دستمزد روزانه
صورت میگیرد که بنا بر اعالم اداره کل اشــتغال اتباع
خارجی وزارت کار ،رقم جریمه امســال چهار میلیون و
۴۲۵هــزار و ۸۲۵ریال برای هر روز اشــتغال نیروی کار
خارجی غیرمجاز است .به گزارش ایسنا ،مطابق ماده۱۸۱
قانون کار هرگونه بهکارگیری اتباع خارجی در واحدهای
کارگاهی ممنوع و صراحتاً اعالمشده کارفرمایانی که اتباع
بیگانه فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا در کاری غیر
ازآنچه در پروانه کارشان ذکرشده بپذیرند ،برابر قانون از
۹۱روز تا ۱۸۰روز حبس و پرداخت چند برابر دســتمزد
یک کارگر جریمه میشوند.

تقالی نفت برای حفظ رشد قیمت

قیمت نفت در معامالت روز پنجشنبهبازار جهانی تحت
تأثیر افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹و ابهامات در خصوص
تقاضا در کوتاهمدت ،کاهش یافت و بخشی از رشد قیمت
چشمگیری که در دو روز معامله گذشته کسب کرده بود،
از دست داد .به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت با
۱۹سنت معادل ۰.۲درصد کاهش ،به ۸۴دالر و ۴۸سنت
در هر بشــکه رســید .نفت برنت روز گذشته ۱.۳درصد
صعود کرده بود .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا با ۲۰ســنت معادل ۰.۲درصد کاهش ،به ۸۲دالر
و ۴۴ســنت در هر بشکه رسید .شاخص نفت آمریکا روز
چهارشــنبه ۱.۷درصد افزایشیافته بود .اداره اطالعات
انرژی آمریکا روز چهارشــنبه اعالم کرد ذخایر نفت خام
آمریکا به پایینترین حد از اکتبر سال  ۲۰۱۸نزول کرده
اما ذخایر بنزین به دلیل تقاضای ضعیف ،افزایش پیداکرده
است .ذخایر نفت در هفته منتهی به هفتم ژانویه ،به میزان
۴.۶میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۱۳.۳میلیون بشکه
رسید درحالیکه تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش
ذخایر به میزان ۱.۹میلیون بشکه را پیشبینی کرده بودند.
ذخایر نفت آمریکا بــه مدت هفت هفته متوالی کاهش
داشته و در مجموع ذخایر نفت در سطح جهانی به دلیل
محدود شدن توانایی تولیدکنندگان بزرگ برای افزایش
عرضه در برابر رشد تقاضا ،کمتر شده است .ذخایر بنزین
آمریکا در همین مدت ،هشت میلیون بشکه رشد کرد و
به ۲۴۰.۸میلیون بشکه رسید که بسیار باالتر از پیشبینی
تحلیلگران برای رشد ذخایر به میزان ۲.۴میلیون بشکه
بود .ذخایر ســوختهای دیگر شامل دیزل و نفت کوره
۲.۵میلیون بشکه رشد کرد.
همچنین واردات نفت به آمریکا هفته گذشته به میزان
۷۸۴هزار بشکه افزایش یافت .ادوارد مویا ،تحلیلگر شرکت
 OANDAدراینباره گفت :تقاضا برای بنزین ضعیفتر
از حد انتظار بوده و همچنان پایینتر از ســطح پیش از
دوران شیوع پاندمی ویروس کروناست و اگر این وضعیت
به روند متداول تبدیل شود ،نفت قادر نخواهد بود به سطح
باالتری صعود کند .بااینحال انتظار میرود تأثیر شیوع
واریانت اُمیکرون موقتی باشــد .بازار پیشتر به کاهش
بســیار بزرگتر ذخایر نفت واکنش نشان داده بود و این
حقیقــت که ذخایر نفت به پایینترین حد خود از اکتبر
سال  ۲۰۱۸به اینطرف نزول کردهاند ،بهای نفت برنت و
وست تگزاس اینترمدیت را روز چهارشنبه به باالترین حد
دو ماه گذشته رسانده بود.

