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در دیدار سرزده مدیرعامل بیمه ایران از مجتمع 
مطهری عنوان شد

ترغیب و تشویق بیمه گذاران برای 
بهره مندی از سامانه “ایران من”

حســن شــریفی رییس هیات مدیره ومدیــر عامل بیمه 
ایــران در بازدیــد از مجتمع مطهری خواســتار ترغیب 
و تشــویق بیمه گــذاران بیمه ایــران بــرای بهره مندی 
 از پتانســیل و امکانــات ســامانه«بیمه ایران من« شــد.

بــه گزارش روابط عمومی بیمه ایــران، مدیر عامل در این 
بازدید که بــا همراهی دکتر عبدالصمــد خدامی معاون 
حقوقی، هماهنگی امور استانها شــعب و نمایندگی ها و 
مهدی مونســان سرپرســت دفتر کل مدیر عامل و هیات 
مدیره انجام شــد ،ضمن دیدار و گفتگو بــا کارکنان این 
 مجتمع ، بر موارد زیر تأکید و خواستار پیگیری آنها شد :

در ادامه این بازدید مدیر عامل از نزدیک مراحل بازســازی 
ساختمان مجتمع مطهری را مشاهده نموده و تذکرات الزم ، 
 در خصوص تسریع در اجرای عملیات بازسازی صادر نمودند.

همچنیــن کتیرایی مدیــر مجتمع مطهــری، از حضور 
مدیرعامل و هیات همراه در این مجتمع تقدیر و تشــکر 
نموده و گزارشــی از عملکرد این مجموعه در سال 1400 

را ارایه نمودند.

دکتر شایان در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی مطرح کرد؛

پرداخت ۷/2 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت نوسازی در بافت فرسوده

مدیرعامل بانک مسکن از پرداخت ۲ هزار و ۷00 میلیارد 
تومان تسهیالت نوســازی در بافت فرسوده از ابتدای سال 
۹۸ تاکنون خبر داد.  به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-

هیبنا، دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در گفت 
و گو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی در خصوص 
میزان تخصیص اعتبار و تسهیالت به بافت فرسوده که از 
ســال ۹۸ به بعد به متقاضیان پرداخت شده است، گفت: 
تسهیالت نوســازی بافت فرسوده از ابتدای سال 1۳۹۸ به 
۵ هزار و ۷۵۷ پروژه با هدف نوســازی تعــداد ۲۸ هزار و 
40۳ واحد مســکونی در محالت هدف بازآفرینی شهری، 
پرداخت شــده اســت. شــایان مبلغ قرارداد منعقد شده 
تسهیالت نوسازی مسکن در بافت فرسوده را ۲ هزار و ۷00 
میلیارد تومان برشمرد و افزود: تسهیالت نوسازی به بیش 
از ۲۸ هزار واحد مسکونی پرداخت شد . گفتنی است، هم 
اکنون بیش از 140 هزار هکتار مساحت از سطح شهرها را 
بافت فرسوده، سکونتگاه های غیررسمی و بافت های تاریخی 
تشــکیل می دهد که می تواند هدف بازآفرینی شهری قرار 
بگیرد. همچنین بر اساس بررسی های انجام شده بیش از 
۲میلیون و ۶00 هزار واحد ناپایدار در کشور وجود دارد که 
باید نوسازی و بهسازی شود و در برنامه شرکت بازآفرینی 

شهری ایران برای نوسازی قرار دارد.

به عنوان تنها مجموعه در نظام بانکی
 کشور اخذ شد؛ 

کسب جایزه ملی مسوولیت اجتماعی 
توسط بانک مسکن

بانک مسکن در مراسم اعطای چهارمین جایزه مسوولیت 
اجتماعــی و پایداری بنگاه های اقتصــادی، به عنوان تنها 
مجموعه در نظام بانکی کشــور موفق به کسب رتبه برتر 
شــد.    به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک مســکن - 
هیبنا، مجموعه بانک مســکن در مراسم چهارمین جایزه 
ملی مســوولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی 
مورد تقدیر قرار گرفت. در این مراســم که در محل مرکز 
همایش های بین المللی صدا و ســیما برگزار شد، مهدی 
سندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت به 
نمایندگی از دکتر محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن به 
واسطه عملکرد این مجموعه در حوزه مسوولیت اجتماعی، 
مشتری مداری و تأمین مالی مسووالنه لوح تقدیر دریافت 
کرد. در متن این تقدیرنامه آمده است: براساس ارزیابی های 
انجام شده در فرایند چهارمین جایزه مسوولیت اجتماعی و 
پایداری بنگاه های اقتصادی، بانک مســکن پس از بررسی 
کمیته داوران و براساس شاخص های استاندارد بین المللی 
و بومی، امتیاز شایســتگی الزم را برای دریافت جایزه نقره 
در حوزه کارکنان کســب نموده است. گفتنی است، بانک 
مســکن در ســال های اخیر فعالیت های گســترده ای در 
حوزه های مختلف مسوولیت اجتماعی از ساخت مدرسه و 
مراکز درمانی در مناطق محروم و آزادی زندانیان جرائم غیر 
عمد گرفته تا فعالیت های محیط زیستی و امور خیرخواهانه 

در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.

معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین: 
نئوبانک »هوشمند فردا« فقط یک همراه 

بانک یا اینترنت بانک نیست
نسخه اولیه نئوبانک »فردا« )نئوبانک مشترک بانک ایران 
زمین و هلدینگ های وب( از روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت 
در اختیار کاربران قرار گرفت.  به گزارش اقتصادبومی به نقل 
از روابط عمومی؛ با حمایت بانک ایران زمین و بازوی فناوری 
این بانک شرکت آرمان وفاداری آریا )آوا( و هلدینگ “های 
 وب” نسخه اولیه نئوبانک فردا در اختیار کاربران قرار گرفت.

شــرکت “های وب” به عنوان یکی از بزرگ ترین اپراتورهای 
کشــور با کمک بانک ایران زمیــن، خدمات در حوزه امور 
بانکی را به مشــترکین خود ارائــه خواهد می دهد. فرهاد 
اینالویی معاون فنــاوری اطالعات بانک ایــران زمین در 
خصوص امکانات نئوبانک فردا گفت: نمی خواهیم فقط یک 
اینترنت یا موبایل بانک باشیم و می خواهیم سرویس  های 
ترکیبی به کاربران ارائه دهیم. هدف ما خدمات سفارشی 
و شخصی سازی شده برای کاربران صنایع مختلف است و 
همین موضوع که یک شرکت از صنعت ارتباطات به سمت 
ایجاد نئوبانک  آمده است، خود مزیت رقابتی »فردا« را نشان 
می دهد. درحال حاضر 1۲ سرویســی که تا کنون از سوی 
بانک های دیجیتال ارائه شده )مانند کارت به کارت، خرید 
شارژ، پرداخت قبوض، افتتاح حساب آنالین و…( به همراه 
امکان خرید اینترنت های وب به صورت مستقیم در نسخه 

اولیه این نئوبانک انجام می شود.

بانک

جدیدترین قیمت گوشت قرمز
 در بازار

مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت گوشت قرمز 
در بازار اســت. به گزارش ایســنا بر اساس مشاهدات 
میدانی از خرده فروشــی های سطح شهر تهران قیمت 
هر کیلو شــقه گوســفندی 1۷0 تا 1۸۵هزار تومان، 
گردن و سردست گوسفندی 1۸۵ تا 1۹0هزار تومان، 
راســته و ران گوســفندی ۲۲0  تا ۲۵0هــزار تومان، 
قلوه گاه گوسفندی 1۵0هزار تومان، ران گوساله 1۸0 
تا ۲۳0هزار تومان و سردست گوساله حدود ۲00هزار 
تومان است. گفتنی است قیمت های ذکرشده حدودی 
بوده و ممکن اســت در برخی مناطق بیشتر یا کمتر 
باشــد. در میادین میوه و تره بار نیــز قیمت هر کیلو 
شــقه گوســفندی 11۶هزار و ۹00 تومان، راســته با 
استخوان گوســفندی 1۲۵هزار و ۶00 تومان، راسته 
بدون اســتخوان 1۷۷هزار تومان، سردست گوسفندی 
11۹هزار و ۸00 تومان، گردن گوســفندی 111هزار و 
۷00تومان، ران گوسفندی با استخوان 1۳۹هزار و ۵00 

تومان و ران گوساله 1۳۹هزار تومان است.

واردات آیفون ممنوع شد؟
 گزارش هــا حاکی از این اســت که تلفن های همراه با 
برند اپــل در گروه کاالیی ۲۷قــرار گرفتند که امکان 
ثبت ســفارش آن وجود ندارد. به گزارش ایسنا، هفته 
گذشته واردکنندگان در سامانه جامع تجارت با این پیام 
مواجه می شدند که ثبت سفارش برند اپل تا روز شنبه 
۳1اردیبهشت محدودشده است؛ اما امروز این پیام تغییر 
کرده و در ســامانه اعالم شده که با توجه به قرارگیری 
تلفن همراه با برند اپل در گروه کاالیی۲۷ امکان ثبت 
سفارش آن وجود ندارد. گروه ۲۷، گروه کاالهای لوکس 
و غیرضروری است که امکان تأمین ارز برای آن ها وجود 
ندارد. البته هنوز ابالغیه رســمی از سوی سازمان های 
متولی از جمله وزارت صمت در این رابطه منتشر نشده 
و این وزارتخانه در هفته گذشــته هم پاسخ روشنی به 
پیگیری ایسنا درباره ممنوعیت ورود موبایل های لوکس 
نداده است. گفتنی است ممنوعیت موبایل های لوکس 
و مشخصاً آیفون تاکنون چندین بار، به ویژه در مجلس 
شورای اسالمی مطرح شــده تا جایی که حتی اعضای 
کمیسیون اصل۹0 مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند 
که تا نیمه اول سال 1401 واردات آیفون ممنوع شود.   

رئیس سازمان ملی بهره وری عنوان کرد
رشد مثبت شاخص بهره وری طی دو 

سال گذشته
رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: طی دو سال گذشته، 
رشد شــاخص بهره وری مثبت بوده و طبق محاسبات 
انجام شــده از چهار درصد رشد اقتصادی در کشور در 
ســال 1400، سه درصد آن ســهم بهره وری است. به 
گزارش ایسنا، منصور انبیاء، رئیس دانشگاه علم و صنعت 
دیروز در همایش ملی بهره وری که هم زمان با روز ملی 
بهره وری و بهینه سازی مصرف، در دانشگاه علم و صنعت 
برگزار شد، مفهوم بهره وری را حوزه وسیعی دانست که 
یکی از آن به تولید مربوط می شود و اظهار کرد: تولید 
بدون مشارکت دانشگاه ها محقق نمی شود، بخش تولید 
در کشور ما جای کار بسیاری دارد، اما این اراده و امید 

وجود دارد که مشکالت موجود به زودی برطرف شوند.
 رشد مثبت شاخص بهره وری

میر ســامان پیشوایی، رئیس ســازمان ملی بهره وری 
هم در ادامه این همایش، به قدمت ۶0ســاله موضوع 
بهره وری در ایران اشاره کرد و گفت: بهره وری در ایران از 
قدمت طوالنی برخوردار است که تا االن فرازوفرودهایی 
را شــاهد بودیم. فرهنگ بهره وری هم در ایران قدمت 
بســیاری دارد و مفتخر به دینی هستیم که پیامبرش 
فرد مؤمن را شخصی توصیف می کند که کم خرج و کم 
زحمت اما پرســود و پربازده است. پیشوایی با اشاره به 
رشد منفی یک درصد شاخص بهره وری طی 10سال 
گذشته تشریح کرد: این مسئله نه تنها عملکرد خوبی 
نبوده بلکه بازگشت به عقب هم داشته ایم اما خبرهای 
خوبی هم داریم که طی دو سال گذشته، رشد شاخص 
بهره وری مثبت بوده اســت، اما این نکته را باید در نظر 
داشت که اگر تا دو سال پی درپی رشد باالی سه درصد 
داشته باشــیم، در واقع به شاخصی که در سال 1۳۹0 

داشته ایم، می رسیم. 

خبر

همدلــی| فاطمه آقایی فرد: »کســب وکار ما 
به خطر افتاده؛ بــا قیمت های جدید دیگر تولید 
برای مــا صرفه اقتصــادی نــدارد.« این صدای 
خاموش شدن برخی از قدیمی ترین شرکت های 
پتروشــیمی در گرم ترین نقطه کشور است. انگار 
چیــزی نمانده تا زنگ خطر زیان ده شــدن یا به 
نقطه سربه سر رسیدن قدیمی ترین شرکت های 
متانول ساز هم مانند بسیاری از کارگاه های تولیدی 
بزرگ و کوچک بــه صدا درآید. این را می توان از 
صحبت با فعاالن ایــن صنعت و حتی نگاهی به 
سیاست گذاری شــورای رقابت در زمینه هزینه 
تأمین مواد اولیه پتروشــیمی ها به خوبی فهمید. 
قبل از شــروع گزارش یادآوری این چند نکته بد 
نیست؛ پتروشیمی ها در کنار خوراک اصلی که گاز 
است به یک سری سرویس های جانبی نیاز دارند؛ 
مثل آب، بخار، نیتروژن، هوا و ...، این ها توســط 
واحدهای ســرویس های جانبی تأمین شده و به 
شرکت های پتروشیمی ارسال می شوند؛ به دلیل 
اینکه این سرویس ها به صورت انحصاری در کشور 
فعال هستند و بازار رقابتی برای آن ها وجود ندارد، 
شورای رقابت برای قیمت گذاری این سرویس های 
جانبی یا همان یوتیلیتی ها وارد کار می شود؛ اما 
داستان تلخ از جایی شروع می شود که شرکت های 
پتروشیمی از تصمیمات شورای رقابتی ها در زمینه 
نرخ ســرویس های جانبی خبر نداشته باشند و 
ناگهان تأثیــر این تصمیمات یک شــبه را روی 
هزینــه یوتیلیتی ها ببینند تا خیلــی زود از یک 
شرکت ســودده به وضعیت  زیان ده یا سربه سر 
تبدیل شــوند. مصداق این اتفاق چند وقت پیش 
بود که درباره چند تا از قدیمی ترین شرکت های 
متانول ساز خبرساز شــد. ماجرا ازاین قرار بود که 
شــرکت مبین پارس جنوبی، به عنــوان یکی از 
شرکت های بورسی که تنها تأمین کننده یا منبع 
ســرویس های جانبی در منطقــه پارس جنوبی 
اســت به صورت چراغ خاموش نرخ یوتیلیتی ها را 
افزایش داد؛ به عبارتی شــورای رقابت طی یک 
تصمیــم ناگهانی نرخ این مــواد را افزایش داد و 
شرکت  های پتروشیمی متانول ساز با قدمت چند 
ساله هم که منبعی جز همین شرکت مبین برای 
تأمین یوتیلیتی های خود نــدارد درگیر افزایش 
شــدید هزینه های تولید شدند. اواخر اردیبهشت 
همین امســال بود که برخی از این شرکت های 
پتروشیمی متانول ساز با قدمت چند ساله عملکرد 

زمستان خود را روی کدال منتشر کردند و نتیجه 
همین سیاست گذاری شورای رقابت در عملکرد 
این شــرکت ها به وضوح دیده شد؛ طبق گزارش 
منتشرشــده، برخی از بزرگ ترین و قدیمی ترین 
متانول ساز های کشور در زمستان زیان ۸4۸تومانی 
را به ازای هر سهم شناسایی کردند. گفته می شود 
رشــد محســوس بهای تمام شــده و عدم رشد 
متناسب برخی از این شرکت های متانول ساز باعث 
شــده تا این شرکت های پتروشیمی وارد منطقه 
زیان شوند. بر اساس گزارش ها، شرکت های هزینه 
یوتیلیتی به ازای هر تن را از حدود ۲0دالر در سال 
۹۹ به 40دالر در سال 1400 افزایش داده است. 
این در حالی است که بررســی اولیه از نرخ های 
جدید یوتیلیتی بر اســاس آخرین شفاف سازی 
مبین و ابالغیه شرکت ملی پتروشیمی احتمال 
رشد هزینه یوتیلیتی در هزینه های تولید متانول تا 
۶0دالر بر هر تن نیز وجود دارد. رشد هزینه حمل، 
قیمت خوراک و قیمت یوتیلیتی در شرایطی که 
قیمت متانول رشد متناسبی را تجربه نکرده فشار 
زیادی را بر سودآوری بسیاری از پتروشیمی های 
متانول ساز با قدمت چند ساله ایجاد کرده است. 
برآورد اولیه از تولید این شرکت های متانول ساز در 
1401 نشان می دهد که هر تن متانول با قیمت 
گاز پنج هزارتومانی و نــرخ دالر نیمایی ۲۵هزار 
تومان و قیمت های جدید یوتلیتی و هزینه حمل 
و دستمزد و ســربار می تواند تا ۳10دالر هزینه 
تولید داشته باشد. پیش  از این برخی گزارش های 
هشداردهنده از وضعیت وخیم متانول در کشور 
منتشرشده بود و بســیاری از کارشناسان درباره 

مأیوس شدن شرکت های متانول به دلیل افزایش 
هزینه های تولید هشــدار داده بودند. در مجموع 
آن طور کــه از گزارش ها برمی آید، افزایش قیمت 
یوتیلیتی ها از سوی شورای رقابتی ها، باعث افزایش 
شــدید هزینه های تولید شرکت های متانول ساز 
شده اســت؛ آن هم در ســال هایی که نام تولید 
به عنوان یکی از شعارهای اقتصادی بر سرزبان ها 
افتــاده و انتظار مــی رود تا وضعیــت واحدهای 
تولیدی به خصوص پتروشیمی ها بهتر شود. صنعت 
پتروشــیمی یکی از صنایع مهم زیرســاختی و 
پررونق در سال های اخیر بوده و انتظار می رود تا با 
سیاست گذاری های درست این جایگاه حفظ شود. 
در شــرایطی که نفت در وضعیت تحریمی قرار 
گرفته و درآمدهای ناشی از صادرات نفت در حالت 
نامعلومی قرار دارد، به گفته کارشناســان توسعه 
بازار متانول می تواند به عنوان آلترناتیو درآمدهای 
ارزی مورداستفاده قرار بگیرد. این در حالی است 
که شــورای رقابتی ها در شرایطی مجوز افزایش 
قیمت یوتیلیتی ها یا افزایش هزینه تولید متانول را 
صادر کرده اند که به گفته کارشناسان، بازار متانول 
در سال های اخیر رشد خوبی داشته و می تواند به 
توسعه بیشتری برسد. به عبارتی شورای رقابت در 
حالی مجوز افزایش هزینه تولید متانول را صادر 
کرده که یکی از وظایف اصلی این شورا، تسهیل 
در ســرمایه گذاری و حمایت از تولید است، اما به 
نظر می رسد به جای حمایت از تولید از توقف تولید 
حمایت می کند. اینکه چرا شورای رقابت به صورت 
ناگهانی چنین افزایش قیمتی را داده که گویا هیچ 
محاســبه دقیقی درباره حساب وکتاب شرکت ها 

وجود ندارد و نگاه کارشناسی برای محاسبه هزینه 
تمام شده واحدهای تولیدی متانول در دستور کار 
این شــورا نیست. چیزی که در دنیا کامالً عکس 
آن عمل می شــود و حتی اگر قــرار بر این بود تا 
بر اســاس نرخ های جهانی، تصمیم گیری شــود 
قیمت یوتیلیتی هــا را پایین تر از نرخ های کنونی 
در اختیار پتروشیمی ها قرار می داد. گفته می شود 
کشور ایران می تواند با الگوی تولید خود که نسبت 
به کشــورهای دیگر بســیار ارزان تر است، بخش 
بزرگ تری از بازارهــای جهانی را تصاحب کند و 
ارزآوری فراوانی نیز ایجاد کند. بد نیســت بدانید 
که کشــور چین به تنهایی بیــش از ۵۵درصد از 
متانول تولیدی در سراسر دنیا را مورداستفاده قرار 
می دهد؛ سؤال اینجاست، با توجه به نیاز کشورهای 
توسعه یافته به متانول، حساب وکتاب دقیقی برای 
کاهش هزینه های متانول ســازها وجود ندارد تا 
کسب وکار این واحدهای تولیدی بیشتر از این در 
معرض خطر قرار نگیرد؟ تحت شرایطی که تولید 
متانول در ایران می توان به راحتی بازارهای جهانی 
را در اختیــار بگیرد، چطور می توان محاســبات 
دقیق تری برای جلوگیری از زیان این شــرکت ها 
داشــت؟ با توجه به اهمیت متانول در بازارهای 
جهانی، چرا از تصمیمات کارشناســی برای حل 
مشکل پتروشیمی ها استفاده نمی شود؟ بی شک 
باال رفتن قیمت یوتیلیتــی هزینه تولید متانول 
را افزایش می دهد که این موضوع در ســودآوری 
شرکت های پتروشیمی می تواند تأثیرگذار باشد و 
منبع یکی دیگر از درآمدهای ارزی کشور را برای 

همیشه از بین ببرد. 
چرا که افزایش نرخ خوراک در ســال های اخیر و 
یوتیلتی قیمت تمام شــده متانولی ها را به شدت 
افزایــش داده. این موضوع دربــاره قدیمی ترین 
متانول سازهای کشور از قبیل زاگرس هم مطرح 
است؛ زاگرس بزرگترین تولید کننده متانول دنیا 
که ارزانترین متانول در کشــور را تولید می کند 
وضعیت مناســبی در زمستان نداشــته، با این 
حساب وای به حال سایر تولید کننده های متانولی 
که تازه وارد مدارتولید شــده و قیمت تمام شده 
محصولشان به شدت باالتر از زاگرس است. با توجه 
به استفاده از تکنولوژی اتوترمال در فرآیند تولید 
پتروشیمی زاگرس، اکسیژن به عنوان یک خوراک 
محسوب می گردد تا سرویس جانبی و نقش اصلی 

و تاثیرگذاری در قیمت تمام شده دارد.

سیاست های شورای رقابت، کسب وکار واحدهای تولیدی متانول را به نقطه سربه سر یا زیان ده رسانده است

حمایت از تولید یا توقف تولید

همدلی| رئیس اتاق بازرگانی ایران با حمایت از همت دولت در 
اصالح سیاست های ارزی، اعالم کرد که باید چند خط قرمز در 
این مسیر رعایت شود. به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی در 
نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه  قبل 
از هر چیز راه حل های فوری برای کمک به معیشــت مردم باید 
در اولویت قــرار بگیرد بیان کرد: ثبات متغیرهای اقتصاد کالن 
به ویژه نرخ ارز اولین موضوع دارای اهمیت است. نکته دیگر اینکه 
ســازوکار قیمت به تنهایی موجب اصالح فرآیند تولید نیست. 
واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کاالهای اساسی 
در کشــور مانند مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن و ... که مشمول 
تصمیم اخیر دولت قرار گرفته، دارای ایرادهای جدی است. مثاًل 
مقیاس تولید بسیاری از تولیدکنندگان اقتصادی نیست. فناوری 
تولید بســیاری از بنگاه ها قدیمی اســت و الی آخر. این ساختار 
تولید، خود نتیجه نوع سیاست های حمایتی دولت از تولید، نحوه 
قیمت گذاری نهاده های تولید نظیر آب و انرژی و درنهایت شیوه 
سیاست های ارزی و تجاری کشور بوده، تحریم ها نیز دسترسی به 
فناوری های نوین را دشوار کرده و همه این ها موجب شده است 
تا قیمت تمام شده واقعی نسبت به سایر کشورها باالتر باشد. او 
با بیان اینکه مشــکالت صرفاً از طریق حذف ارز 4۲00تومانی 
رفع نخواهد شــد و الزم است وزارتخانه های مرتبط برنامه های 
جدی و روشنی برای اصالح ساختارهای تولید کاالهای اساسی 
در کشــور داشته باشــند تأکید کرد: اتاق ایران آمادگی خود را 

برای مشارکت در تهیه چنین برنامه هایی اعالم می کند. شافعی، 
سومین نکته برای موفقیت اصالحات اقتصادی دولت را پایبندی 
به ســازوکارهای بازار و انحصارزدایی در تولید و تجارت خارجی 
دانســت و ادامه داد: یکی از استدالل هایی که برای لزوم حذف 
ارز 4۲00تومانــی بیان می شــد رانت واردکننــدگان کاالها و 
نهاده هایی بود که با این نــرخ واردات انجام می دادند. در کمال 
تعجب هم زمان با حذف ارز 4۲00تومانی، انحصار واردات برخی 
نهاده ها به ســازمان های دولتی داده شد. تجربه نشان داده است 
که ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش کیفیت و 
افزایش هزینه های تمام شده می شود و در نتیجه بازار از عملکرد 
بهینه خود فاصله می گیرد. حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار 
واردات آن هم فقط به دو شــرکت دولتی موجب حذف رقابت و 
کارایی در این بازار می شود که به نوعی گام رو به عقب در ساختار 
اقتصادی کشور به حساب می آید. به ویژه آنکه با توجه به حذف ارز 
ترجیحی، دیگر شائبه انگیزه رانتی برای واردات کاالهای مذکور 
وجود ندارد و حضور بخش خصوصی نه تنها هزینه ای برای دولت 
نخواهد داشــت بلکه به پویایی بازارهای مربوطه کمک می کند. 
او افزود: همچنین اقدام دولت به قیمت گذاری دستوری کاالها 
در شــرایط جدید و بدون توجه به افزایش هزینه های تمام شده 
سرکوب تولید را در پی خواهد داشت که حتماً باید از آن پرهیز 
کرد. رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به هجمه های اخیر علیه 
اتاق ایران از آغاز حسابرســی شــورای عالی نظارت از منابع و 

مصارف اتاق خبر داده و گفت: ما در هیات رئیســه در چارچوب 
قوانین مصوب و همچنین آیین نامه ها و ضوابطی که شورای علی 
نظارت و هیات نمایندگان اتاق ایران تصویب کرده است آمادگی 
پاســخگویی داریم. شــافعی ادامه داد: آنچه در چند وقت اخیر 
مطرح شد نه بی سابقه است و نه عجیب و تحلیل دقیق و واضحی 
از علل و اسباب آن داریم؛ اگر چه بیان  همه آن را در این مقطع 
به مصلحت نمی دانیم. هیات رئیســه اتاق ایران تاکنون با محور 
قرار دادن منافع ملی سعی کرده است تا موضوعات مطروحه را 
کمتر به فضای عمومی بکشــاند و از طریق سازوکارهای درونی 
خود، مذاکره بــا وزرای دولت و نمایندگان مجلس و همچنین 
ارائه اطالعات الزم موضوع را به مسیر درست هدایت کند؛ چراکه 
مطمئن هستیم بزرگان کشور در هر سه قوه در این قضایا دخالتی 
ندارند و به زودی بسیاری از موضوعات روشن خواهد شد. او تأکید 
کرد: هیات رئیســه اتاق ایران بنا بر وظیفه خود، پیگیری های 
حقوقی، قضایی و اداری الزم را انجام داده است. اگرچه معتقدیم 
طرح تحقیق و تفحص با وظایف قانون گذار و فلســفه تحقیق و 
تفحص در امور کشــور منافات دارد؛ اما با توجه به تصویب آن، 
همکاری بسیار کاملی با هیات تحقیق و تفحص خواهیم داشت 
تا واقعیت ها روشن شــود. ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و 
نخواهیــم کرد. خود را هم مبرا از خطا و اشــتباه نمی دانیم؛ اما 
اطمینان داریم نه تیترهای جنجالی و نه توییت های آتشــین، 

معیار بررسی های حقوقی و قضاوت های قانونی نیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

خط قرمز مهم در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی

درحالی که انتظار می رفت مبلغ جدید کمک هزینه مســکن کارگران تا پایان اردیبهشت به تصویب هیات 
وزیران برسد و در فیش حقوقی این برج کارگران اعمال شود اما به نظر می رسد کارگران باید همچنان منتظر 
تصویب این مصوبه بمانند. به گزارش ایســنا، اعضای شورای عالی کار 1۹اسفندماه 1400 با افزایش مبلغ 
کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کرد و مبلغ آن را از ۳00هزار تومان به ۶۵0هزار تومان افزایش دادند. 
این میزان افزایش در مقایسه با سال های گذشته که مبلغ آن بسیار ناچیز و در حدود ۲0هزار تومان و 40هزار 
تومان بود، قابل تأمل است هرچند که ایده آل نیست و به گفته مقامات کارگری حتی کرایه یک اتاق در حاشیه 
شهر هم نمی شود. معاون روابط کار وزیر کار یازدهم اردیبهشت ماه در یک گفت وگو خبری از تصویب مصوبه 
افزایش حق مسکن در هیات دولت خبر داد و گفت: »مصوبه حق مسکن ۶۵0هزارتومانی در دستور کار هیات 
وزیران قرار دارد و در هفته آتی تصویب و ابالغ خواهد شد تا جامعه کارگری از مزایای افزایش حق مسکن 
نیز بهره مند شود.« اما به نظر می رسد که این مصوبه نیز همچون بسته حمایتی کارفرمایان در هیات دولت 
در نوبت رسیدگی قرار گرفته و کارگران دستکم یک ماه دیگر باید منتظر تصویب مصوبه بمانند. پیش ازاین 
آیت اســدی، نماینده کارگران در شــورای عالی کارـ  در گفت وگو با ایسنا، افزایش حق مسکن کارگران را 
منوط به تصویب مصوبه در هیات وزیران دانســته و گفته بود: شورای عالی کار مبلغ حق مسکن کارگران 
را به ۶۵0هزار تومان افزایش داد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید در هیات وزیران تصویب شود که 
همچنان منتظر هستیم و هر زمان تصویب شد، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد. ناصر چمنی 
فعال حوزه کار معتقد است: مصوبه حق مسکن کارگران باید فروردین ماه ابالغ می شد چراکه وقتی در شورای 
عالی کار مصوب می شود که مبلغ حق مسکن کارگران از فروردین ماه افزایش پیدا کند، باید همان برج هم 
ابالغ شود که به حقوق فروردین برسد چون حق مسکن جزئی از حقوق کارگران به شمار می رود و مثل این 
است که بخشی از حقوق خود را دریافت نکرده  باشند. به گفته وی با توجه به آنکه وزیر کار قبالً اعالم کرده 
قول تصویب مصوبه را از رئیس جمهوری گرفته است، تصویب و ابالغ آن نباید با تأخیر همراه باشد. در حال 
حاضر حق مسکنی که به کارگران پرداخت می شود، رقم سال گذشته است و هیات دولت هر زمان که مصوبه 

شورای عالی کار را تصویب کند، معوقات آن به حساب کارگران واریز می شود.

افزایش حق مسکن کارگران به اردیبهشت نرسید


