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ب�رای جلوگی�ری از ورود نقدینگ�ی ب�ه س�مت احت�کار 
ب�ر  را  مالیات های�ی  می ت�وان  مس�کن  ی�ا  خ�ودرو 
خودروه�ای اضاف�ی و مس�کن های خال�ی وض�ع ک�رد.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس در گفت وگو با خانه 
ملت با تأکید بر اینکه نمی توان مشکالت حوزه اقتصادی را با تزریق 
یک آمپول یا یک حرکت حل کرد، گفت: دولت باید در مجموعه ای 

از بخش های کشور بازنگری کند.
نماینده مردم شیراز در دور یازدهم مجلس افزود: در زمینه کنترل 
نقدینگی، افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار، 
ایجاد محدودیت برای بخش های غیرمولد، حمایت از تولید داخلی، 
تقویت ش��رکت های دانش بنیان، جلوگیری از قاچ��اق، مبارزه با 

فس��اد، ارائه تس��هیالت برای مس��کن، بخش های کلیدی مانند 
پوشاک، صنعت غذایی، پتروش��یمی و تکمیل حلقه های بخش 
معدن باید اقدامات اساسی انجام ش��ود تا بتوانیم نتیجه مطلوب 

را به دست آوریم.
وی با بیان اینکه با رف��ع ایرادات بازار باید نقدینگی را به س��مت 
بخش های مول��د هدایت کرد، گفت: بانک مرک��زی برای هدایت 
هرچه بهتر نقدینگی به سمت بخش های مولد باید سهمی را که 

برای بخش های مولد در نظر می گیرد، واقعی و آن را کنترل کند.
قادری اظهار داشت: بانک ها می توانند سپرده های مردم را به عنوان 

تسهیالت در اختیار تولیدی ها قرار دهند.
نماینده مردم شیراز در دور یازدهم مجلس با اشاره به اینکه قدم 

بعدی برای اصالح امور اقتصادی ناامن کردن فضا برای بخش های 
نامولد اس��ت، گفت: برای جلوگیری از ورود نقدینگی به س��مت 
احتکار خودرو یا مس��کن می توان مالیات هایی را بر خودروهای 
اضافی و مسکن های خالی وضع کرد تا سود خرید و فروش مکرر 

این اقالم کاهش پیدا کند.
وی ضمن تأکید بر اینکه مسکن و خودرو را باید از کاالیی سرمایه ای 
و لوکس به کاالی مصرفی تبدی��ل کرد، افزود: وض��ع مالیات بر 
خودروها به صورت پلکانی یکی از راهکارهای مناسب است. به طور 
مثال خودروی زیر 100 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف، 
بین 100 تا 200 میلیون، 2 درصد مالیات داشته باشد و با باال رفتن 

قیمت خودروها نرخ مالیاتی هم افزایش یابد.

مسکن و خودرو را با وضع مالیات از احتکار خارج کنید

و  رئی���س 
نم�این�دگان     قاچاق

مجل�س روحیه جه�ادی باالیی ب�رای به 
تح�رک درآوردن دولت دارن�د تا در یک 
سال باقی  مانده دولت تغییرات چشمگیری 

در سفره مردم ایجاد شود.
فداحس��ین مالکی، نماینده مردم زاهدان در 
مجلس و رئیس سابق س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در گفت وگ��و با تس��نیم اظهار کرد: 
شعار جهش تولید برای سال جاری بر اساس 
معیارهای جامعه اس��ت و نیاز بود که اقتصاد 
کش��ور از بن بست خارج ش��ود و بخش تولید 

کشور شتاب گیرد.
وی تصریح کرد: در صورتی که اقتصاد شفاف 
باشد، گرانی و تورم برداشته شود، سفره مردم 
آبرومندانه و حتی مش��کالت اقتصادی حاد 
کشور نیز رفع می شود؛ اما در حال حاضر برخی 
متوجه نیس��تند در جامعه چه اتفاق هایی در 

حال رخ  دادن است.
مالکی با ابراز اینکه رئیس دفتر رئیس جمهور 
با یک تلفن یک وزیر را عوض می کند، گفت: 
این امر از اختیارات رئیس دفتر نیست، بلکه از 
اختیارات ریاست جمهوری به حساب می آید، 
به دلیل همین بی قانونی هاس��ت که اقتصاد 

کشور شرایط بحرانی را سپری می کند.
وی ادامه داد: ه��ر جایی که دول��ت نیازمند 
شفاف س��ازی اس��ت، مجلس آمادگی الزم را 
برای تعامل دارد، اما هیچ مالحظه ای با دولت 
نخواهد داشت. ما به  دنبال عزل و ساقط کردن 

دولت نیستیم، اما مجلس یازدهم، مشروط به 
تغییرات اساسی در حوزه اقتصاد است و هر نوع 

کمکی را به دولت می کند.
نماین��ده مردم زاه��دان در مجلس ش��ورای 
اس��المی اظهار داش��ت: فرض اینکه قاچاق 
مربوط به کولبران است، درست نیست و آقای 
روحانی باید قاچاق را در وزارتخانه های خود 
جس��ت وجو کند. وجود حواله ها و مجوزهای 
کاذب واردات کاالهای غیرضروری، واحدهای 

تولیدی را به تعطیلی کشانده است.
رئیس سابق س��ازمان مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز با تصریح ب��ه اینکه »قاچاق در کش��ور ما 
س��ازمان یافته اس��ت«، گفت: مرزنشینان ما 
مسئولیت حفاظت از مرزهای کشور را به عهده 
دارند و نباید انگ قاچاق کاال را نیز به آنها زد. 
گردن کلفت هایی ک��ه در وزارتخانه ها حواله 
صادر می کنند و قوه قضائیه نیز با آنها برخورد 

می کند، هیچ ربطی به مرزنشینان ندارند.
وی اظه��ار داش��ت: این فس��اد موج��ود در 
وزارتخانه های دولتی است که موجب بدبینی 
مردم ش��ده، به طوری که حتی بیان وضعیت 

زندگی مردم شرم آور است.
مالکی ب��ا تأکید ب��ر اینکه دول��ت باید از 
خودش تحرکی نش��ان دهد و کشور را از 
این وضعیت اقتص��ادی خارج کند، اظهار 
داش��ت: در بحث گرانی ها مشکل جدی 
داریم. ما از بعد نظارتی خود برای در مسیر 
قرار دادن دولت، از ریل اقتصادی درست 

استفاده می کنیم.

نماینده مجلس و رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کاال:

 قاچاق را باید در وزارتخانه ها 
جست وجو کرد!

 برنامه كلي دولت
براي اصالح ساختار بودجه

در حالي که اخی�راً رهبر معظم انق�اب به طور مج�دد به جدایي 
نف�ت از بودجه و همچنی�ن بودجه ری�زي عملیات�ي تأکید مؤکد 
داش�تند و سیس�تم بانکي نیز از ناحیه فش�ار بودجه به ماش�ین 
خل�ق نقدینگي به س�توه آمده اس�ت و کارشناس�ان و اس�اتید 
اقتصادي نیز خواس�تار س�اماندهي مالی�ه دول�ت و تنظیم داده 
و س�تانده ها هس�تند، رئیس س�ازمان برنامه و بودجه از ارس�ال 
برنام�ه اص�اح س�اختار بودج�ه دول�ت به مجل�س خب�ر داد.
یکي از راه هاي سلطه امریکا بر کش��ورهاي نفتي، تحریم نفت با هدف 
برهم زدن دخل و خرج کش��ورها و کاهش رفاه عمومي مردم جامعه 
است، البته گاهی سیاست فشار بر کشورهاي نفتي با دستکاري قیمت 
جهاني نفت نیز انج��ام مي گیرد، در این میان براي اینکه کش��ورهاي 
نفتي از دردسرهاي تحریم نفت یا تکانه هاي بازار جهاني رهایي یابند، 
جدایي بودجه از نفت و ارزهاي نفتي اس��ت، براي این کار باید مراقب 
بود جهت رهایي بودجه از نفت به چاه اس��تقراض داخلي و خارجي و 
آینده فروشي نیفتیم، از این رو بودجه کشور باید عملیاتي تنظیم شود 
و ریخت و پاش ها  در دولت و شرکت هاي دولتي پایان و بهره وري دولت 
جهش یابد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در 
روزهاي گذش��ته به دلیل مطالبه افکار عمومي و پیگیري نمایندگان 
مجلس یازدهم در فضاي مجازي از ارسال برنامه اصالح ساختار بودجه 

عمومي به مجلس خبر داد. 
وي در یک برنامه رادیوی��ي گفته بود که برنامه اصالح س��اختار هنوز 

تکمیل نشده است و با کمک مجلس به سرانجام خواهد رسید. 
آذر سال 97 موضوع اصالح ساختار بودجه و کاهش هزینه هاي دولت 
از س��وي مقام معظم رهبري مطرح و مقرر ش��د که براي س��ال 98 و 
99 برنامه هاي اجرایي آن آغاز ش��ود. از آن زمان اقدام خاص اجرایي 
مشاهده نشده است. س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور مي گوید با نظر 
اندیشمندان و صاحب نظران طرح اصالح ساختار بودجه را که بر چهار 
محور »درآمدزایي پایدار، هزینه کرد کارا، ارتقاي ثبات، توسعه و عدالت 
و اصالحات نهادي بودجه« استوار است و مشتمل بر 9 بسته، 2۳ برنامه و 

۶۵ پروژه است، طراحي کرده است. 
........................................................................................................................

بانک مرکزی خبر داد
 رشد 31 درصدی حجم نقدینگی 

در سال 98  
رش�د نقدینگ�ی در س�ال ۹۸ ک�ه در ح�د ۳۱ درص�د و باالتر از 
متوس�ط بلندمدت نرخ رش�د نقدینگی بوده اس�ت نیز ناشی از 
فش�ار ش�دید تحریم صادرات نفت ب�ر بودجه دول�ت و از طریق 
افزایش خال�ص ارزش دارایی های خارجی بان�ک مرکزی به دلیل 
خرید ارزهای ۱۲ درصد س�هم صندوق توس�عه ملی بوده اس�ت.
در حالی که اخیراً مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی میانگین 
رشد اقتصادی س��ال های 91 تا 98 را در محدوده صفر معرفی کرده و 
خلق 2هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در این مدت تعجب بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است که چرا داده و ستانده های 
دولت و بانک ها به شکلی نیست که در رکود اقتصادی نقدینگی بدون 
پشتوانه خلق نشود، بانک مرکزی نسبت به جهش نقدینگی در کشور 

واکنش نشان داد.
روابط عمومی بانک مرکزی در اطالعیه ای نوشته که رشدهای کنونی 
نقدینگی به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزی نیست و رشد نقدینگی در 
سال 98 که در حد ۳1 درصد و باالتر از متوس��ط بلندمدت نرخ رشد 
نقدینگی بوده نیز ناشی از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه 
دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی 

به دلیل خرید ارزهای 12 درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.
همچنین تالش بانک مرکزی در تشدید نظارت بر بانک ها و مؤسسات 
اعتباری، جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها و کاهش شدید آن، ممانعت 
از مسابقه نرخ س��ود بین بانک ها و راه اندازی عملیات بازار باز و اصالح 
رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازارس��ازی 
اوراق خزانه منتشره از س��وی دولت در راستای کاس��تن از نرخ رشد 

نقدینگی به عنوان منشأ اصلی تورم و بی ثباتی اقتصاد کالن است. 
........................................................................................................................

آه مستأجران بلند شد
نایب رئیس اتحادیه مشاوران اماک با اشاره به اینکه اجاره نشینی 
از ۲۲ به 4۲ درصد رسیده است، گفت: بارها در رابطه با دغدغه های 
م�ردم در ای�ن بخش هش�دار دادی�م، اما گ�وش ش�نوایی نبود.

به گزارش تس��نیم، حس��ام عقبایی اظهار کرد: با توج��ه به تعطیالت 
کرونایی، مردم و مس��تأجران بعد از ماه مبارک وارد بازار اجاره و خرید 
شدند و بخشی از قراردادها تا پایان تیرماه با توجه به مصوبه ستاد کرونا 
تمدید شد. وی با بیان اینکه مردم با ارقام نجومی و رشد نامتعارف روبه رو 
شده اند، افزود: موجرین با توجه به تورم عمومی و رشد قیمت ها هنگام 
مواجهه با مشاوران مسکن همه کاالها از جمله سوخت، اسنپ و هرچه 
گران شده را به نوعی می خواهند از مس��تأجر خود دریافت و این خأل را 
پر کنند که به خاطر همین مسئله آه مستأجران بلند شده است. وی با 
بیان اینکه در این باره همه مسئول هستیم، اما مسئولیت بیشتر متوجه 
دولت است که در حوزه مسکن مردم باید گام جدی و اساسی بردارد و این 
بار از روی دوش مردم سبک شود، تصریح کرد: در گذشته وقتی موجری 
قیمت نامتعارفی می داد، مشاوران امالک می گفتند که روی این ملک کار 
نمی کنند، اما امروز هر فردی به مشاور امالک مراجعه می کند و قیمتی 
نامطلوب می دهد، مش��اوران امالک کمتر او را بالک می کنند، در حالی 
که اگر موجر این نامتعارف بودن قیمت را از زبان چندین نفر بشنود، به 
خودش می آید. نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه مشاور 
امالک باید ارش��ادی با مردم صحبت کند، نه تکلیفی گفت: واقعیت این 
است که مشاور امالک باید قاعده انصاف، شرافت انسانی و برقراری عدالت 
اجتماعی را با توجه به فشارهای تحمیل شده به مردم رعایت و این را برای 
موجر درونی کند که دامنه تحمل مستأجران هم حدی دارد. عقبایی با 
اشاره به اینکه نه تنها از اردیبهش��ت و خرداد، بلکه از مهر سال گذشته 
دغدغه های خود را در حوزه اجاره مطرح کردیم و هش��دار دادیم، عنوان 
کرد: بارها گفتیم که امسال تمام ش��د، اما بیاییم از سال بعد فکری برای 

مردم کنیم، اما کو گوش شنوا؟
حوزه مس��کن تنها مرب��وط به مش��اوران امالک ی��ا تولیدکنندگان و 
انبوه سازان نیست، بلکه دستگاه های مختلف دولتی و حاکمیتی در آن 
نقش دارند و باید با هم هماهنگ کار کنند تا پایداری ایجاد ش��ود. وی 
یادآور شد: در حوزه مسکن استیجاری مجلس هفتم تا دهم کاری انجام 
ندادند، اما همه موافق انج��ام کار بودند. همچنین از دولت اصالحات تا 
تدبیر و امید هیچ کاری در حوزه تسهیالت برای مسکن استیجاری انجام 

نشد. متأسفانه اجاره نشینی از 22 به 42 درصد رسیده است.

راز اینک�ه چرا ع�ده ای از اش�خاص نیازمند 
مش�مول س�هام عدال�ت هس�تند و عده ای 
در هم�ان وضعی�ت اقتصادی نیس�تند، این 
اس�ت که اطاع�ات ارس�الی دس�تگاه ها  به  
س�ازمان خصوصی  ناقص بوده اس�ت. بر این 
اس�اس ع�ده ای به ناح�ق از دریافت س�هام 
عدال�ت مح�روم ش�دند، از این رو اگ�ر قرار 
اس�ت جاماندگان از دریافت س�هام عدالت 
ب�ه ای�ن جامع�ه بپیوندن�د، خ�ود دول�ت و 
مجلس در ای�ن ب�اره باید مس�اعدت  کنند.

 س��هام عدالت قرار بود به 7 میلیون دهک اولی 
و دومی اختصاص یابد. ب��ه هر ترتیب این دایره 
و این طرح اشاعه یافت تا اینکه ۵0 میلیون نفر 
مشمول سهام عدالت شدند و ۳0 میلیون از قافله 
سهام عدالت جا ماندند. راز اینکه چرا عده ای از 
اشخاص نیازمند مشمول سهام عدالت هستند و 
عده ای در همان وضعیت اقتصادی نیستند، این 
است که سازمان خصوصی سازی از دستگاه ها، 
اطالع��ات خواس��ته ب��ود ک��ه مجموعه هایی 
چون کمیته امداد، بهزیس��تی، سازمان تأمین 
اجتماعی، صندوق های بازنشستگی کشوری و 

لشکری، وزارتخانه ها، نیروی های مسلح، حوزه 
و... اطالعات را ناقص به سازمان خصوصی ارسال 
کردند. بر این اساس عده ای به ناحق از دریافت 
سهام عدالت محروم ش��دند. جا دارد این خطا 
اصالح ش��ود، چراکه وضعیت دارای��ی و درآمد 
خانوار در ایران مشخص است و نمی شود به یک 
خانوار هم طبقه مثاًل دهک سوم یا چهارم سهام 
عدالت اختصاص داد و به دیگری نداد که در این 
صورت اصاًل نام پرمس��مای این طرح و فلسفه 

وجودی آن زیر سؤال می رود.
اطالعات ناقص ارس��الی دس��تگاه ها به سازمان 
خصوصی سازی، دلیل اصلی جا ماندن برخی از 
اشخاص نیازمند از قطار دریافت سهام عدالت بود. 
از این رو با توجه به اینکه جاماندگان سهام عدالت 
قصوری انجام نداده اند، انتظار می رود از پرتفوی 
باقی مانده دولت در س��هام عدالت که در قالب 
صندوق های ETF به فروش می رسد، نیازمندان 
جامانده از دریافت سهام عدالت نیز مشمول طرح 
شوند تا هم اقتصاد مردمی تر ش��ود و هم اینکه 
تصدی گری های دولت در شرکت داری کاهش 
یابد. در عین حال با رفع فقر شاهد برقراری هرچه 

بیشتر عدالت در جامعه باشیم.
معاون سازمان خصوصي سازي با اشاره به اینکه 1/8 
میلیون پیش ثبت نام سهام عدالت را انجام داده اند، اما 
اطالعات آنها ثبت نهایي نشده است، گفت: امیدواریم 
براي این افراد اجازه مجددي از رهبري گرفته شود. 
حس��ین عالیي، در گفت وگو با مهر در پاسخ به این 
سؤال که چرا برخي از سهامداران برگه سهام عدالت در 
اختیار دارند، ولي نامشان در سامانه سهام عدالت ثبت 
نشده است، گفت: این افراد، پیش ثبت نام مقدماتي را 
انجام داده اند، اما مراحل بعدي به هر علتي دنبال نشده 
است، ممکن است شرکت سرمایه گذاري استاني به 
هر علتي جواب را دیر فرستاده باشد یا سیستم تصور 
کرده فرستاده ولي از طریق سازمان خصوصي سازي 
دریافت نش��ده باش��د؛ چراکه در آن موقع سامانه ها 
مانند اآلن نبود و شهرستان ها بعضاً از طریق سیستم 
دیال آپ اطالعات را مي فرستادند که سازوکارهاي آن 
ابتدایي بود. وي درباره افرادي که کارت پرس ش��ده 
سهام عدالت را نیز دارند، گفت: برگه پرس شده سهام 
عدالت مالک نیست؛ چراکه آن برگه ها را شرکت هاي 
تعاوني و سرمایه گذاري اس��تاني صادر کرده بود در 
حالي که شرکت هاي س��رمایه گذاري استاني صرفاً 

کارگزار این کار بوده و چنین اختیاري را نداشته است. 
عالیي با اشاره به اینکه این مشکل براي 1/8 میلیون 
نفر از مردم وجود دارد، گفت: بسیاري از این افراد در 
شهرها و روستاهاي محروم هستند، فرضاً به شرکت 
تعاوني مراجعه کرده اند و این شرکت نیز به هر دلیلي 
کارش را صحیح انجام نداده است، تصور سهامدار این 
است که کارش توسط شرکت تعاوني انجام شده ولي 
در واقع، کار وي انجام نشده و اطالعات تا مرحله نهایي 

ثبت نشده است. 
وي در پاس��خ به این س��ؤال که آیا راهکاري براي 
حل مشکل این 1/8 میلیون نفر وجود دارد، گفت: 
پیشنهادهایي را مطرح کردیم که بعد از جمع شدن 
کار انتقال س��هام عدالت به مش��مولین فعلي، به 
سراغ مشمول کردن این 1/8 میلیون نفر که بعضاً 
افراد مس��تحق و جزو دهک ه��اي پایین درآمدي 
هستند، خواهیم رفت و مسئله را پیگیري مي کنیم. 
امیدواری��م مراجع ذي ص��الح، مجل��س و دولت 
تمهیداتي بیندیشند و اجازه مجددي را از رهبري 
بگیرند تا براي این افرادي که جامانده اند کاري انجام 
شود. معاون واگذاري س��هام و بنگاه هاي سازمان 
خصوصي سازي در پاسخ به این سؤال که براي برخي 
از مردم سود س��هام عدالت نیز واریز شده ولي در 
سامانه اسم آنها نیست، گفت: آن مقطع، اختیار کار 
در دستان سازمان خصوصي سازي نبود بلکه کارها 
را کانون سهام عدالت انجام مي داد. کانون نیز براي 
برخي از مردم، سودهاي علي الحسابي را تحت عنوان 
سود سهام عدالت واریز کرده است، در حالي که این 
پول سود سهام عدالت نبوده اما این تصور ایجاد شده 

که سود سهام عدالت پرداخت شده است. 
وي ادامه داد: سود سهام عدالت تنها همین سه 
مرحله اي اس��ت که ما اعالم کردی��م و اطالعات 
آن نیز کاماًل مش��خص اس��ت. قب��ل از کانون و 
ش��رکت هاي تعاوني شهرس��تاني بعضي جاها 
مبالغي را به تصور سود س��هام عدالت به برخي 
داده اند، در حالي که آن سود ناشي از سود سهام 
عدالت نبوده بلکه ناشي از گردش حساب ها بوده 
که کانون به ش��رکت هاي تعاوني شهرس��تاني 
داده است و آنها نیز تحت عنوان سود سهام عدالت 
به مردم داده اند، بنابراین به لحاظ سازوکارهاي 
بازار سرمایه سود شرکت ها نبوده است. عالیي در 
پاسخ به این سؤال که مهلتي را براي انتخاب روش 
آزاد سازي براي وراث متوفیان قرار مي دهید یا خیر  
گفت: در سامانه شرکت سپرده گذاري پیش بیني 
شده که از زمان اعالم رسمي مبني بر راه اندازي 
امکان الکترونیکي انتقال سهام متوفیان، وراث اگر 
گواهي انحصار ورثه داشته باشند، مي توانند روش 

مستقیم را نیز انتخاب کنند.

60 درصد شاغالن كشور بيمه ندارند
مرک�ز پژوهش ه�اي مجل�س ب�ا تأکی�د ب�ر اینک�ه اکث�ر افراد 
اضاف�ه ش�ده ب�ه ب�ازار کار در س�ال هاي ۱۳۹4 ت�ا ۱۳۹۸، تحت 
پوش�ش بیم�ه ق�رار نگرفته ان�د، اع�ام کرد: ب�ه طور متوس�ط 
نزدیک ب�ه 60 درصد از ش�اغان تحت پوش�ش بیمه نیس�تند. 
به گزارش فارس، بخش��ي از این گزارش، به بررس��ي آمارهاي مرتبط 
با وضعیت بازار کار اختصاص داش��ت. براس��اس بررس��ي هاي مرکز 
پژوهش هاي مجلس، طي سال هاي 1۳94 تا 1۳98 حدود ۳ میلیون 
نفر به جمعیت شاغل کش��ور افزوده شده که نه توسط بخش دولتي یا 
ش��رکتي و کارخانه اي، بلکه توسط بخش غیرش��رکتي و با تمرکز بار 
خدماتي مانند خرده فروشي و عمده فروش��ي، تعمیرات، حمل و نقل، 
واسط گري، خدمات موادغذایي و... ایجاد شده است. این مشاغل عمدتاً 
داراي قرارداد به معناي متعارف بین بنگاه هاي اقتصادي و کارکنان خود 

نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمي گیرند. 
در بخش دیگري از این گزارش با اش��اره به اینکه افراد داراي اش��تغال 
ناقص شامل تمام شاغالني است که کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده، 
خواهان و آماده براي انجام کار اضافي بوده اند، آمده است: بر اساس آمار 
مرکز آمار در زمس��تان 1۳98 حدود 24۳8 هزار نفر از شاغلین داراي 
وضعیت اشتغال ناقص بوده اند. نرخ اشتغال ناقص در طول سه دهه اخیر 
حدود 10 درصد بو ده است. بازوي کارشناس مجلس با اشاره به اینکه 
1۵/4 میلیون نفر از شاغلین کشور در بنگاه هاي کوچک مشغول کارند، 
اعالم کرد: بنگاه هاي کوچک با توجه به وابستگي بیشتر به منابع داخلي 
براي تأمین سرمایه در گردش خود و همچنین لزوم پرداخت هزینه هاي 
جاري با تواتر کوتاه مدت، در معرض آسیب هاي شدیدتر در کوتاه مدت 
هستند. با توجه به آنکه مجموع شاغالن کش��ور در سال 97 )براساس 
نمودار زیر( حدود 2۳/9 میلیون نفر هستند، حدود ۶4/۵ درصد شاغالن 

کشور در بنگاه هاي کوچک کار مي کنند. 
........................................................................................................................

صعود ۴0 هزار واحدي شاخص بورس
ب�ازار س�رمایه نخس�تین روز معامات�ي را ب�ا چراغ س�بز آغاز 
کرد و ش�اخص کل بورس بیش از 40 ه�زار واح�د افزایش یافت. 
به گزارش ایسنا، معامالت دیروز بازار سرمایه در حالي به پایان رسید که 
شاخص کل این بازار با 40 هزار و ۳22 واحد صعود در رقم یک میلیون و 
۶8 واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 10 هزار و ۳7۳ واحد 

رشد و رقم ۳40 هزار و 8۶4 واحد را ثبت کرد. 
معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش 77 هزار و ۳1 میلیارد 
ریال انجام دادند. صنایع پتروشیمي خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان، 
صنایع ملي مس ایران، سرمایه  گذاري تأمین اجتماعي، معدني و صنعتي 
گلگهر، بانک ملت و مخابرات ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر 
مثبت را گذاش��تند و نمادهاي پربیننده این بازار نیز بانک ملت، فوالد 
مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، گسترش سرمایه گذاري ایران 
خودرو، س��رمایه گذاري غدیر، صنایع ملي مس ایران و سرمایه  گذاري 
خوارزمي بودند. ش��اخص فرابورس نیز با ۳۶۳ واحد رش��د وارد کانال 
12 هزار واحد ش��د و رقم 12 هزار و ۶0 واحد را ثبت کرد. معامله گران 
این بازار 49۵ هزار معامله به ارزش ۳۶ هزار و 7۳۶ میلیارد ریال انجام 
دادند. پتروشیمي مارون، س��هامي ذوب آهن اصفهان، سرمایه  گذاري 
صبا تأمین، پتروشیمي زاگرس، س��نگ آهن گوهرزمین، پتروشیمي 
تندگویان و تولید نیروي برق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر 
مثبت را روي فرابورس گذاشتند. نمادهاي پربیننده فرابورس از سهامي 
ذوب آهن اصفهان، بانک دي، سیمان الر سبزوار، داروسازي تولید دارو، 
گروه سرمایه  گذاري میراث فرهنگي، صنایع ماشین هاي اداري ایران و 

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان تشکیل شده است. 
........................................................................................................................

رشد مطلوب صادرات در اردیبهشت 99
س�ازمان توس�عه تجارت اعام کرده ک�ه صادرات اردیبهش�ت 
م�اه در قیاس ب�ا فروردین رش�د مطلوب�ي را تجربه کرده اس�ت. 
به گزارش ایسنا، در جدیدترین گزارش ارائه شده از سوي سازمان توسعه 
تجارت، به کاهش صادرات ایران در فروردین سال جاري اشاره شده که تحت 
تأثیر شیوع کرونا، تجارت ایران و بسیاري از کشورهاي جهان در این ایام 
با کاهش چشمگیر مواجه شد. در کنار اهمیت عملکرد صادراتي، آنچه که 
براي دولت بیشترین اهمیت را دارد، بازگشت ارز حاصل از این صادرات به 
کشور و استفاده از آن براي تأمین مواد اولیه کارخانجات و واردات کاالهاي 
ضروري است. طبق برآورد س��ازمان توسعه تجارت، سرعت بازگشت این 
ارزها نیز در خرداد امس��ال افزایش خواهد یافت. این سازمان اعالم کرده: 
با توجه به الزام بازگش��ت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به 
بانک مرکزي و با توجه به کاهش فاصله بین نرخ ارز نیمایي با نرخ ارز آزاد 
و نزدیک شدن به آخرین مهلت صادرکنندگان جهت ایفاي تعهدات خود 
)پایان تیرماه( و شروع تولید واحدها بعد از بحران کرونا، پیش بیني مي شود، 
طي خردادماه، رفع تعهدات صادرکنندگان به نظام بانکي نسبت به ماه هاي 

گذشته افزایش قابل مالحظه اي داشته باشد. 
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