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 جزئیات ساخت بزرگ ترین 
بندر تجاری ایران 

مدیرعام�ل س�ازمان بن�ادر و دریان�وردی گفت: بندر جاس�ک 
در س�ه ف�از و ب�ا ظرفیت�ی بی�ن ۱۰۰ ت�ا ۲۰۰میلی�ون ت�ن ایجاد 
و ب�ه بزرگ تری�ن بن�در تج�اری کش�ور تبدی�ل خواه�د ش�د.

به گزارش تسنیم، محمد راستاد با تأکید بر اینکه توسعه و ایجاد بنادر 
تجاری، گامی بسیار مهم و راهبردی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی 
در سواحل مکران به  شمار می آیند، اظهار داشت: براساس مطالعات و 
هدف گذاری صورت گرفته، از س��وی س��ازمان بنادر، یک بندر جدید 
بزرگ تجاری دیگر با قابلیت پهلودهی کش��تی های اقیانوس پیما در 

طول سواحل مکران ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: بهترین گزینه ممکن و ارزیابی شده در محدوده شهرستان 
جاسک قرار دارد و انتظار داریم پس از افق 1404 که طرح جامع بنادر 
بازرگانی تا آن زمان نهایی می شود، به  سمت مراحل اجرایی این بندر 

جدید پیش برویم.
وی با اش��اره به اینکه این بندر بزرگ تج��اری در محدوده حوالی کوه 
مبارک ایجاد خواهد شد، افزود: ساخت این بندر در سه فاز برنامه ریزی 
شده و ظرفیت پیش بینی شده برای آن، بین 100 تا 200میلیون تن 
است که از نظر ظرفیت با مقیاس بنادر فعلی به بزرگ ترین بندر تجاری 

کشور تبدیل خواهد شد.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی گفت: یک��ی از مزیت های 
مهم جانمایی صورت گرفته به منظور ساخت این بندر، دسترسی 
به اعماق باال ب��ا حداقل هزینه اس��ت که کمک می کن��د بتوانیم 
بزرگ ترین سایز کش��تی ها را به راحتی پذیرش کنیم و به ظرفیت 
باالی بندری دست یابیم. راستاد در رابطه با کاربری این بندر بزرگ 
تجاری و همچنین زمان شروع ساخت آن یادآور شد: زمان ساخت قطعاً 

پس از افق 1404 خواهد بود.

بی رمقی بازار عید خودرو 
اگرچه بازار خودرو در روزهای نخس�تین س�ال با نوس�انات زیاد 
و نرخ ه�ای نجومی روب�ه رو بود، ام�ا فع�االن این ب�ازار روزهای 
پایانی سال را با سردی معامالت و کس�ادی پشت سر می گذارند.

به گزارش فارس، بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می دهد که قیمت 
هر دستگاه سایپا 131 که 20روز پیش به حدود 107 میلیون تومان 
رس��یده بود امروز حدود 111 میلیون تومان خرید و فروش می شود. 
همچنین قیمت سمند ال ایکس از 185 میلیون تومان در 20 روز پیش 
به 186 میلیون تومان طی هفته جاری رسیده است. پژو 405 نیز بدون 
تغییر خاصی طی روزهای اخیر، امروز با قیمت 187 میلیون تومان به 
خریداران عرضه می شود. هر دستگاه پژوپارس نیز بدون تغییر قیمت 
در بازار با قیمت 217 میلیون تومان خرید و فروش می ش��ود. در عین 
حال، قیمت پژو 206 تیپ 2 نیز از 198میلیون تومان طی 20 روز پیش 
به 194 میلیون تومان رسیده است. همچنین هر دستگاه پژو 206 تیپ 
5 هم با افت 3 میلیون تومانی با قیم��ت 260 میلیون تومان به فروش 
می رسد. در مورد رانا ال ایکس نیز باید به قیمت 207 میلیون تومانی این 
خودرو در بازار اشاره کنیم که تغییری نسبت به روزهای گذشته نداشته 
است. همچنین هر دستگاه تیبا با افزایش قیمت 2 میلیون تومانی نسبت 
به 20 روز گذشته، امروز با قیمت 117میلیون تومان به مشتریان عرضه 
می شود. قیمت کوئیک دنده ای هم با افت 2 میلیون تومانی طی 20 روز 

گذشته به 142 میلیون تومان طی روز جاری رسیده است.
قیمت پژو 206 صندوق دار نیز در ب��ازار از 262 میلیون تومان در 2 هفته 
پیش، امروز به 252میلیون تومان کاهش یافته و قیمت دنا هم در بازار 262 
میلیون تومان شده است. هرچند در حال حاضر بازار خودرو نسبت به قبل 
کمی آرام تر شده و بازار شب عید تب و تاب هر س��ال را ندارد، اما باید دید 
قیمت های فعلی تا چه میزان مقاوم خواهند بود و در عین حال، نرخ تورم 

سال آینده چه تأثیری بر نرخ های نجومی خودرو در بازار خواهد داشت.

درآمدهای نفتی کشور  در حال افزایش 
وزی�ر اقتص�اد ب�ا بی�ان اینک�ه مناب�ع حاص�ل از ف�روش نفت 
به کش�ور در ح�ال افزایش اس�ت، گفت: ش�ورای عال�ی بورس، 
آمادگ�ی کام�ل دارد ت�ا ب�ه بنگاه ه�ای اقتص�ادی ب�رای 
س�رعت بخش�یدن ب�ه تأمی�ن مال�ی از ب�ورس کم�ک کن�د.
به گزارش مهر، فرهاد دژپسند در نشس��ت هم اندیشی با کارآفرینان 
و تولید کنندگان گفت: در س��ه ماهه س��وم امسال، رش��د اقتصادی 
غیرنفتی و همچنین با احتساب نفت مثبت بوده و آمارهای اقتصادی 

امیدوارکننده است.
وی افزود: با وجود جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه در 30 س��ال 
گذشته، در 11 ماه امسال صادرات غیرنفتی به 32 میلیارد دالر و واردات 
به 34 میلیارد دالر رسیده است. این در حالی است که 85 درصد واردات 

ما مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای است.
وزیر اقتصاد گفت: امس��ال، هزار و 400 هزار میلی��ارد تومان از طریق 
شبکه بانکی تسهیالت پرداخت شده که این رقم در کل سال گذشته 
975 هزار میلیارد تومان بوده است. با وجود تمام محدودیت ها، منابع 
حاصل از فروش نفت به کشور در حال افزایش است و گشایش هایی در 

منابع ارزی کشور در خارج نیز ایجاد شده است.
وی با اشاره به برخی مشکالت فعاالن اقتصادی در زمینه گمرک، مالیات 
و همچنین تأمین مالی بنگاه های اقتصادی گفت: بازار سرمایه می تواند 
در تأمین مالی اقتصاد نقش اصلی را داش��ته باشد. این در حالی است 
که بین بنگاه های اقتصادی، به ویژه کارخانه های بزرگ هنوز استفاده از 

ظرفیت بازار سرمایه به طور کامل جا نیفتاده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان عنوان کرد: شورای عالی بورس، 
آمادگی کامل دارد تا به بنگاه های اقتصادی برای سرعت بخشیدن به 

تأمین مالی از بورس کمک کند.

 تذکر دیر هنگام وزیر کار 
براي توقف هدایاي نوروزي شرکت ها 

وزارت کار را به جهت تعدد و تکثر شرکت هاي ذیل این وزارتخانه، وزارت اقتصادي اصلي دولت به شمار مي آورند حال با وجودي که بسیاري از شرکت ها 
۲ماه مانده به سال هزینه  هدایای نوروزي را عملیاتي مي کنند، وزیر کار از ممنوعیت هزینه کرد این دست هدایا در آستانه نوروز ۱4۰۰ خبر داده است

برخورد عجیب  دولت با سهام عدالت 
در حالی که پی�ش از این روزنام�ه جوان در گزارش�ی از ضرورت 
تحقی�ق و تفح�ص از ط�رح س�هام عدال�ت س�خن گفت�ه بود، 
نایب رئی�س کمیس�یون اص�ل ۹۰ مجل�س گفت: ط�رح تحقیق 
و تفحص از س�هام عدال�ت در جنبه ه�ای مختلف به وی�ژه نحوه 
آزادس�ازی این س�هام در دس�تور کار مجلس قرار گرفته است.

حسن شجاعی در گفت وگو با تسنیم با اشاره به اینکه متأسفانه دولت با موضوع 
س��هام عدالت مانند یک فرزندخوانده برخورد کرده اس��ت، گفت: اشکاالت 
فراوانی به ویژه در زمینه آزادسازی سهام عدالت وجود دارد، از جمله اینکه هم 
حق و حقوق سهامداران عدالت که از اقشار کم درآمد هستند با مدل آزادسازی 
دولت به آنها نرسید و هم اینکه آزادسازی سهام عدالت همزمان با شروع ریزش 
بورس آغاز ش��د که در نهایت به ضرر مردم تمام شد. به همین دلیل موضوع 
طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. 
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص مراحل تحقیق و تفحص 
از سهام عدالت اذعان داشت: این مورد در سامانه مجلس ثبت و در کمیسیون 
مربوطه بررسی خواهد ش��د. پس از آن نیز به صحن علنی مجلس می آید تا 
تحقیق و تفحص از آن آغاز شود. وی ادامه داد: همانطور که از اسم سهام عدالت 
برمی آید، توزیع این سهام نیز باید عادالنه باشد. بنابراین برای تحقق این امر، در 
چند ماه گذشته با اولویت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، طرح جاماندگان 
از سهام عدالت در مجلس مطرح شده و در حال پیگیری است. نماینده مردم 
ابهر، خرمدره و س��لطانیه در مجلس اضافه کرد: طرح جاماندگان از س��هام 
عدالت با دو فوریت در نوبت رسیدگی قرار دارد که اگر در صحن مجلس، طرح 
و تصویب شود، چند میلیون مش��مول جدید که از افراد مستحق و کم درآمد 

هستند، به دریافت کنندگان سهام عدالت افزوده خواهد شد.
........................................................................................................................

مس ایران در آستانه یک رکورد
در طول ۱۱ ماهه سال جاری بیش از ۳۲4 هزار تن آند  و بالغ بر ۲۵۵ 
هزار تن کاتد مس تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته به ترتیب رشد ۱۸ و ۱4 درصدی تولید را تجربه کرده است.

به گزارش ایسنا،  طبق آمار منتشر شده توسط شرکت ملی صنایع مس 
ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، 255 هزار و 787 هزار تن 
کاتد و 324 هزار و 160 تن آند تولید شده است.در این رابطه، اردشیر 
سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی مس ایران ضمن تأکید براینکه 
این افزایش تولید کاتد و اند مس به رغ��م تمام محدودیت های حاصل 
از شرایط شیوع کرونا حاصل شده اس��ت، گفت: میزان تولید در مدت 
مذکور، بیانگر این است که مس ایران از تولید سال گذشته قاطعانه عبور 
کرده است. وی ضمن اشاره به تحریم این شرکت و عنصر مس، افزود: 
در این شرایط وجود برخی مشکالت طبیعی است، اما برخالف همه این 

مشکالت، موفقیت های مطلوبی حاصل شده است. 
سعدمحمدی در آخرین نشست خبری خود ضمن اشاره به اجرای 29 طرح 
در دست اجرای شرکت ملی مس ایران، اعالم کرد که 2 میلیارد دالر درآمد 
فعلی این شرکت در افق 1404، دو برابر خواهد شد و به 4/5 میلیارد دالر 
ارتقا پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه با اجرای کامل طرح ها، شرکت ملی مس 

ایران جزو 10 شرکت برتر دنیا در تولید مس قرار خواهد گرفت.

........................................................................................................................

پرداخت 21  میلیارد دالر وام ارزی 
از مجم�وع بی�ش از ۱۱4 میلی�ارد دالر ق�رارداد عاملی�ت ارزی 
صندوق توس�عه مل�ی جهت تأمی�ن مال�ی طرح های مش�مول، 
ح�دود ۲۱ میلی�ارد دالر پرداخ�ت قطع�ی صورت گرفته اس�ت.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون، صندوق توسعه ملی موظف است از 
محل ارزهای نفتی که در س��ال به این صندوق واریز می ش��ود نسبت  
به تأمین مالی طرح های اقتصادی و س��رمایه گذاری در قالب اعطای 
تسهیالت بانکی به بخش های غیردولتی و سرمایه گذاری در بازارهای 
پولی و مالی خارجی اقدام کند که این منابع در دو بخش ارزی و ریالی 

ساالنه در قالب تسهیالت ریالی و ارزی پرداخت می شود.
بخش��ی از این منابع در قال��ب قراردادهای عاملی��ت ارزی اختصاص 
پیدا می کند و قرارداد عاملی��ت ارزی منعقده بین صندوق و بانک های 
عامل قراردادی اس��ت که بر مبنای درخواس��ت بانک و تا سقف مبلغ 
تعیین شده توسط صندوق در قرارداد، به بانک اجازه تأمین مالی ارزی 
طرح های دارای اهلیت متقاضی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی را پس 
از طی مراحل تصویب طرح در بانک عامل و تأیید صندوق توسعه ملی 
می دهد. این در حالی است که بررسی تازه ترین گزارش عملکرد صندوق 
توسعه ملی از زمان تأسیس )1390( تا پایان شهریورماه امسال نشان 
می دهد که بخش عمده تسهیالت اعطایی از محل صندوق توسعه ملی 
به صورت ارزی و بر اساس اساسنامه و با عاملیت بانک های طرف قرارداد 
به متقاضیان پرداخت شده است، به طوری که کل قراردادهای عاملیت 
ارزی منعقده با بانک های عامل تا پایان شهریور ماه امسال 114/9 میلیارد 
دالر بوده که 5/8 میلیارد دالر آن سهمیه برای بانک های عامل مصوب و 

قرارداد 10 بانک به مبلغ 3/7 میلیارد دالر منعقد و ابالغ شده است.
کل مبلغ پذیرش شده توسط صندوق جهت اعطای تسهیالت به 317 
طرح ارزی تأمین مالی تا پایان شهریور ماه امسال بالغ بر 34 میلیارد دالر 
بوده که از این میزان 315 طرح به مرحله تخصیص ارز با مبلغی بیش از 
33/6 میلیارد دالر رسیده است.بررسی جزئیات نشان می دهد که از این 
طرح های تأمین مالی شده 313 طرح تا پایان شهریور موفق به گشایش 
اعتبار اسنادی به مبلغ 30/2میلیارد دالر شده و به 307 طرح با حدود 

21/8 میلیارد دالر پرداخت قطعی صورت گرفته است.

........................................................................................................................

افت 8 هزار واحدی بورس 
شاخص بورس در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 

۸ هزار واحد افت کرد.
به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای روز گذشته  بازار سرمایه تعداد 
3میلیارد و 58میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش 3هزار و 58میلیارد 
تومان در 428هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با 
افت 8هزار و 172واحدی در ارتفاع یک میلیون و 169هزار و 744واحد 
قرار گرفت. بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار سهام در روز جاری 
به نام نمادهای ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
و فوالد مبارکه اصفهان شد و در مقابل نمادهای معامالتی گروه دارایی 
برکت، فوالد آلیاژی ایران و نفت سپاهان با رشد خود مانع افت بیشتر 
شاخص بورس شدند. شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی 
را پشت  سر گذاش��تند؛ به  طوری که ش��اخص قیمت )وزنی - ارزشی( 
2131واحد، کل )هم وزن( 329واح��د، قیمت )هم وزن( 2153واحد، 
آزاد شناور 9533واحد و شاخص های بازار اول و دوم 7405 و 11611 
واحد افت کردند. در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 989 میلیون 
ورقه به ارزش 16هزار و 371میلیارد تومان در 342هزار نوبت، آیفکس 

79واحد افت کرد و در ارتفاع 16هزار و 905واحد قرار گرفت.

گراني ها در بازارهاي 

وحیدحاجیپور
مختل�ف کاالی�ي با   گزارش  2

انتقاد مق�ام معظم 
رهبري مواجه شده است و دولت که وظیفه سر و 
س�امان دادن به ای�ن وضعی�ت را دارد، به گفتار 

درماني مشغول است. 
به گزارش جوان، تورم و گراني کاالها که در گزارش 
جدید مرکز آمار نش��ان دهنده عدد 50 درصدي 
اس��ت، مردم را براي تأمین معیشت خود به ویژه 
در ایام پایان س��ال تحت فشار قرار داده است؛ این 
موضوع در کااله��اي خوراکي بیداد مي کند، ولي 
مس��ئوالن دولتي، در اظهارات خود فقط به این 
موضوع اکتفا مي کنند که کاال به اندازه کافي وجود 
دارد. در حالي که اصل چالش به قیمت کاالهایي 
بر مي گردد که با شیبي عجیب صعود کرده و تهیه 
آنها را براي مردم سخت کرده است، با انتقاد رهبر 
انقالب از این وضعیت و اشاره به اینکه راهکارهایي 
براي از بین بردن چنین ش��رایطي وج��ود دارد، 
حس��ن روحاني راهکار خود را ارائه کرده است! او 
گفته اس��ت ما نمي توانیم به مردم بگوییم ش��ب 
عید خرید نروید، اما خواهش ما این اس��ت که در 
ترددها که براي خرید ش��ب عید انجام مي ش��ود 
تراکم، فاصله و پروتکل ها را مراعات کنند. ممکن 
است جایي جنس درصدي ارزان تر باشد، اما با این 
ریسک نمي ارزد. خرید اینترنتي تا جایي که امکان 
پذیر است، انجام شود زیرا امسال شرایط ما شرایط 

خاصي است . 

   بازارگرداني شیرین دالل ها
رئیس جمهور با چنین راهکاري قصد دارد شرایط را 
مدیریت کند، ولي نگاهي به بازارها نشان مي دهد، 
دالل ها با خیالي راحت به کار خود مشغول هستند؛ 
چه از بازار مرکبات و میوه گرفته تا بازار مرغ. فعاالن 
بخش خصوصي و صنعت میوه دالیل مختلفي را 
براي این گراني عنوان مي کنن��د؛ حضور پررنگ 
دالالن تا افزایش هزینه هاي تولید و عدم نظارت بر 
کار مراکز خرده فروشي از جمله دالیلي است که 

براي گراني میوه اعالم مي شود. 
مجتبي ش��ادلو، نایب رئیس اتحادی��ه باغداران 
کش��ور و رئیس اتحادیه باغداران اس��تان تهران 
در گفت وگو با مهر در تش��ریح توزیع میوه از باغ 
تا مراکز خرده فروش��ي گفت: 70 ت��ا 80 درصد 
افرادي که در میادین عمده فروشي میوه و تره بار 
فعالیت مي کنند، امانت فروش هس��تند و باغدار 
از میان این افراد فرد مورد اعتم��اد خود را پیدا و 
محصولش را براي او ارسال مي کند، حجره دار نیز 
براي محصول باغدار مشتري پیدا مي کند و حق 
العمل کار خ��ود را که بین 5 تا 10 درصد اس��ت، 
برمي دارد و در نهایت محص��ول در مراکز عمده 
فروشي کش��ف قیمت مي ش��ود. وي اضافه کرد: 
محصولي ک��ه در مراکز عمده فروش��ي به عنوان 
مثال 10 هزار توم��ان قیمت مي خ��ورد با حدود 
30 تا 35 درصد سود براي میوه فروش خرد باید 
حدود 13 هزار تومان به مصرف کننده نهایي عرضه 
شود، اما متأسفانه مي بینیم گاهي تا سه الي چهار 

برابر قیمت عمده فروشي در مغازه ها محصول به 
فروش مي رسد. 

شادلو با اشاره به اینکه این کار عالوه بر اینکه از نظر 
شرعي و قانوني مشکل دارد باعث از دست رفتن 
تدریجي مشتري ها هم مي شود، گفت: متأسفانه 
خرده فروش��ي ها بعضاً اق��دام به گران فروش��ي 

مي کنند و نظارتي بر کار آنها وجود ندارد. 
رئیس اتحادیه باغداران استان تهران درباره اینکه 
گفته مي شود دالالن عامل اصلي نابساماني این بازار 
هستند، گفت: دالالن در این زنجیره جزو حداقل ها 
هستند و دالیل اصلي عالوه بر افزایش هزینه تمام 
شده تولید گرانفروشي است که در خرده فروشي ها 
اتفاق مي افتد و متأسفانه نظارتي نیز بر این مراکز 
نیست. ش��ادلو ادامه داد: سال گذش��ته میانگین 
قیمت مرکب��ات با توجه به کیفی��ت آنها بین 5 تا 
10 هزار تومان بوده که این رقم بین 10 تا 13 هزار 
تومان اس��ت، همچنین میانگین قیمت س��یب 
پارس��ال 7 تا 9 هزار تومان و امس��ال از حدود 7 تا 
13 هزار تومان است. یعني چیزي حدود 40 درصد 
افزایش قیمت در این زمینه اتفاق افتاده اما اگر شما 
در یک کوچه از سه مرکز خرده فروشي قیمت میوه 

بگیرید هر کدام یک قیمت را اعالم مي کند. 
  بازار مرغ مثل سابق

از سوي دیگر، در حالي که گفته شده قیمت مرغ 
باید در خرده فروش��ي هاي سطح ش��هر کیلویي 
20 هزار و 400 تومان باشد و مراکز خرده فروشي 
از قطعه بندي کردن مرغ و فروش آن با قیمت هاي 

باالتر خ��ودداري کنن��د، اما مش��اهدات میداني 
حاکي از آن اس��ت که یا برخي از خرده فروشي ها 
مرغ کیلویي 20 هزار و 400 تومان��ي ندارند، یا با 
قیمت هاي باالتر یعني 28 هزارتومان، مرغ را عرضه 
مي کنند یا اینکه همچنان اق��دام به قطعه بندي 
کردن و فروش قطعات مرغ با قیمت هاي مختلف 
مي کنند. این در حالي اس��ت ک��ه چندي پیش 
مس��ئوالن مربوطه در وزارت جهاد کش��اورزي و 
وزارت صمت وعده کاهش قیمت مرغ و عرضه آن 

با قیمت مناسب در بازار را داده بودند. 
   وعده تعدیل

با این وج��ود، اما معاون بازرگان��ي داخلي وزارت 
صمت دوباره وعده داد و از کاهش قیمت کاالها در 
آستانه سال جدید گفت، عباس قبادي مشکالت 
و مسائل حوزه تولید را یکي از دغدغه هاي وزارت 
صمت اعالم کرد و اظهار داش��ت: ب��ا هماهنگي 
اس��تانداري ها در سراس��ر کش��ور، غرفه هایي به 
صورت رایگان جهت عرضه مستقیم کاال در اختیار 
باغداران و تشکل هاي مربوطه قرار خواهد گرفت 
که این موضوع در تعدی��ل قیمت ها و تنظیم بازار 

تأثیر مثبتي خواهد داشت. 
وي با تأکید بر گسترش و شدت نظارت ها بر بازار 
میوه ش��ب عید افزود: نظارت ه��ا از محل دپوي 
میوه و انبار ها تا سطح شبکه توضیح خورد توسط 
بخش هاي نظارتي به صورت وی��ژه انجام خواهد 
گرف��ت و در صورت مش��اهده هر گون��ه تخلف، 

بالفاصله برخورد قانوني انجام مي شود.

سریال گفتار درماني دولت براي كاهش قيمت كاالها در آستانه سال نو

هادیغالمحسینی
  گزارش  یک

در حالي که حدود دوهفته تا پایان سال ۱۳۹۹ 
باقي نمانده اس�ت و بس�یاري از شرکت ها در 
حوزه هدای�اي ویژه ن�وروز هزین�ه کردهاي 
خود را انجام داده اند، وزیر کار با بخشنامه اي 
توزیع هدایاي نوروزي را با هزینه صندوق ها، 
ش�رکت ها و بانک هاي تابعه ممن�وع کرد، هر 
چند ای�ن اقدام وزی�ر کار قابل تقدیر اس�ت، 
اما به جه�ت آنکه چنی�ن هزینه کردهایي در 
شرکت هاي تابعه معمول و مرسوم است، باید 
دید بخشنامه وزیر عملیاتي خواهد شد یاخیر؟!

در حالي که وزارت کار، تعاون و رف��اه اجتماعي را به 
دلیل حجم باالي هلدینگ ها و ش��رکت هاي تابعه و 
بنگاه هاي فعال در حوزه مختلف، »وزارت اقتصاد شبه 
دولتي« دولت ها به شمار مي آورند، روز گذشته وزیر کار 
با بخشنامه اي توزیع هدایاي نوروزي با هزینه شرکت ها 
را ممنوع کرد، هر چند این اقدام وزیر کار قابل تقدیر 
است، اما با توجه به اینکه ش��رکت ها دو ماه مانده به 
پایان سال هزینه هاي مذکور را عملیاتی می کنند به 
نظر می آید تصمیم فوق دیرهنگام است. هزینه هاي 
جاري باالي بخش دولت در حوزه دستگاه هاي اجرایي 
و شرکت ها و بانک ها و مؤسسات وابسته نتیجه منفي 
خود را در افزایش قیمت تمام شده، کاهش بهره وري 
و سرمایه گذاري و استقراض از سیستم مالي کشور به 
نمایش مي گذارد و زمینه س��از تورم و کاهش قدرت 
تولید محصول رقابت پذیر مي شود، با توجه به اینکه 
60 تا 70 درصد بودجه کشور به بودجه شرکت هاي 
دولتي اختصاص دارد، از مجلس شوراي اسالمي انتظار 
مي رود، بودجه شرکت هاي دولتي را به دقت بررسي 
و نتیجه این بررسي ها را به کمک مرکز پژوهش هاي 

مجلس شوراي اسالمي منتشر کند. 
   بخشنامه دیرهنگام ولي قابل تقدیر وزیر 

کار
به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعي، در بخش��نامه محمد 
شریعتمداري وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي تأکید 
شده اس��ت اکیداً توزیع هدایا با هزینه صندوق ها، 
ش��رکت ها و بانک هاي تابعه این وزارتخانه در ایام 

نوروز به ویژه در حوزه وزارتي، دفاتر معاونین و سایر 
مدیران ممنوع است.  بنا به دستور وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي چنانچه مواردي گزارش یا مشاهده 
ش��ود، مدیر خاطي برکنار خواهد شد. هزینه هاي 
باالي ش��رکت هاي دولتي و وابس��ته ب��ه دولت و 
بخش عمومي به عنوان یک مس��ئله در سیس��تم 
اقتصادي ایران مطرح اس��ت، زیرا بخش زیادي از 
ثروت عموم��ي تحت قالب بنگاه ها و ش��رکت هاي 
غیر خصوصي درآمده است و این شرکت ها به ابزار 
ورود دولت و مقامات دولتي به تمامي فعالیت هاي 
تولیدي و خدماتي تبدیل شده اند. به عبارتي دولت 
در اقتصاد ایران هم سیاس��تگذار، مج��وز دهنده، 
تأیید کنن��ده صالحیت ها و سیاس��تگذار اس��ت و 
رگالتور فعالیت ه��اي اقتصادي چ��ون بانکداري، 
صرافي، بهداش��ت و درم��ان، صنع��ت، بازرگاني، 
معدن، کشاورزي، بیمه، راه و ساختمان، نفت و گاز 
و پتروش��یمي را برعهده دارد و هم اینکه به واسطه 
بنگاهداري و شرکتداري در حوزه هایي که رگالتور 
و سیاستگذار و مجوز دهنده است، شرکت هایي را 

دارد که در این حوزه ها فعالیت مي کنند. 
فضاي فوق موجب شده تا دولتمردان در فعالیت هاي 
اقتصادي بي رقیب باشند و فضا براي رقابت با دولت 
در تمامي استان هاي کشور به هیچ عنوان عادالنه 
نباش��د، البته دولت ع��الوه بر اینکه ش��رکت هاي 
تماماً دولتي را با مالکیت 51درصد از سهام، تحت 
اختیاردارد به جهت اینکه قوانین محاسبات عمومي 
را دس��ت و پا گیر تلقي مي کند، سلسله شرکت ها 
و هلدینگ هایي را ایجاد کرده اس��ت که درصدي 
از سهام ش��رکت هاي فعال در بخش هاي گوناگون 
اقتصادي  را تح��ت مالکیت دارد که ش��رکت را به 
عنوان یک شرکت غیر دولتي یا شبه دولتي انعکاش 

دهد تا با قانون تجارت فعالیت کنند. 
یکي از پنجره هاي خروج دولت و مقامات دولتي از 
حوزه قانون محاسبات عمومي و ورود به عرصه قانون 
تجارت و فعالیت اقتصادي ب��ا دارایي هاي دولتي و 
آزادي عمل قانون تجارت حوزه بنگاهداري است، 
بانک ها و بیمه ها و صندوق هاي بازنشستگي زمینه 

ساز ورود دولت به حوزه شرکتداري بر اساس قانون 
تجارت مي باش��د، اما از آنجایي که دولت رگالتور و 
مجوز دهنده فعالیت هاي اقتصادي اس��ت، بخش 
خصوصي یا تعاوني از مش��ارکت با دولت در زمینه 
بنگاهداري استقبال مي کنند، زیرا حضور یک مقام 
وابسته به دولت در هیئت مدیره را یک امتیاز به شمار 
مي آورند. پس نمایندگان مجلس و شوراي اسالمي 
باید بدانند اگر چه در قوانین بودجه تعداد شرکت ها 
تنها حدود300 الي 350 شرکت عنوان شده است، 
اما گاهی این شرکت ها هزاران شرکت در ذیل خود 
جاي داده اند که این شرکت ها را باعنوان شرکت هاي 
وابسته و فرعي مي شناسیم، بدین ترتیب شناسایي 
و بررسي بودجه شرکت هاي دولتي شاید به اندازه 
چهارسال زمان ببرد، از این رو باید مجلس در رابطه 
با بررسي بودجه و نظارت بر شرکت هاي تمام دولتي 
و ش��رکت هایي که دولت درآن مالکیت و کرس��ي 

مدیریتي دارد، تصمیم اساسي بگیرد. 
گفتني اس��ت بودجه ش��رکت هاي دولتي، بانک ها 
و مؤسسات وابس��ته به دولت در سال  1400 حدود 
1500 هزار میلیارد تومان است که عمده این بودجه 
صرف هزینه ها مي شود و خزانه دولت نه تنها ساالنه 
حتي به اندازه 5 درصد از بودجه کل این شرکت ها به 
واسطه سود فعالیت این ش��رکت ها دریافتي ندارد، 
بلکه بدهي ها و اقس��اط بانکي این شرکت ها نیز به 
دولت انتقال مي یاب��د که این هزین��ه در نهایت به 
عموم مردم جامعه انتقال مي یاب��د، از این رو زمان 
آن رسیده است که در جریان بودجه1400 وضعیت 
هزینه هاي زائد و ریخت و پاش ها و ناکارآمدي ها و 
پرونده هاي حقوقي درازمدت و سریالي شرکت هاي 
دولتي و وابس��ته به دولت تعیین تکلیف شود. براي 
افکار این س��ؤال مطرح اس��ت که چرا به رغم آنکه 
اغلب شرکت هاي دولتي زیان ده یا دخل و خرجشان 
سر به سر اس��ت، اما از هزینه هاي جاري باالي خود 
نمي کاهند در عین حال پیوسته از ایست و بازرسي 
»ورشکستگي و انحالل« نیز فرار مي کنند، در پاسخ 
به این پرس��ش باید گفت اگر چ��ه 60 تا70 درصد 
بودجه کل کش��ور ب��ه بودجه ش��رکت هاي دولتي 

اختص��اص دارد و بازدهي س��االنه این ش��رکت ها 
حتي معادل 5درصد از بودجه کل این ش��رکت ها 
نیست، ولي انواع استقراض هاي بانکي و بدهي هاي 
این ش��رکت ها به واس��طه احکامي که در البه الي 
بودجه هاي سنواتي گنجانده مي شود، به دولت انتقال 
یافته و سپس این بدهي ها تحت عنوان بدهي هاي 
ملي و عمومي از طریق چاپ پول یا چاپ اوراق بدهي 

پرداخت مي شوند. 
   انحرافات در بنگاهداري 

در بخش هایي از دولت که شرکت ها براساس مدل 
هلدینگي فعالیت دارند و مدیران شرکت هاي تابعه و 
وابسته مي دانند اگر در حوزه دخل و خرج به مشکل 
بخورند، بودجه از محل هلدینگ تأمین مي ش��ود، 
شاهد هزینه هاي جاري باال و ریخت و پاش هستیم، 
براي اصالح این فضا نیاز به آس��یب شناسي داریم 
زیرا تداوم وضعیت کنوني موجب شده تا از طرفي 
حقوق هاي نجوم��ي در این بخش ها ب��ا گذر زمان 
قبح خود را از دست دهد، از طرفی، بخشي از نیروي 
انس��اني در این بخش ها با هدف دستیابي به عواید 
مالي وارد واس��طه گري در چرخ��ه خرید و فروش 
محصوالت کاالیي یا خدماتي در شرکت ها شده اند. 
نتیجه وضعیت فوق در حوزه شرکت ها و بنگاه هاي 
عمومي آن شده است که هزینه هاي جاري به شدت 
افزایش یافته اس��ت، به طوري که بخش زیادي از 
شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت زیان ده یا سر به 
سر هستند به عبارتي این بخش ها اگر با تزریق منابع 
از سوي بانک به شکل استقراض یا هلدینگ باالسري 

مواجه نشوند، در حقیقت باید ورشکسته شوند. 
    انتقال هزینه مالي س�نگین شرکت هاي 

دولتي به تورم 
یکي از ن��کات در بودجه نویس��ي و همچنین مالیه 
ش��رکت هاي دولتي و وابس��ته به دولت رویه شده 
آن اس��ت که در رهگذر بودجه هاي سنواتي بدهي 
ش��رکت هاي دولتي به بخش دولت انتقال مي یابد 
و دست آخر هزینه این بدهي ها را مردم تحت قالب 
بدهي هاي ملي و کسري بودجه اي که از محل خلق 
پول بدون پشتوانه یا انتشار اوراق بدهي در بازار بین 
بانکي و سرمایه تأمین مي شود، باید پرداخت کنند. 
نکته جالب توجه آن اس��ت که نمایندگان مجلس 
ش��وراي اس��المي عموماً در دوران بررسي قانون 
بودجه س��نواتي روي بودجه عمومي که به بودجه 
جاري دس��تگاه ها، بودجه عمراني و پرداخت هاي 
انتقالي تقسیم بندي مي شود، تمرکز دارند و بودجه 
شرکت ها، بانک هاي دولتي و مؤسسات وابسته به 

دولت چندان مورد بررسي قرار نمي گیرد. 
گفتني اس��ت 60 تا 70 درصد از بودجه س��نواتي 
کش��ور به بودجه ش��رکت هاي دولت��ي اختصاص 
دارد و باید براي کاهش هزینه هاي جاري، افزایش 
شدید بدهي ها و رشد کارایي و بهره وري شرکت ها 
چاره اندیشي شود، به ویژه آنکه از سر عادت بدهي 
ش��رکت هاي دولتي از طریق احکام بودجه ساالنه 
کشور به بخش دولت و سپس مردم انتقال مي یابد. 

در پایان هر چند بخش��نامه دیر هن��گام وزیر کار 
در رابطه با توقف هزینه هاي نوروزي ش��رکت هاي 
تابعه اش بعید است که عملیاتي شود، اما این موضوع 
دستاویز خوبي است براي آن دسته از شرکت هاي 
دولتي که هنوز در این حوزه هزینه نکرده اند، بهتر 
اس��ت هیئت دولت با بخش��نامه اي از شرکت هاي 
تابعه بخواهد ک��ه به جاي این دس��ت هزینه ها، از 
هزینه هاي جاري خود بکاهند تا حجم بدهي هاي 
این شرکت ها کاهش پیدا کند و از این رهگذر شاهد 
کاهش چاپ پول و چاپ اوراق بدهي و کنترل تورم 

در اقتصاد باشیم.


