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خبر
واردات ۱.۶میلیارد دالری
دارو با ارز ۴۲۰۰

در ســال جاری تاکنون بیش از ۱.۶میلیارد دالر دارو،
تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز ترجیحی وارد ایران
شده است .به گزارش ایســنا ،با وجود محدود شدن
لیســت دریافتکنندگان ارز ترجیحی در چند سال
گذشته ،همچنان بخشی از دارو ،تجهیزات و ملزومات
پزشکی مشمول دریافت این ارز است و در کنار شش
قلم گندم ،جو ،ذرت ،کنجاله سویا ،دانههای روغنی و
روغن خام با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد میشــود .این در
حالی است که بررســی آمار گمرک ایران در رابطه با
واردات کاالهای اساسی نشان میدهد که در ۹ماهه
امسال۲۰.۱ ،میلیون تن به ارزش بیش از ۱۱.۱میلیارد
دالر با ارز ترجیحی وارد کشــور شده است .از واردات
صورت گرفته ۱۶هزار و ۲۷۴تن به ارزش بالغ بر یک
میلیارد و ۶۷۶میلیون و ۹۸۰هزار دالر مربوط به دارو،
تجهیزات و ملزومات پزشــکی اســت .میزان واردات
دارو در ۹ماهه امســال نسبت به ســال گذشته ۴۲
درصــد از لحاظ وزن و ۳۶درصد از نظر ارزش افزایش
دارد .در جریــان حــذف ارز ۴۲۰۰تومانی بارها بحث
تداوم پرداخت به دارو مطرح بوده اما آنچه ســازمان
برنامهوبودجه اعالم کرده است ،از این حکایت دارد که
حتی برای دارو هم در ســال آینده پرداخت نرخی با
۴۲۰۰تومان به واردکننده وجود نخواهد داشت و این
یارانه بهنوعی دیگر و از طریق بیمهها در دسترس مردم
قــرار خواهد گرفت که البته هنوز جزییات این برنامه
دولت مشخص نیست.

کاهش جوجه ریزی
در مرغهای تخمگذار

رئیس هیــات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان
تهران میگویــد در بخش مرغ تخمگذار جوجهریزی
کاهشیافته است ،زیرا تولیدکنندگان سرگرداناند و
نمیدانند که برای آینده چه برنامهای داشته باشند و
آیا ارز ترجیحی حذف میشــود یا خیر .ناصر نبیپور
در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه روزانه ۳۰۰۰تن
تخممرغ در کشور تولید میشود و این در حالی است
که سال گذشــته عدد تولید  ۲۸۰۰تا ۲۹۰۰تن بود،
گفت :تولید تخممرغ در باالترین حد ممکن اســت و
با مازاد تولید مواجه هستیم اما از طرفی به دلیل باال
بودن قیمت محصوالت پروتئینی و کاهش توان خرید
مردم ،تخممرغ تقاضای بیشتری پیداکرده است .وی
ادامه داد :قیمت هر کیلو تخممرغ در بازار آزاد  ۱۹هزار
و۳۰۰تومان و هر شانه دو کیلویی آن نیز حدود ۴۰هزار
تومان اســت .البته در مراکز عرضه عمده نیز هر شانه
تخممرغ با قیمت ۳۸هزار تومان توزیع میشود .رئیس
هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان تهران در
پاسخ به این سؤال که در حال حاضر قیمت تمامشده
هر کیلو تخممرغ برای مرغداران چقدر است ،گفت :اگر
نهادههای موردنیاز تولیدکنندگان بهطور کامل توسط
دولت تأمین شــود ،قیمت هر کیلو تخممرغ ۱۸هزار
و  ۳۰۰تــا ۱۸هزار و۵۰۰تومان خواهد شــد که البته
تاکنون نیز چنین نبوده اســت؛ امــا اگر نهاده دولتی
تعلق نگیرد ،قیمت تخممرغ مشــخص نخواهد بود.
چون برخی اقالم یا در بازار پیدا نمیشــوند یا قیمت
آنها بهشدت افزایشیافته است .برای مثال قیمت هر
عدد شــانه مقوایی تخممرغ  ۱۲۰۰تومان شده است.
وی در پاســخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه اگر ارز
۴۲۰۰تومانی حذف شود ،قیمت تخممرغ چقدر خواهد
شد ،افزود :البته هنوز نمیدانیم دقیقاً منظور از برداشتن
ارز یعنی چه .تاکنون نیز این ارزهایی که به اسم مرغدار
و دامدار تعلقگرفته به دست تولیدکنندگان این بخش
بهدرستی نرسیده و وارد بخشهای دیگری شده است.
نبی پور تصریح کرد :حدود دو ماه اســت که صحبت
از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است .همین صحبتها باعث
نابســامانی بازار شــده ،زیرا تولیدکنندگان سرگردان
هستند و نمیدانند قرار است چه اتفاقی در آینده برای
آنها بیفتد .در مرغ تخمگذار جوجه ریزی بســیار بد
شده اســت؛ یعنی تولیدکنندگان کمتر جوجهریزی
میکننــد چون برای برنامهریزی از آینده خبر ندارند؛
بنابراین دقیقاً نمیدانیم که آیا قرار است پایان دیماه
ارز ترجیحی حذف شود یا خیر.

آرد بدون سبوس در پخت نان
استفادهنمیشود

رئیس اتحادیه نانوایی سنتی گفت :آرد بدون سبوس
نداریم و در پخت هیچ نانی از آردی که سبوس ندارد
استفاده نمیشود .به گزارش ایسنا ،بیژن نوروز مقدم در
یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد :برای انواع نان آردهای
مختلفی بــه کار میرود .آرد بربــری ۱۸درصد و آرد
تافتون و لواش ۱۵درصد و آرد ســنگک نیز ۱۲درصد
سبوسگیری میشود .وی درباره این ارقام یادآور شد:
وقتی این ارقام را اعالم میکنیم یعنی الباقی سبوس
و گندم تبدیل به آرد میشــود و اینگونه نیست آرد
ســبوس نداشته باشد ۱۲ .درصد سبوسگیری یعنی
۸۸درصد الباقی سبوس و گندم تبدیل به آرد میشود.
به گفتــه رئیس اتحادیه نانوایی ســنتی ،همه آردها
سبوس دارند یکی بیشــتر و یکی کمتر .نوروز مقدم
درباره برخی شــائبهها پیرامون پخت نان با آرد بدون
سبوس تأکید کرد :این درصدبندی مصوبهای است که
چند ســال ادامه دارد و پیشتر برای نانها تغییر نوع
آرد میدادند اما برای هر نوع نان این رقم ثابت اســت
و کسی نمیتواند در این درصدها تغییرات ایجاد کند.
وی درباره پخت نان سنگک با آرد تافتون و دیگر نانها
نیز افزود :اتحادیه سنگک جدا از اتحادیه نانوایی سنتی
است و خود اتحادیه باید پاسخگو باشد .نوروز مقدم با
بیان اینکه نانواییها نمیتوانند آرد خود را تغییر دهند
تصریح کرد :آرد ما در ســامانه است و ما حق انتخاب
غیر از چیزی که از طریق ســامانه دریافت میکنیم
نداریم.

اقتصاد
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پیام تبلیغاتی «مقصد دانشگاه باشه ،درآمد تو مسیرشه» نشان از بیتوجهی دولتها به اشتغالزایی دارد

وضعیتی که یک شعار تبلیغاتی فاش میکند

همدلی| فاطمه آقاییفرد« :مقصد دانشگاه باشه،
درآمد تو مسیرشه!» احتماالً شما هم این نوشته را
در بیلبوردهای تبلیغاتی پایتخت بارها دیدهاید؛ همان
نوشته کوتاه روی یکی از بیلبوردهای تبلیغاتی در
اتوبانهای پایتخت که حتی در شبکههای اجتماعی
هم موردتوجه قرارگرفته و خیلیها را به تفکر واداشته
است؛ «اوضاع درس و اشتغال اینقدر بحرانی است
که دانشجو وارد دانشگاه نشده باید در زمینه کارهای
غیرمرتبط کار کند؟» «من اگر 12ســاعت هم در
یو
اسنپ کار کنم ،از پس حداقلهای هزینه زندگ 
حتی شهریه دانشگاه ،برنمیآیم»« ،مسافرکشی برای
دانشــجویان دکترای تخصصی که در یک دانشگاه
خوب یا حتی متوســط در ایران بــا کلی تالش و
هزینه قبولشده ،عار محسوب میشود ،چون باعث
میشود از پژوهشی که رسالت اصلیاش است عقب
بماند» و  ،...جمله کوتاهی که برای بســیاری از ما
یادآور این نکته است؛ دولت و بهارستانیها در ایجاد
اشتغال به درهای بسته خورده و راهی جز تشویق
جوانان تحصیلکرده برای کار کردن در سرویسهای
آنالین درخواست وسیله نقلیه کرایهای ،وجود ندارد؛
یا حتی این نتیجهگیری برای بســیاری از ما دور از
ذهن نیست؛ اوضاع اشتغال بهقدری وخیم و دست
دولت در زمینه ایجاد شغل بسته است که شهرداری
بهســادگی اجازه این قبیل تبلیغات را به خود داده.
بیشک در یک جامعه ایدهآل درصورتیکه مقصد
دانشگاه باشد ،درآمد هم همراهش خواهد بود .این در
حالی است که نگاهی به اطرافیانی که روزگاری پای
درس و کتابهای دانشگاهی برای دریافت مدارک
معتبر نشســتند تا آینده شغلی و حتی معیشتی
خود را تضمین کنند ،نشان میدهد که بسیاری از
این افراد یا مهاجرت کرده ،یا در ســودای مهاجرت
برای یافتن فرصت شغلی بهتر هستند ،یا اینکه تن
بــه کارهایی دادهاند که اگر ســالها وقت و جوانی
خود را پای درس و دانشــگاه نگذاشــته بودند ،هم
میتوانستند به این فرصت کاری دست پیدا کنند.

البته بگذریم که بارها صداوسیما هم گزارشهایی
در زمینه خوداشتغالی از قبیل پرورش قارچ ،جلبک
یا کارآفرینیهایی ازایندســت را منتشــر کرده و
درمجموع آب پاکی را روی دست تحصیلکردههای
دانشــگاهی در زمینه تولید شغل از سوی دولتیها
ریخته است .حتی با نگاهی به وضعیت قبولیهای
دانشگاه در ســالهای اخیر هم بهراحتی میتوان
گفت که دولتیها قصد ایجاد اشتغال برای جوانان را
ندارند یا اگر داشته باشند همدستشان در این زمینه
بسته است .چرا که تحصیل در بسیاری از رشتههای
دانشگاهی بهقدری سادهشــده که در برخی موارد
فقط شرکت در کنکور برای حضور در دانشگاه کافی
است .هر چه هســت ،با اتفاقاتی که برای وضعیت
تحصیلکردههای دانشگاهی یا حتی افرادی که در
حال تحصیل هستند افتاده بهسادگی میتوان به این
نتیجه رسید که برخالف وعدههای دادهشده ،دولتها
در ایجاد اشتغال کوتاهی کرده و این ماجرا همچنان
ادامه دارد و تقریباً هیچ چشمانداز شغلی در کشور
وجود ندارد .جملههای قابلتوجه روی بیلبوردهای
تبلیغاتی اتوبانهای پایتخت در زمینه اشــتغال در
فرصتهای پارهوقتی همچون کار کردن در اسنپ در
حالی با توجه بسیاری از اذهان عمومی همراه شده

که در سالهای اخیر میلیاردها بودجه برای اشتغال از
سوی دولت در نظر گرفتهشده که معلوم نیست این
هزینهها که نتیجهای جز باال بردن بیکاری نداشته،
صرف چه شده است؟ سال گذشته نایبرئیس وقت
کمیسیون تلفیق درباره میزان بودجه اختصاصیافته
در ســال  1400برای اشــتغال گفته بود« :دولت
هفت هزار میلیارد تومان برای تولید و اشــتغال در
نظر گرفته بود ،اما در کمیســیون تلفیق این هفت
هزار میلیــارد تومان به ۳۲هزار میلیارد تومان ارتقا
پیدا کرد ،لذا مهمتر از عدد ســازوکار کارآمدی که
برای تولید و اشــتغال دیدهشده است ».این رقم در
حالی بود که حاال وضعیت بیلبوردهای شهر گویای
همهچیز است و میتوان اینطور نتیجهگیری کرد که
این بودجه حداقل صرف اشتغال نشده .این موضوع
از سوی برخی بهارستانیها نیز موردتوجه قرارگرفته
و پرسشهای بیشماری در این زمینه مطرحشده
که تاکنون با هیچ پاسخ روشنی از سوی مسئوالن
برنامهوبودجه همراه نشــده اســت .حدود یک ماه
پیش بود که یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای
اســامی ،در همین زمینه گفته بود« :باید روشن
گردد که منابع مصوب مجلس برای اشتغالزایی در
سالهای گذشته در کجا هزینه شده که نتیجه آن

حمایتی که به ضرر تولید تمام میشود!

انتقاد بانکیها به طرح مجلسیها
همدلی| چند روز پیش رئیس کمیسیون صنایع و
معادن مجلس از تصویب کلیات طرح جلوگیری از
تعطیلی واحدهای صنعتی و کارخانجات در جلسه
این کمیسیون خبر داد .به گفته بهارستانیها ،این
طرح به دنبال این اســت که کارخانهها و واحدهای
تولیدی بههیچعنوان تعطیل نشوند و از راههایی مانند
فروش سهام به طلبکاران ،طلب آنها پرداخت شود.
همچنین در برخی جرائم اقتصادی از اعمال مجازات
زندان برای فعاالن اقتصادی جلوگیری شده و دست
قاضی برای اعمال مجازات جایگزین بازتر شود .این
در حالی است که به گفته دبیر کمیسیون حقوقی
بانکها و مؤسســات اعتباری خصوصی« :در طرح
مجلس برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی
به نحوه وصــول مطالبات بانکهــا از این واحدها
توجهی نشده است که این موضوع ،توان تسهیالت
دهی بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد و در آخر به
ضرر بخشهای تولیدی تمام میشود ».به گزارش
ایســنا ،طرح جدید مجلس در حمایت از تولید در
ابتدا با نام «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای
صنعتی و تولیدی» وارد صحن علنی مجلس شد و
در جلسه هشتم دیماه امسال دو فوریت بررسی آن
به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسید
اما در بازنگری بعدی توســط کمیسیون صنایع به
«طرح دوفوریتی جلوگیــری از تعطیلی واحدهای
تولیدی» نام گرفت .در این طرح ،توقیف ،ضبط و
تملک ماشینآالت ،ابزار تولید ،تجهیزات ،مواد اولیه و
محصوالت کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش
اموال ،اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی
از قبیل بهرهمندی از حســاب بانکی ،دستهچک و
کارت بازرگانی ،همچنین اعمــال مجازات حبس
مدیران ســرمایهگذاران واحدهای تولیدی ناشی از
اتهامات اقتصادی ،معطلی مواد اولیه و ماشینآالت
در گمرکات کشــور یا هر اقدام دیگر که منتهی به
توقف یــا بروز اختالل در فعالیتهــای تولیدی یا
تعطیلی این واحدها شود ،ممنوع است و بهمنظور
اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی،
دستگاههای ذیربط یا مراجع قضایی مکلفاند در
رسیدگی به اتهامات اقتصادی ،از بازداشت موقت و
حبس مدیران یا سرمایهگذاران واحدهای تولیدی که
منجر به بروز اختالل یا تعطیلی واحدهای تولیدی
میشــود ،خودداری کرده و با تعیین تکلیف دیون
احتمالــی و جایگزینی مجازات حبــس با اقدامات
تأمینی و توسعهای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت
واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال
جدید اقدام کننــد .در این زمینه ،علی نظافتیان،
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و مؤسسات اعتباری
خصوصی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :اقداماتی
نظیر توقیف ،ضبط و تملک ماشینآالت واحدهای
تولیدی یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز
اختالل در فعالیتهای تولیدی این واحدها شــود،
ازجمله صالحیتهای انحصاری و ذاتی قوه قضاییه
است و مجلس بر اساس اصول و مبانی قانون اساسی
و اصل تفکیک قوا ،نمیتواند قوه قضاییه را از اعمال
صالحیتهای قانونــی خود منع یا محروم کند .از
سوی دیگر ،پیشنهاددهندگان این طرح ،باید نحوه
وصولمطالباتبستانکارانواحدهایتولیدیازجمله

بانکها را در طرح موردنظر بهصورت شفاف تعیین
کنند تا معامالت اقساطی و اعتباری به بخش تولید
و پرداخت تسهیالت و تعهدات بانکی به آنان ریسک
بســیار باالیی برای بانکها وموسســات تولیدی و
همچنین برای سایر اشخاصی که با واحدهای تولیدی
اعتباری کار میکنند ،نداشته باشد و ابزارهای قانونی
برای وصول مطالبات از آنان طرح شود.
طرح مجلس در تضاد با قانون تسهیل اعطای
تسهیالت
وی با بیان اینکه طرح مجلس در تضاد کامل با قانون
تسهیل اعطای تسهیالت بانکی است ،افزود :از سوی
دیگر ،در این طرح فرض نمایندگان آن اســت که
پدیده وصول مطالبات منتهی به تعطیلی واحدهای
تولیدی یا وقفه در تولید میشود درحالیکه چنین
نیســت و بســیاری از این واحدها قبل از تملیک
نهایی توسط بانکها غیرفعال هستند .ضمن آنکه
ازنظــر حقوقی ،وصول مطالبــات بانکها از طریق
دوایر ثبت یا با رای مراجع قضایی ،در نهایت تغییر
مالکین آن واحدهای تولیدی را دربر خواهد داشت
و تغییر مالکیت در امر تولید خللی ایجاد نمیکند و
صاحبان جدید آن واحد تولیدی بدهکار (بستانکاران)
میتوانند بر اســاس قرارداد مدیریت ،واحد تولیدی
فعال و تملیک شده را در اختیار مدیران فعلی قرار
دهند زیرا ادامه تولید در توان تخصصی و کارشناسی
بانکها نیست و آنها موظفاند واحدهای تملیکی را
در مهلت قانونی به فروش رســانند و گرنه مشمول
جرائــم مالیاتی خواهند شــد .نظافتیــان ،یکی از
ایرادهای اساســی طرح مجلس بــرای جلوگیری
از تعطیلی واحدهای تولیدی را افزایش بیســابقه
مطالبات معوق بانکها دانســت و گفت :مفاد طرح
مزبور موجبات ایجاد تعارضهای متعدد میان متون
قانونی کشــور را فراهم خواهد ساخت .برای مثال
مغایرت و ایجاد تخصیص و نســخ در متون قوانین
کنونی از قبیل قانون جدید صدور چک ،قانون رفع
موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشــور،
قانون آیین دادرســی مدنی ،قانون آیین دادرســی
کیفری و حتی قوانین تجارت و مجازات اســامی
ازجمله تبعــات و آثار نامطلوب این طرح اســت؛
بدینسان که طرح مورداشاره با حذف و زایل ساختن
کلیه ابزارهای حقوقی و کیفری در اختیار بستانکاران
پرداخت بدهی اشخاص ب ه نظام بانکی کشور را صرفاً
به توصیهای اخالقی مبدل خواهد ساخت.
افزایش ریسک پرداخت تسهیالت به تولید
دبیر کمسیون حقوقی بانکها و مؤسسات اعتباری
خصوصی بیــان کرد :با توج ه به اینکه در این طرح
توقیف ،ضبط ،تملک ماشــینآالت ،ابــزار تولید و
 ...ممنوع شــده است ،در نتیجه این موضوع امکان
وصول مطالبات معــوق بانکها را با مانع و محذور
قانونی مواجه ساخته و ریسک پرداخت تسهیالت
و تعهدات بانکی به واحدهای تولیدی را بهشــدت
افزایــش میدهد کــه از منظر مدیریت ریســک
پرداخت تســهیالت به واحدهای تولیدی توجیهی
نخواهد داشــت .اینگونه با بازنگشتن تسهیالت،
منبعی برای توزیع عادالنه تســهیالت در شــبکه
بانکی کشور باقی نمیماند و سایر متقاضیان واجد
شرایط از دریافت تسهیالت بانکی محروم خواهند

شد .نظافتیان گفت :مفاد طرح موردنظر نمایندگان
بــا ورود به حوزه شــرح وظایــف و صالحیتهای
قوه قضاییه و ســلب ابزارهای حقوقی و کیفری در
اختیار آن قوه ،موجبات نقض اصل اســتقالل قوا را
فراهم ساخته است و بهنوعی به تعداد اقشار جامعه
مصونیت قضایی داده که این موضوع مغایر با اصل
تســاوی افراد جامعه در برابر قانون اســت .از سوی
دیگر ،طرح موصوف با ســلب امکان توقیف ضبط
و تملک اموال بدهکار توسط بستانکاران و با سلب
اختیار قوه قضاییه برای اقدام در این زمینه موجب
میشــود که وصول مطالبات بانکها از واحدهای
تولیدی و مدیران آن با مشکالت اساسی مواجه شود؛
درحالیکه در این طرح پیشــنهادی درباره وصول
مطالبات از واحدهای اشخاص مورداشاره هیچگونه
راهکار قانونی پیشبینینشده اســت .او ادامه داد:
همچنین ،مفاد این طرح در تعارض آشــکار با فراز
پایانی بند ۹سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
اقتصادی ابالغی مقام معظم رهبری مبنی بر «لزوم
کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیالت» و
بند ۹سیاستهای کلی نظام تقنینی مبنی بر «لزوم
ابتنای قوانین بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر
اجرای قوانین» بــوده و از این رهگذر در تعارض با
اصل  ۱۱۰قانون اساسی است.
چالشهای طرح مجلس برای بانکها و تولید
وی افزود :متأســفانه ایرادهای حقوقی و ساختاری
طرح موردنظر به حدی است که در صورت برطرف
نشدن این ایرادها ،بخش تولید و شبکه بانکی کشور
را دچار چالشهای اساسی میکند و موجب افزایش
مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری میشود .باید
توجه داشت که در صنعت بانکداری نمیتوان مصالح
تسهیالت گیرنده را بر مصالح ســپردهگذار مقدم

بیکاری فزاینده شده است؟» بر اساس گزارشهای
رسیده از بهارســتان ،در سال ۳۵ ،۹۹درصد منابع
در بخش غیراشــتغال هزینه شــده کــه بیکاری
فزایندهای را ایجاد کرده اســت .همچنین ،به گفته
این نماینده مجلس« :امســال کل مبلغ مربوط به
اشتغالزایی محقق شده و عدد آن ۱۰۳درصد است
که نشــاندهنده جلو بودن از برنامه است؛ اما تنها
هشت هزار و ۸۰۰تخصیص یافته است .این سؤال
وجود دارد که الباقی مبالغ کجا هزینه شده است؟»
اینها سؤاالتی هستند که با توجه به وضعیت بحرانی
اشتغال باید با پاسخ شــفافی از سوی سکانداران
اقتصادی همراه شوند .هر چه هست ،در سادهترین
حالت میتوان گفت در حالی بسیاری از دانشگاههای
معتبر دنیا فاندهای مختلف برای تمرکز هر چه بیشتر
دانشــجو روی درس ارائه میشود و در برخی موارد
هم برای بهرهگیری از همه فرصتهای علمی ،کار
کردن با قوانین برخی دانشگاهها مغایر است که در
کشور ما اینچنین تبلیغاتی روی بیلبوردهای شهر
برای همه در حال عادی شدن است .البته در هیچ
جای دنیا کار کردن با درس خواندن مغایرتی ندارد،
نکته قابلتوجه شــغلهایی است که هیچ ارتباطی
با رشته تحصیلی دانشــجو ندارد .مث ًال در بسیاری
از کشــورهای اروپایی دانشجویان لیسانس یا حتی
پایینتر میتوانند در کنار درس خواندن کار کرده و
حقوق هم دریافت کنند ،حتی بسیاری وارد دانشگاه
شده و بعد از گذراندن دورههای خاص ضمن اینکه
حقوق میگیرند وارد بازار همان رشته هم میشوند.
این در حالی اســت که جای چنین سیاستهایی
در کشــور ما خالی است و حتی بودجهای که برای
ایجاد اشتغال هر ســاله در نظر گرفته میشود نیز
جوابگوی بیکاری جوانان تحصیلکرده نبوده و حتی
معلوم نیست این هزینهها در کجا صرف میشود که
دانشجویان بهجای تمرکز بر کارهای مرتبط با رشته
خود تشــویق به کار کردن در اسنپ یا بخشهایی
ازایندست میشوند؟

دانست و ســپردهگذار را از حقوق قانونی و دریافت
سود بانکی محروم ساخت .یکی از ایرادهای اساسی
طرح موردبحث آن است که ناظر به مصالح و منافع
برخی از تســهیالت گیرندگان اســت و به حقوق
شرعی و قانونی سپردهگذاران و تعهدات مالی بانکها
در مورد پرداخت سود علیالحساب و سود قطعی به
سپرده گذران توجه نشده است.
افزایش مطالبات معوق بانکها
دبیر کمسیون حقوقی بانکها و مؤسسات اعتباری
خصوصــی ادامــه داد :حفظ اســتقالل ذاتی قوه
قضاییه و مراجع قضایی در رســیدگی به دعاوی و
فصل خصومتهــا و همچنین حفظ اصل تفکیک
قــوا و مداخله نکردن قوه مجریــه یا قوه مقننه در
صالحیتهای ذاتی محاکم و مراجع قضایی و توجه
به آثار اجــرای این طرح در افزایش مطالبات معوق
بانکها و همچنین رعایت حقوق شــرعی و قانونی
ســپردهگذاران در کنار حقوق قانونی تســهیالت
گیرنــدگان ازجمله مباحث مهــم در اصالح طرح
دوفوریتی جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی
است.
او افــزود :بــه همین جهت انتظــار از مجلس آن
اســت که در این طرح ،راهکارهــای قانونی نحوه
وصول مطالبات معوق بانکها از واحدهای تولیدی
را مشــخص کند تا ریســک پرداخت تسهیالت یا
تعهدات بانکها به بخش تولید بهشدت افزایش نیابد
و با شفافسازی نحوه وصول مطالبات معوق بانکها
از واحدهــای تولیدی ،راهکارهای مناســبی برای
جلوگیری از افزایش مطالبــات معوق بانکها ارائه
دهند .در کنار آن نیز بانک مرکزی مسئول اجرای
آییننامه اجرایی طرح مورداشــاره تعیین شــود تا
با مصوبه شــورای پول و اعتبار ،انواع تســهیالت و
تعهدات مشمول این طرح ،شــرایط بهرهمندی از
امتیازات قانونی این مصوبه توسط ذینفعان و بهویژه
شرایط واگذاری و فروش واحدهای تولیدی تملیک
شده توسط بانکها مشخص شود.

خبر
رئیس اتاق بازرگانی تهران:

در ۴۰سال گذشته همواره
کسری بودجه داشتهایم

رئیس اتاق بازرگانــی تهران میگوید در طول چهار
دهه گذشته کشــور همواره با کسری بودجه مواجه
بوده و دولتها برای جبران آن دست در جیب مردم
کردهاند .به گزارش ایســنا ،مســعود خوانساری در
مراســم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران
اظهار کرد :بررسی عملکرد بودجه در طول ۴۰سال
گذشــته نشــان میدهد که ما همواره درآمدمان از
هزینههایمــان پایینتر بوده اســت .تحت تأثیر این
شرایط دولتها همواره با کسری بودجه مواجه بودهاند
و همین موضوع باعث افزایش تورم و چاپ پول جدید
شــده است .وی با بیان اینکه بســیاری از کشورها
برای حفظ آمار صادراتی خود ارزش پول ملیشان را
پایین نگه میدارند توضیح داد :کشوری مانند چین
در طول سالهای گذشته با استفاده از همین شیوه
بازارهای صادراتی بزرگی را به دســت آورده اســت.
ترکیه نیز هرچند با مشکالت اقتصادی مواجه شده
اما با استفاده از کاهش ارزش پول ملی صادرات خود
را افزایش داده اســت .رئیس اتــاق بازرگانی تهران
ادامــه داد :ما از ســال ۱۳۶۷که ارزش پول ملیمان
کاهش پیدا کرد تا امروز نهتنها از این فرصت استفاده
نکردهایم که حتی برای صادرکنندگان مشــکالتی
نیز به وجود آوردهایم .متأســفانه دولت ما با توجه به
درآمدهای نفتی خــود را از بخش خصوصی بینیاز
میداند و همین موضوع بســتر بسیاری از مشکالت
اقتصادی را به وجود آورده است .خوانساری با اشاره
به افزایش درآمدهای نفتی حدفاصل سالهای ۱۳۸۴
تــا  ۱۳۹۲بیان کرد :ما در این ســالها حدودا ً ۷۰۰
میلیارد دالر درآمد ارزی داشــتهایم و بیشترین آمار
واردات کشــور نیز به همین دوره اختصاص دارد .ما
حتی به برخی کاالهــای وارداتی یارانه دادیم و این
باعث شــد تولیدات داخلی نیز از خارج تأمین شود.
به گفته وی وقتی دولتها به درآمد ارزی گســترده
دسترســی پیدا میکنند ،با واردکــردن پول آن به
اقتصاد ایران خود باعث ایجاد تورم جدید میشوند.
در کنــار آن بیتوجهی به ظرفیتهای صادراتی نیز
باعث شــده حتی ایران در حوزههایــی که توانایی
رقابت باالیی دارند نیــز از عرصه کنار بروند که این
بههیچعنوان به نفع اقتصاد ملی نیست.

سدهای کشور همچنان تشنهاند

آمار سدهای کشور هر روز عددی کمتری را نسبت
به ســال قبل نشان میدهند و عمق بیآبی بیشتر و
بیشتر میشود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان اگر
راهحلی برای آن در نظر گرفته نشــود ،در آیندهای
نهچندان دور دچار بحرانهای بزرگی خواهیم شــد.
به گزارش ایســنا ،آخرین آمار از وضعیت ســدهای
کشور ،گویای این است که با سپری شدن  ۱۰۸روز
از ســال آبی تا ۱۸دیماه (سال آبی )۱۴۰۰-۱۴۰۱
میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود
 ۱۹.۳۸میلیارد مترمکعب اســت که نسبت به مدت
مشابه ســال آبی گذشــته ۲۸درصد کاهش نشان
میدهد .میزان کل حجم ورودی به ســدهای کشور
از ابتــدای مهرماه تا ۱۸دیماه ســال جاری معادل
۶.۴۶میلیارد مترمکعب اســت که کاهشــی معادل
 ۳۰درصد نســبت به مدت مشابه سال آبی گذشته
را نشان میدهد .همچنین میزان پرشدگی سدهای
مهمی چون زایندهرود ،شمیل و نیان و سفیدرود در
شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۳درصد۹۴ ،درصد و
۲۳درصد بوده و در اســتانهای خوزستان و تهران،
میزان پرشدگی مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب
در حدود ۴۵درصد و ۱۸درصد اســت .بیشک این
آمار برای فصلی کنونی مناسب نیست و آنطور که
داریوش مختاری ،کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی
به ایسنا گفته وضعیت منابع آبی ایران مطلوب نیست،
تراکم شدید جمعیتی در یک پهنه مشخص جمعیتی
همــراه با بارگذاریهای ســنگین و متمرکز در یک
پهنه از یک دشت یا یک جغرافیا مشکالتی را ایجاد
کرده است .دراینبین تهران ،مشهد ،اصفهان و کرمان
وضعیت پرخطری نسبت به بقیه دارند .راه رویارویی
با این گلوگاه خودداری از تغییر کاربری فزاینده اراضی
شهری ،خودداری از توسعه بیرویه مسکن و واگذاری
انشعابهای اضافی آب شهری است.

