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همه چیز درباره کار در دريا

ب�ا توقي�ف دو نفتكش متعل�ق ب�ه محموله ه�اي نفت�ي اي�ران و 
گروگانگيري ي�ك نفتكش ايراني در بندر جده عربس�تان، خدمه 
اين نفتكش ها نيز توقيف ش�ده و امكان خروج از كشتي را ندارند. 
به گزارش »جوان«، خدمه و افس��ران نفتكش جزو جدايي ناپذير يك 
كشتي محسوب مي ش��وند و در صورت توقيف كشتي، خدمه نيز جزو 
نفتكش محسوب مي شوند و امكان پياده ش��دن از نفتكش را ندارند تا 
زماني كه كش��تي آزاد ش��ود. نفتكش sea shark كه 9 ماه روي آب 
است يا نفتكش هپينس كه در بندر جده حبس شده است، از اين قاعده 
مستثني نيست و همه خدمه آن تا زمان روشن شدن وضعيت نفتكش ها 

حق خروج از كشتي را ندارند. 
شرايط سخت افس��ران و ملوان نفتكش ها، كنجكاوي ها را درباره زندگي 
دريانوردان بيشتر كرده اس��ت كه در گزارش زير، به بخشي از سؤاالت و 

ابهامات موجود در اين خصوص پاسخ داده مي شود. 
  حقوق ها چگونه است؟

حقوق و دريافتي دريانوردها بر اساس سمتي كه دارند متفاوت است؛ حقوق 
به صورت روزشمار محاسبه مي شود از ملوان دو گرفته تا كاپيتان و هنگام 
بيرون رفتن از كشتي، آن مبلغ را دريافت مي كنند. هر دريانورد پيش از 
ورود به كش��تي قراردادي را با شركت كش��تيراني كه طرف دوم قرارداد 
است، امضا مي كند كه در آن قرارداد پايه حقوق روزانه، وظايف و مزايا در 
آن به دقت ذكر شده است كه بر اساس يك فرمت جهاني زير نظر سازمان 
جهاني دريانوردي به نام ITF صورت مي گيرد. اين س��ازمان، سنديكاي 
جهاني كاركنان حمل و نقل است و بر اساس كنوانسيون هاي ILO است 

كه مربوط به حقوق مادي و معنوي دريانوردان است. 
يك بخش مهمي از قرارداد مربوط به اعتبار قرارداد است كه ممكن است 
چهار ماهه يا شش ماه باشد؛ تا پيش از اتمام قرارداد حق خروج از كشتي 
را ندارد، مگر آنكه اتفاق خاصي رخ داده باشد و شركت با خروج دريانورد از 
كشتي موافقت كند. دريانورد براي تمديد قرارداد يا زودتر پياده شدن از 
كشتي بايد درخواست رسمي به شركت ارائه كند و اين شركت است كه 

نقش تصميم گيرنده را در اين باره دارد. 
در ش��ركت هاي بزرگ قرارداده��اي بلند مدت براي اس��تخدام وجود 
دارد، ولي در شركت هاي كوچك قرارداد با دريانوردان چند ماهه است. 
چون بحث آموزش آنها بس��يار سخت است و ش��ركت نمي تواند اين 
هزينه ها را پوشش دهد. در رابطه با افسران ترجيح اين است قراردادها 
بلند مدت باشد. روند كار براي دريانوردان و افسران ايراني به اين شكل 
است كه به ازاي 30 روز كار در دريا، 17 روز استراحت شامل حال وي 
مي شود. براي كارهاي فراس��احلي مثل يدك كش و راهنما شيوه كار 

اقماري است، يعني دو هفته كار دو هفته استراحت. 
  تفاوت حقوقي افسران ايراني و خارجي

در حال حاضر افسر غير ايراني در سمت هاي پايين نداريم و در سمت هاي 
باال نيز تعداد محدودي مش��غول به كار هس��تند با توجه به خط مشي 
شرك�ت ها طي هشت سال اخير. اين اختالف حقوق از بابت حق مأموريت 
دريايي است كه به صورت ارزي پرداخت مي شود براي خارجي ها دو برابر 
ايراني هاست. البته در اين ميان بايد به چند نكته توجه داشت، يكي آنكه 
آنها به صورت قراردادي وارد ايران مي ش��وند و چون امنيت شغلي مثل 

ايراني ها ندارند، حقوق بيشتري به آنها تعلق مي گيرد. 
  اشتغال ايراني ها در ساير كشورها

اين موضوع با توجه به ش��رايط فعلي غيرممكن اس��ت، از نظر تجربه و 
تخصص، دريانوردان ايراني از باالترين س��طح براي اخ��ذ مدارك و از 
آموزش هاي پيش��رفته برخوردار هس��تند. همه دوره ها هم به صورت 
استاندارد در ايران برگزار مي شود، ولي چيزي كه باعث مي شود در كشور 
و شركتي ديگر مشغول به كار نشوند، عمدتاً به دليل مشكالت سياسي 
است. كشورهاي حوزه خليج فارس پيش شرطشان اين است كه ايراني 

جذب نكنند، زيرا ايراني ها را رقيب خود مي دانند. 
  امكانات رفاهي

امكانات نفتكش ها و كش��تي ها بر اس��اس قوانين و كنوانس��يون هاي 
بين المللي است. سازمان جهاني س��المت استانداردهايي را طراحي و 
بعد از آن سازمان جهاني كار، حقوق رفاهي را براي دريانوردان طراحي 
كرد. كنوانسيون حقوق شاغالن دريايي حداقل هايي را براي دريانوردان 
در نظر گرفته اس��ت، مثل محل زندگي دريانورد، ساعت كار و ساعت 
استراحت كه همه شركت ها ملزم به رعايت آن هستند. براي افسران 
و خدمه به ش��كل جدا دو فضا تعبيه شده است كه در كنار هم مشغول 
به استفاده از امكانات رفاهي باشند. استخر، بيليارد و باشگاه بدنسازي 

بخشي از اين امكانات است. 
 خطرات كار در ديا

طبيعت��اً كار دريانوردي كار پرخطري اس��ت؛ وضعي��ت نفتكش كه 
ماشين آالت صنعتي، جرثقيل، محموله خطرناك، طناب ها و تجهيزات 
و... را روي خود دارد، ريسك كار را به حدي باال مي برد كه كوچك ترين 
اشتباه موجب كشته ش��دن فرد يا افراد ديگر مي ش��ود. مثاًل يكي از 
پرحادثه ترين اتفاقات در همه كش��تي ها باز و بسته كردن كشتي ها 
به اس��كله ها باش��د. فرض كنيد طناب هايي كه براي بستن نفتكش 
به اسكله استفاده مي ش��ود، صدها هزار تن وزن نفتكش و محموله را 
تحمل مي كنند و اگر اين طناب پاره يا از كنترل خارج شود، مي تواند 
خدمه كشتي را در صورت اصابت به دو قس��مت تقسيم كند. طنابي 
كه تحت باالترين كشش است. رها ش��دن اين طناب مثل رها شدن 

پرسرعت يك شمشير تيز است. 
   هند و فيليپين و دريانوردي

اصوالً بيشتر خدمه هاي دريايي از شرق آسيا به ويژه كشورهاي هند و 
فيليپين است، همانگونه كه بيشتر مهندسان و خدمه موتورخانه روسي 
و اوكرايني هستند؛ اين موضوع براي زمان فعلي نيست و بيش از يك قرن 
است كه اهالي شرق آسيا در حوزه حمل و نقل دريايي حضور پررنگي 
دارند؛ چراكه در طول قرن هاي اخير به دليل دسترسي به آب هاي آزاد از 

اين محل گذر ايام مي كردند.  
  كارت تلفن و پرداخت پول

چند سالي است كه كش��تي ها مجهز به اينترنت ش��ده اند؛ همين 
موضوع موجب ساده تر شدن ارتباطات خدمه و افسران با خانواده هاي 
خود شده است، در حالي كه پيش��تر براي برقراري ارتباط تلفني با 
تلفن ماهواره اي از نفتكش، بايد به ازاي هر دقيقه مكالمه يك دالر 

پرداخت مي شد. 
اگر از بيرون هم مي خواستند با كش��تي تماس بگيرند، اين هزينه هم 
معادل 3 دالر براي تماس گيرنده ب��ود. از زماني كه موبايل و اينترنت 
آمده است،  ترجيح اين است كه از تلفن هاي خود در نزديكي سواحل 
اس��تفاده كنند يا از سيمكارت هاي خارجي اس��تفاده كنند. در بنادر 
مراكزي براي ارائ��ه اين خدمات وج��ود دارد. وقت��ي از چابهار عبور 
مي كنيد ديگر موبايل ها آنتن نمي دهد. فرض كنيد كشتي از خارك 
به س��مت چين مي رود، فقط در محدوده آب هاي ايران و تنگه ماالكا 
سيگنال موبايل وجود دارد، يعني در مسير 23 روزه فقط به اندازه سه 

روز دسترسي به موبايل وجود دارد. 
  6 ماه روي كشتي!

اينكه افسري ش��ش ماه روي آب اس��ت، به اين معني نيست كه اين 
نفتكش شش ماه روي آب است، بلكه كس��ي كه قرارداد مي بندد بايد 
شش ماه روي كشتي باش��د، فارغ از اينكه كش��تي چه مسيرهايي را 
مي خواهد طي كند. ممكن است طي ش��ش ماه كشتي پنج مسير را 
طي كند و وقتي خدمه مي تواند كشتي را ترك كند كه قراردادش به 
اتمام برسد. حق مأموريت ارزي بايد پرداخت شود، آن هم روي كشتي 

و هنگام خروج؛ اين يك قانون جهاني است.

در صف الستیك دولتي نمانید!
رئيس انجمن توليدكنندگان تاير كش�ور با اشاره به توزيع ماهانه 
الستيك از س�وي توليدكنندگان به نمايندگي ها در سطح كشور 
و لزوم نظارت نهادهاي نظارتي بر اي�ن عرضه، اعالم كرد كه بحث 
ثبت نام و موكول كردن دريافت الس�تيك دولت�ي به ماه هاي بعد 
اصاًل مط�رح نيس�ت و اگر الس�تيك دولت�ي در نمايندگي وجود 
داش�ته باش�د، بايد به محض مراجعه خريدار تحويل داده ش�ود. 
محمدرضا تقي گنجي در گفت وگو با »ايسنا« اظهار كرد: توليدكنندگان 
ماهي يك بار الستيك را به قيمت دولتي به نمايندگي ها در سطح كشور 
عرضه مي كنند. وي با بيان اينكه عرضه الس��تيك دولتي متناسب با 
جمعيت هر شهرستان صورت مي گيرد، گفت: عرضه الستيك دولتي 
همچنان ادامه دارد، اما با توجه به اينكه الستيك دولتي با استفاده از 
ارز ۴200 توماني توليد شده كه تفاوت قيمت زيادي با نرخ ارز در بازار 
آزاد دارد، برخي از تجار و مغازه داران طمع مي كنند و الستيك ها را نگه 

مي دارند تا با نرخ آزاد عرضه كنند. 
اين در حالي است كه به گفته رئيس انجمن توليدكنندگان تاير كشور، 
نمايندگي ها بايد الس��تيكي را كه به قيمت دولتي از توليدكنندگان 
دريافت كردند با 10 تا 1۵ درصد سود در بازار عرضه كنند و دوباره از 

واحدهاي توليدي محموله جديدي دريافت كنند. 
........................................................................................................................

بانك ها همچنان بی تفاوت به قانون چك
۹ م�اه از اج�راي قان�ون جدي�د چ�ك مي گ�ذرد و بانك ه�ا 
همچن�ان از اج�راي كام�ل آن س�ر ب�از زده و حت�ي برخ�ي 
كارمن�دان ه�م از مف�اد آن اط�الع دقي�ق ندارن�د؛ پ�س ق�وه 
قضائي�ه باي�د ب�راي مدي�ران متخل�ف پرون�ده تش�كيل دهد. 
به گزارش »مهر«، طبق رويه جدي��د قضايي، مي توان در كمتر از يك 
هفته به اجراييه رس��يد. در اين رويه بررس��ي محتوايي چك به چند 
استثنای خاص محدود شده و براي مابقي چك ها تنها بررسي شكلي 
توسط قاضي انجام مي شود. اگر چك مورد نظر شرايط الزم را دارا باشد 
قاضي در مدت زمان بسيار كوتاهي اجراييه را صادر مي كند. در همين 
زمينه ابوالفضل ابوترابي، نماينده مجلس شوراي اسالمي گفت: تمامي 
چك هاي برگشتي بايد كد رهگيري دريافت كنند و با اين كد رهگيري 
افراد به اجراي احكام دادگستري مراجعه می كنند و براي آنان اجراييه 
صادر مي شود، يعني فرآيند زمانبر دو تا سه ساله دادرسي با اين ابتكار 

حذف خواهد شد. 
براي اج��راي درج كد رهگي��ري در همه بانك ها، بان��ك مركزي بايد 
بخش��نامه اي را صادر و دس��تور العمل آن  را به تمام��ي بانك ها ابالغ 
مي كرد كه اين كار در واپسين روزهاي س��ال 97 درحالي كه بيش از 
سه ماه از تاريخ تصويب قانون گذشته بود، انجام شد،اما متأسفانه طبق 
گزارش هاي ميداني، با گذشت بيش از س��ه ماه از ابالغ اين بخشنامه، 
اغلب بانك ها آن را را اجرا نمي كنند و حتي گاهي كارمندان بانك هيچ 

اطالعي از ابالغ اين بخشنامه به بانك ها ندارند. 
ابوتراب��ي در اي��ن ب��اره گفت: به ط��ور كل��ي در ش��رايط حاضر، ۵0 
درصدبانك ها فقط در تهران و 100 درصد در شهرس��تان ها بخشنامه 
مزبور را عملياتي نكرده اند؛ ضمن اينكه ماه گذشته بانك مركزي براي 
نظارت بر عملكرد بانك ها، بازرساني را به شعب مختلف آنها ارسال كرد 
تا از كيفيت اجراي كدهاي رهگيري اطالع كافي را كسب كند، اما هنوز 

هيچ تغيير قابل توجهي در بانك ها مشاهده نمي شود. 
........................................................................................................................

پیمانكاران ۶۰ درصد از ارزش واقعي 
طلبشان را دريافت مي کنند

فرآين�د پرداخ�ت بده�ي پيمان�كاران پروژه ه�اي عمران�ي 
به گون�ه اي اس�ت ك�ه اي�ن اف�راد تنه�ا ب�ه 6۰ درص�د از طلب 
خ�ود مرب�وط ب�ه هزينه ه�اي مصرف�ي دس�ت مي يابن�د. 
مجيد كيانپور، عضو كميس��يون عمران مجل��س در گفت وگو با خانه 
ملت، با انتقاد از وضعيت تسويه حساب دولت و وزارت راه و شهرسازي 
با پيمانكاران پروژه هاي عمراني گفت: دولت در ش��رايط كنوني براي 
پرداخت طلب پيمانكاران با مشكالت كالن اعتباري روبه رو بوده و اين 
مس��ئله عماًل بر عملكرد پيمانكاران اثر منفي گذاشته است. نماينده 
مردم دورود و ازنا در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: در شرايط كنوني 
دولت براي پرداخت بدهي های خود، اقدام به صدور اسناد خزانه به نام 
پيمانكاران مي كند و اين افراد مجبور هستند كه اين اسناد را در قالب 
اوراق بهادار قابل معامله در بورس به فروش رسانده تا بتوانند طلب خود 
را احصا كنند. وي تصريح كرد: مش��كل اساسي در بحث صدور اسناد 
خزانه در پرداخت بدهي به پيمانكاران اين است كه اين افراد به ميزان 
طلب خود، از دولت اسناد دريافت مي كنند، اما زماني كه براي تبديل 
و فروش آن به بورس مي روند، عماًل ۴0 درصد از ارزش واقعي سند كم 

شده و مابقي پرداخت مي شود. 
اين نماينده م��ردم در مجلس دهم ادام��ه داد: فرآيند پرداخت بدهي 
پيمانكاران پروژه هاي عمراني به گونه اي است كه اين افراد تنها به 60 
درصد از طلب خود درباره هزينه هاي مصرفي دست مي يابند و عماًل با 

كاهش ۴0 درصدي درآمدها با مشكالت روبه رو مي شوند. 
وي ادامه داد: در اين شرايط پيمانكاران دو راهكار براي اجراي تعهدات 
خود در حوزه تكميل پروژه هاي عمراني دارند، اين افراد به دليل كاهش 
اعتبار مجبور هستند كه يا از كيفيت مصالح و پروژه كم كرده يا اينكه 

اجراي پروژه مذكور انصراف دهند. 
........................................................................................................................

دستگاه هاي استخراج بیت کوين در ايران 
قاچاق است

با وجود تمام محدوديت هايي كه تحريم ها ب�راي اقتصاد ايران به 
وجود آورده، همچنان قاچاق كنندگان دس�تگاه هاي اس�تخراج 
ارزهاي رمزگذاري شده به راحتي اقدامات خود را پيگيري مي كنند. 
مهدي عليپور، نايب رئيس كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران 
در گفت وگو با »ايسنا« تصريح كرد: در طول ماه هاي گذشته تحريم هاي 
امريكا به جايي رسيده كه يك تاجر ايراني حتي براي وارد كردن كااليي 
كه مستقيماً شامل تحريم ها نمي شود نيز مجبور به دادن هزينه هاي 
گزاف و پيگيري هاي طوالني مدت شده اس��ت، اما به نظر مي رسد اين 
روال درباره وارد كردن دستگاه هاي ماينر بيت كوين )استخراج كننده 

ارزهاي رمزگذاري شده( وجود ندارد. 
به گفته وي، در شرايطي كه در بنادر ايران براي وارد شدن كاالها بايد 
تالش زيادي براي نقل و انتقال پول و سپس رسيدن كاال به كشور انجام 
شود، اما متأسفانه مشاهدات نشان مي دهد كه به راحتي كشتي هاي 
حامل اين دستگاه ها در بنادر كشورهاي منطقه پهلوگيري مي كنند و 

سپس از طريق لنج به شكل قاچاق وارد ايران مي شوند. 
نايب رئيس كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: 
روال كار قاچاق اين كاالها به ايران به راحتي انجام مي ش��ود و ش��ما 
مي توانيد در تمامي شهرهاي كشور همچون تهران، اصفهان و شيراز 
با اعالم سفارش خود با كمترين هزينه ممكن اين دستگاه ها را تحويل 
بگيريد. دس��تگاه هايي كه با توجه به مصرف باالي برقشان مي توانند 

صدمات جدي به اقتصاد ايران وارد كنند. 
عليپور با بيان اينكه صاحبان دستگاه هاي استخراج بيت كوين به دنبال 
ارزان ترين نرخ برق مصرفي هس��تند، توضيح داد: براي استخراج هر 
بيت كوين، دس��تگاه برقي معادل 2۴ واحد مسكوني مصرف مي كند. 
از اي��ن رو براي فعال ك��ردن اين دس��تگاه ها در حوزه ه��اي صنعتي 

محدوديت هايي وجود دارد. 

دهكهايپردرآمد۱۷برابردهكهايكمدرآمدازيارانهمنتفعميشوند
آماره�ا نش�ان     یارانه
ك�ه  مي ده�د 
دهك هاي پردرآمد بيش از 17 برابر دهك هاي 
كم  درآم�د از يارانه ه�ا منتف�ع ش�ده اند. 
وحيد ش��قاقي از كارشناس��ان اقتصادي كشور 
در گفت وگو ب��ا »ايلنا« درباره اب��الغ معاون اول 
رئيس جمهوري مبني بر حذف سه دهك يارانه 
بگير اظهار داش��ت: اين براي چندمين بار است 
كه موضوع حذف دهك هاي ب��ا درآمد باال طي 
شش سال گذشته مطرح مي شود و بارها تصميم 

بر حذف س��ه دهك باال از يارانه نقدي در دولت 
گرفته شده است كه كس��ي هم پاسخگو نبوده 
كه چه مقدار حذف ش��ده و چه جمعيتي باقي 

مانده است. 
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اين اقدام 
قرار بود شش سال گذشته به اجرا دربيايد، گفت: 
با روي كار آمدن دولت يازدهم، اولين اقدامي كه 
شهريور ماه سال 92 انجام شد، طرح بحث اصالح 
يارانه ها بود كه چند ماهي هم صدا و سيما به اين 
موضوع پرداخت. در مقطعي و در سال 93 مراجع 

به اين جريان پيوستند كه دهك هاي با درآمد باال 
به نفع گروه هايي كه نياز به يارانه بيش��تر دارند، 

انصراف دهند. 
وي درباره دسترسي به حساب هاي بانكي افراد 
گف��ت: دولت همه كش��ورهاي توس��عه يافته و 
كش��ورهايي كه در اقتصاد عملكرد قابل قبولي 
دارند و ب��ا ماليات اداره مي ش��وند به اطالعات و 
داده هاي خانوار دسترسي دارند و درآمد و گردش 
مالي اين افراد رصد و پايش مي شود. اين ادبيات 
كه نبايد دس��ت به اطالعات ببريم عماًل انحراف 

افكار است؛ چراكه در كشورها حساب مالي افراد 
رصد مي شود و اقدام غير عرفي نيست. 

شقاقي تأكيد كرد: موضوع مهم رصد حساب هاي 
مالي در ايران اين اس��ت كه ذي نفعان بزرگ از 
ش��فافيت واهمه دارند و نمي خواهن��د ثروت و 
درآمدشان مشخص و اعالم شود. اما به طور قطع 
دولت قصد اعالم اين گردش مال��ي به عموم را 
ندارد، اين افراد هم همچنان در مقابل شفافيت 
مقاومت مي كنند، اجازه ش��فافيت نمي دهند و 

افكار عمومي را هم منحرف مي كنند.

از بازار مسكن گرفته تا سيگار داخلي شاهد 
جوالن سفته بازان و دالالن هستيم، به طوري 
كه ديگر مهم نيس�ت وضعي�ت توليد در بعد 
حجم و تنوع و گستره به چه شكل باشد، زيرا 
تعيين كنن�ده قيمت كاال و خدم�ات دالالن 
پرنفوذ هس�تند كه در رهگذر واس�طه گري 
بين توليد كننده و مصرف كننده س�ود كالن 
نصي�ب آنه�ا و زيس�ت در فق�ر ني�ز نصيب 
توليد كننده و مصرف كننده نهايي مي شود، 
در چنين ش�رايطي نياز است قواي نظارتي و 
قضائيه براي رهايي بخ�ش توليد و مصرف از 
چنگال سفته بازاني كه صاحب نفوذ و قدرت 
ش�ده اند ورود بس�يار جدي داش�ته باشند. 
به گ��زارش »جوان«، آش افزاي��ش قيمت ها در 
برخي از بازارها به قدري شور شده است كه قيمت 
كاال در بازار داخلي چندين برابر قيمت كاال در 
بازار جهاني اس��ت، اين وضعيت نشان مي دهد 
كه دالل و س��فته باز و واس��طه گر ب��ه بازيگران 
تمامی بازارها از مسكن گرفته تا سيگار داخلي 
تبديل شده است، از همين رو است كه مي بينيم 
توليد كننده اصلي و مصرف كننده نهايي در فقري 
كه دالل و سفته باز رقم زده است، زندگي مي كنند 
و عنان تعيين قيمت و كس��ب سودهاي سرشار 
و بورس بازي روي كاالها در دست سفته بازان و 

دالالن افتاده است. 
   دالل علت فقر توليد كننده

و مصرف كننده
 نام هر ب��ازاري را كه مي بريم س��روكله افرادی 

خاص در آن پيدا مي ش��ود و مضحك آن است 
كه متوجه شويم سفته باز و دالل و واسطه يكي 
از داليل فق��ر توليدكنن��ده و مصرف كننده در 
بازار ايران اس��ت، زيرا پيوس��ته توليد كننده در 
اقتصاد ايران اع��م از خرد و كالن��ش از كمبود 
س��رمايه در گ��ردش گاليه مي كند و از س��وي 
ديگر مصرف كننده از افزاي��ش قيمت ها گاليه 
مي كند و تنها سفته باز و دالل و واسطه گرهاي 
انحصاري هستند كه س��ود را در هر حوزه اي به 
جيب مي زنن��د و در يك قانون نانوش��ته گويي 
توليد كننده و مصرف كننده پيوس��ته بايد فقير 

باشند تا گوي قدرت در اختيار دالل ها باشد. 
امروز باي��د از بازيگ��ردان بازار س��يگار داخلي 
پرده برداري كرد؛  ش��خصی كه سال هاي سال 
ش��ركت قديمي دخاني��ات را در فقر س��رمايه 
در گردش نگه داش��ت و در عمل به واسطه در 
اختيار گرفتن انحصار خريد ه��اي عمده از اين 
كارخانه نبض قيمت در بازار و بورس بازي روي 
سيگار داخلي را در اختيار گرفت و بدين واسطه 
شرايطي را رقم زد كه سود واسطه سيگار داخلي 
از سود توليد كننده بيشتر باشد و در عين حال 
نيز مصرف كننده سيگار داخلي نيز تقريباً بخشي 
از هزينه هايش مربوط به س��ير كردن شكم او و 

اعوان و انصارش بوده است. 
اگر س��ري به بازار س��يگار داخلي بزنيم متوجه 
مي ش��ويم كه آقای بازيگردان براي خود بورس 
سيگار به راه انداخته است و به واسطه شايعاتي 
كه از طريق عواملش در بازار به راه مي اندازد، نرخ 

سيگار داخلي را با نوسان همراه مي كند و از اين 
نوسان ها در جهت سود حداكثري خود استفاده 
مي كند. در اي��ن بين اين فرد س��يگار كه گويي 
خريدار عمده محصول توليدي شركت دخانيات 
بوده است، از فرصت فقر ش��ركت در سرمايه در 
گردش نيز به سود خود بهره برده است و به نوعي 
ارتباط ش��ركت با بازار و س��اير عوامل فروش را 
با شركت در حد وس��يعي در جهت منافع خود 

كنترل كرده است. 
  در اين بي��ن هر چن��د گفته مي ش��ود مدتي 
اس��ت كه اتفاقات مثبتي در جه��ت مقابله با او 
و ورود عوام��ل عام براي عرضه س��يگار داخلي 
در بازار انجام گرفته اس��ت، اما بايد دانس��ت كه 
بنگاهي چون دخانيات سال هاي سال است كه 
از ناحيه وی دچار خس��ران و زيان شده است، از 
اين رو ب��ا عواملي كه بنگاه ف��وق را ضعيف نگه 
داش��ته اند، جا دارد برخورد ش��ود، زي��را وقتي 
در مقابل چشم ش��ركتي كه نياز به سرمايه در 
گ��ردش دارد،  محصوالت توليدي اش توس��ط 
خريداران عم��ده و واس��طه گرها صدها درصد 
گرانتر از در كارخانه فروخته مي ش��ود، بس��يار 
سخت است كه تصور نكنيم مفسده اي به عنوان 
فقير نگهداش��تن بنگاهي چ��ون دخانيات در 
حوزه س��رمايه با هدف وابسته س��ازي بنگاه به 
دالالن ش��كل نگرفته باش��د، از اين رو زمان آن 
رسيده است، با تمامي عواملي كه در هر سطحي 
بنگاه هاي عموماً دولتي، شبه دولتي و عمومي را 
از سرمايه در گردشي كه در حوزه توزيع و فروش 

محروم كرده اند و سود موجود در بازار را به جيب 
دالالن و واس��طه گرها و عوام��ل انحصار طلب 

ريخته اند، برخورد جدي قضايي صورت گيرد. 
   اين بازي بايد پايان يابد

با توجه به اينكه در شرايط سخت تحريم هاي 
ناجوانمردانه و ظالمانه امريكا و جنگ اقتصادي 
قرار داريم، ديگر نمي شود چشم خود را در برابر 
اتفاقات ناگواري بست كه در حوزه شركت هاي 
دولتي و شبه دولتي و عمومي مي افتد، به ويژه 
آنكه ش��ركت داراي دهها هزار كارگر باش��د و 
در ميان س��هامداران آن مجموعه هايي چون 
وزارت كار،  تعاون و رفاه اجتماعي، سهام عدالت  
و صندوق بازنشس��تگي نيز به چشم بخورد، از 
اين رو جا دارد نهادهاي نظارتي نه تنها به مقوله 
فروش ه��اي عين انحصاري و ش��به انحصاري  
بنگاه هايي همانند دخانيات و س��اير بنگاه ها 
از اين دس��ت ورود كنند، بلكه با عواملي كه در 
حوزه تصميم گيري )چه در باال دست و چه در 
بدنه بنگاه( براي تحول حوزه تأمين س��رمايه 
در گردش و فروش و در كل توسعه و پيشرفت 
بنگاه ب��ه هر ش��كل س��نگ اندازي مي كنند، 
برخورده��اي قاطعانه قضايي و ش��به قضايي 

صورت گيرد. 
از سوي ديگر با توجه به اينكه گردش مالي بازار 
دخانيات داخلي در سال هزاران ميليارد تومان 
اس��ت و اين گردش متوجه هر ثانيه و دقيقه و 
ساعت و روز اس��ت، انتظار مي رود انحصارهايي 
كه در زنجي��ره تأمين م��واد اوليه و واس��طه و 
س��رمايه اي اي��ن كاال از خارج از كش��ور وجود 
دارد، شكسته شده و دخانيات ايران روي توليد 
س��يگار كم ضرر تر و تهيه مواد از ب��ازار داخلي 
كشور س��رمايه گذاري كند تا با خروج از حوزه 
مونتاژ كاري و كيفيت ش��اهد تح��ول در حوزه 

توليد و اشتغال و سالمت باشيم. 
از آنجايي كه مردم اي��ران دوران تحريم و رفع 
تحريم و وض��ع مجدد تحريم را طي 10 س��ال 
اخير تجربه كرده اند متوجه شده اند كه بخشي 
از مشكالت موجود در اقتصاد ريشه داخلي دارد 
و گعده هاي دالل��ي و س��فته بازي توليد كننده 
واقعي و مصرف كننده نهايي را تا جايي فقير نگه 
داشته اند كه توليد داخل به دليل محروميت از 
سود اصلي كه نصيب دالل مي شود، هيچگاه با 
كاالي خارجي رقابت نخواهد كرد و مصرف كننده 
نيز بايد نرخي را پرداخت كند كه گاهي چندين 

برابر كاالي مشابه خارجي است. 
در اين ميان براي خروج توليد و مصرف از تله اي 
كه دالالن براي اقتصاد ايران تهيه ديده اند نياز 
به قوه قهريه اس��ت و از آنجايي كه واسطه ها با 
نفوذ و قدرتمند ش��ده اند، ورود جدي نهادهاي 
نظارتي و قضايي جهت مقابله با س��فته بازان و 
دالالن به شدت در ميان افكار عمومي احساس 
مي ش��ود، زيرا در غير اين صورت اخالل در بازار 
قطعاً چنان عادي می شود كه آرامش و آسايش 

از مردم گرفته خواهد شد .

دالالن چگونه شركت ها را مستعمره خود كردند

سیگار داخلي هم »پدرخوانده« دارد 
بازي ظالمانه فقر براي توليد كننده و مصرف كننده وسود براي دالل بايد پايان يابد

هادی  غالمحسینی
  گزارش

بازار متش�كل ارزي كه ق�رار ب�ود از ابتداي 
سال جاري راه اندازي ش�ود، هنوز راه اندازي 
نش�ده ك�ه رئي�س كل بان�ك مرك�زي علت 
تأخير آن را برخي ارزيابي ها دانسته و اعالم 
كرده اس�ت »اين ب�ازار ب�ه زودي راه اندازي 
مي ش�ود، اما بايد به م�ن ثابت ش�ود كه اين 
بازار مش�كلي براي كش�ور ايجاد نمي كند«. 
به گزارش »ايس��نا«، پس از نوس��اناتي كه سال 
گذش��ته در بازار ارز رخ داد، بانك مركزي عمده 
تمركز خود را بر كنترل اين بازار و ايجاد ثبات در 
آن گذاش��ت و در نيمه دوم سال گذشته در اين 

مورد تا حدودي موفق عمل كرد. 
اما آنچه دولت در حال حاضر به دنبال آن است، 
تعيين قيمت ارز با نرخ واقعي اس��ت، چراكه در 
حال حاضر بازارهايي چون هرات و س��ليمانيه، 
تأثير زيادي بر كش��ف قيمت ارز در بازار تهران 
دارند و بانك مركزي در تالش اس��ت تا كش��ف 
قيمت ارز را بر اس��اس مؤلفه هاي اقتصادي در 

تهران انجام دهد. 
در همين راس��تا، عبدالناصر همتي در ماه هاي 
پاياني سال گذش��ته از ايجاد بازار متشكل ارزي 
خبر داد كه به واسطه آن بانك ها و صرافي ها به 
عنوان بازيگران اصلي اين ب��ازار فعاليت كرده و 

قيمت واقعي ارز در تهران تعيين شود. 
وي معتقد بود كه اين بازار در اوايل سال جاري 

راه اندازي مي ش��ود و دو هدف اصلي آن، كشف 
نرخ واقع��ي ارز در تهران و جلوگي��ري از انجام 
معام��الت غيرواقعي و ايجاد نوس��انات در بازار 
اس��ت،اما روند راه اندازي بازار متشكل ارزي با 
تأخير روبه رو شد و اين بازار به صورت آزمايشي 
فعاليت خود را آغاز كرده است و هنوز به صورت 
رسمي راه اندازي نش��ده كه عبدالناصر همتي، 
رئيس كل بانك مركزي ش��ب گذشته در ستاد 

فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه در اس��تانداري 
خراسان رضوي برگزار ش��د، اعالم كرد كه بازار 
متش��كل ارزي نيز به زودي راه ان��دازي خواهد 
ش��د و تنها علت تأخير آن برخي ارزيابي هاست 
تا به من ثابت شود اين بازار مشكلي براي كشور 

ايجاد نمي كند. 
همچنين شكسته بند - مديرعامل بازار متشكل 
ارزي - در اين باره در گفت وگو با »ايسنا« با بيان 

اينكه كارهاي راه اندازي اين بازار انجام شده و در 
مرحله نهايي قرار دارد، گفت: بازار متشكل ارزي 

به زودي راه اندازي مي شود. 
هنوز مشخص نيست كه چه تعداد از صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي ب��راي ورود به اين بازار اعالم 
آمادگي كرده اند، اما بانك مركزي تخفيفي را براي 
ورود صرافي ها به اين بازار در نظر گرفته است؛ به 
طوري كه در ابتدا رقمي كه براي عضويت آنها در 
اين بازار اعالم شده بود، 100 ميليون تومان بود 
و پس از آن گفته شد به دليل اينكه صرافي هاي 
كوچك تر نيز بتوانند وارد اين بازار ش��وند، حق 
عضويت در اين بازار به 2۵ ميليون تومان كاهش 

پيدا كرده است. 
البته هنوز مشخص نيس��ت كه ورود به اين بازار 
چه س��ودي براي صرافي ها خواهد داش��ت، اما 
آنطور كه گفته مي شود بانك مركزي بر اين باور 
اس��ت بخش مهمي از معامالت عم��ده بازار ارز 
در آينده در بازار متشكل ارزي انجام مي شود و 
صرافي هايي كه به اين بازار ورود نكنند، خودشان 

متضرر خواهند شد. 
ايجاد بازار متشكل ارزي مي تواند به ايجاد ثبات 
در بازار ارز و رسيدن قيمت دالر به نرخ واقعي آن 
كمك كند، اما تأخير انجام ش��ده در راه اندازي 
اين بازار مي تواند تا حدودي از تأثير رواني آن بر 

كاهش قيمت دالر بكاهد. 

همتي:اولبايدازبازارمتشكلارزيمطمئنشوم
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