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اقتصادی

بورس صعودی ماند

حرکت شاخص بورس بر مدار صعود ادامه یافت و فعالیت این بازارروز گذشته نیز
با چراغ سبز به پایان رسید.شاخص کل بازار سرمایه روزی کم نوسان را پشت سر
گذاشت و درحالی که کم ترین رقم شاخص  ۵۷۱هزار واحد بود ،در نهایت با ۶۵۹۴
واحد صعود رقم  ۵۷۴هزار و  ۲۰واحد را ثبت کرد / .ایسنا
گزارش

خواب زمستانه بازار خودرو
در بهار ۹۹

ب��ازار خودرو پس از ماهها تالطم ،کمی
آرام ش��ده؛ معام�لات تعطیل اس��ت و
نمایش��گاهداران میگویند که فعال بنا
ندارن��د که کرکره مغازههای خود را باال
بکشند؛ش��اید هم کرونا ،آتش قیمت را
به زیر خاکستر برد.
به گزارش مه��ر ،تا پیش از اینکه کرونا
بس��یاری از بازارهای مختل��ف ایران را
درنوردی��ده باش��د ،ای��ن دالالن بودند
ک��ه مدام در ب��ازار نقشآفرینی کرده و
قیمتها را جابج��ا میکردند؛ تا جایی
که حتی برخی بررسیها حکایت از آن
داش��ت که این دالالن بودند که روزانه
صده��ا آگهی س��اختگی ب��رای قیمت
خ��ودرو بر روی س��ایتهای پرمخاطب
درج ک��رده و ت�لاش میکردن��د که به
نوع��ی بازار را ب��ا قیمتهای مدنظر خود
پی��ش برند؛ ام��ا کرونا ترم��ز تمام این
معامالت را فع ً
ال کشیده است.
بررس��یهای میدانی حکایت از آن دارد
که بس��یاری از س��ایتهای پرمخاطب
خری��د و فروش ،کمت��ر معاملهای را به
خود میبینند و اگرچه ممکن است که
خرید و فروشهای��ی هم صورت گیرد،
ام��ا آنچه ک��ه بعنوان برآین��د کلی این
ش��رایط میتوان از آن برداشت کرد ،به
طور قطع ،رکود ش��دید و عمیقی است
که بازار خودرو را در برگرفته است.
در این میان برخی به این فکر افتادهاند
ک��ه در این ب��ازار برای مص��رف خود،
خریدهایی داش��ته باش��ند ،اما از آنجا
که چش��مانداز برای آینده بازار چندان
روشن نیست که این بحران کرونا ،کی
از کش��ور رخت برمیبن��دد ،به همین
دلیل بس��یاری هم دس��ت نگاه داشته
ان��د و خودروه��ای کمت��ری ب��ه بازار
عرض��ه میکنن��د .نکته حائ��ز اهمیت
دیگ��ر آن اس��ت که بخش��ی از افرادی
که عموماً خودروهای خود را به فروش
میگذاش��تند ،مبالغ حاصل از آن را در
راه سرمایهگذاری های جدید یا ورود به
بازارهای دیگر یا حتی تبدیل خودروی
خ��ود به ی��ک خ��ودروی بهت��ر هزینه
میکردن��د ،ام��ا اکنون اکث��ر بازارهای
موازی نیز در رکود به سر میبرند و تنها
احتمال��ی که در این می��ان وجود دارد
آن اس��ت که برخی خودروهای خود را
به معرض ف��روش میگذارند ،بخواهند
مبال��غ حاص��ل از آن را در بازار پررونق
سرمایه هزینه نمایند.
س��عید موتمنی ،رئی��س اتحادیه صنف
نمایش��گاهداران خ��ودرو در رابط��ه با
وضعی��ت ای��ن روزه��ای ب��ازار خودرو
میگوی��د :قیمته��ای خودرو نس��بت
ب��ه ایام پایانی س��ال هیچگونه تغییری
نداشته است و بسیاری از افراد به دلیل
اینکه چشم انداز روشنی از بازار خودرو
و حت��ی اقتص��اد ایران ندارند ،تالش��ی
هم ب��رای معامله در این ب��ازار صورت
نمیدهند و بازار با رکود شدیدی دست
و پنجه نرم میکند.
وی اف��زود :اکن��ون بازار تعطیل اس��ت
و قیمتهای��ی ک��ه در این رابط��ه ارائه
میش��ود ،به طور قطع منطقی نیس��ت
و بنابرای��ن معامل��ه در آن نیز خیلی با
منط��ق همراه نخواهد بود .در ش��رایط
کنون��ی اقتص��ادی و ش��یوع وی��روس
کرونا ،اگ��ر هم فعالیته��ای اقتصادی
آغاز ش��ود به نظر نمیرس��د افراد برای
خری��د و فروش خ��ودرو مراجعه کنند
و پیشبین��ی میش��ود این ش��رایط تا
چن��د م��اه آینده و ریش��ه کن ش��دن
کام��ل ای��ن وی��روس ادام��ه داش��ته
باشد.
در همی��ن روزه��ای رک��ودی در بازار
خ��ودرو ،اما هس��تند برخ��ی از افرادی
ک��ه باز هم آگهیهای��ی را برای فروش
خودروه��ای خود منتش��ر میکنند .بر
اس��اس آگهیهای منتش��ر ش��ده ،یک
دس��تگاه اچ س��ی ک��راس صف��ر مدل
 ۹۸برای ف��روش  ۲۱۰میلیون تومان،
برلیان��س  ۲۲۰صف��ر م��دل  ۹۸برای
فروش  ۱۵۰میلی��ون تومان ،پژو ۲۰۷
صندوق��دار صفر  ۲۲۰میلی��ون تومان،
پراید  ۱۴۱مع��ادل  ۶۱میلیون تومان،
تیگو  ۵مدل  ۹۹مع��ادل  ۱۴۳میلیون
توم��ان ،حوال��ه تیبا فروردی��ن  ۹۹نیز
 ۵۵میلی��ون توم��ان قیمتگ��ذاری
شده است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی
گفت :در حال حاضر استقبال مردم برای خرید
میوه به کمترین س��طح خود رسیده و بازار در
رکود به س��ر میبرد.اسداهلل کارگر در گفتوگو
ب��ا میزان اظهار کرد :عل��ی رغم اینکه میوه در
س��بد خانوار نقش مهمی دارد ،اما در حال حاضر ش��اهد
هستیم که اس��تقبال مردم برای خرید میوه به کمترین

خبرتلگرامی

رض��ا جعفرزاده س��خنگوی س��ازمان
هواپیمای��ی از ادام��ه محدودیتهای
پروازی در مس��یرهای اعالم ش��ده تا
قطع زنجیره ش��یوع کرون��ا خبر داد
و گف��ت :کاه��ش پروازه��ای داخلی
اکنون به  ۹۰درصد رس��یده است/ .
خبر آنالین
اعداد

 15800تومان

نرخ دالر
ه��ر دالر در صرافیه��ای بانکی ،دیروز
(یکشنبه) بدون تغییر قیمت نسبت به
روز معامالتی گذشته به نرخ  ۱۵هزار و
 ۸۰۰تومان فروخته شد.
به گ��زارش ایرنا نرخ خرید هر دالر ۱۵
ه��زار و  ۷۰۰تومان و فروش  ۱۵هزار و
 ۸۰۰تومان بود.

 800هزار تومان

حقوق بازنشستگان کشوری
و لشگری افزایش می یابد
محمدباقر نوبخ��ت از افزایش میانگین
 ۸۰۰ه��زار تومانی تمام بازنشس��تگان
لشکری و کشوری خبر داد.
به گ��زارش مه��ر ،محمدباق��ر نوبخت
افزود :کمیته حقوق و مزایا را در توزیع
حقوق بین بازنشستگان را اعالم کرد و
مقرر شد ابتدا به همه بازنشستگان ۱۵
درصد ب��ه همه اضافه ش��ود و آنهایی
که  ۳۰س��ال خدمت کام��ل دارند باید
به حقوق  ۳میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
برساند .س��پس برای  ۲۰حقوق شغلی
به ص��ورت پلکانی این  ۱۰هزار میلیارد
تومان را توزیع کند.
بانک

بانک مرکزی ،تغییر در
سود سپردهها را تکذیب کرد

بان��ک مرکزی ب��ا تکذیب تغییر س��ود
بانک��ی ،اعالم کرد :این بان��ک برنامهای
ب��رای تغیی��ر در نرخ س��ود س��پردهها
ندارد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا ش��ایعاتی در فضای
مج��ازی درب��اره احتمال کاهش س��ود
بانکی ب��ه  17.5درصد منتش��ر ش��ده
است .این ش��ایعه به پیش��نهاد یکی از
بانکهای خصوصی در این خصوص باز
میگردد .روابط عمومی بانک مرکزی در
واکنش به این ش��ایعه اعالم کرد که این
بانک برنامهای برای تغییر در نرخ س��ود
سپردهها ندارد.
بنزین

مردم نگران نباشند
سهمیه بنزین کارت
سوخت از بین نمی رود

سخنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده
های نفتی گفت :سهمیه  ۶۰لیتر بنزین
ماهانه برای کارت س��وخت خودروهای
ش��خصی واریز و ذخیره آنها نیز حفظ
می شود.
فاطم��ه کاه��ی در گفتگ��و ب��ا مهر با
اش��اره به اینکه از ابت��دای اجرای طرح
س��همیه بندی س��وخت بنزی��ن ،طبق
مصوبه هیئت وزیران هر کارت سوخت
«خودروی شخصی» ابتدای هر ماه ۶۰
لیتر بنزین با نرخ  ۱,۵۰۰تومان را قابل
اس��تفاده دارد ،گفت :این میزان بنزین
س��همیهای میتواند ب��رای  ۶ماه قابل
ذخیره باش��د؛ به عبارتی در صورتی که
یک خودروی شخصی به هیچ عنوان از
بنزین سهمیهای خود اس��تفاده نکرده
باش��د ،در پایان  ۶ماه ۳۶۰ ،لیتر بنزین
دارد.س��خنگوی ش��رکت مل��ی پخش
فرآوردهه��ای نفت��ی اف��زود :تنظیمات
کارت س��وخت خودروهای شخصی به
صورت سیس��تمی به این شکل طراحی
شده اس��ت و در ماه هفتم که  ۶۰لیتر
بنزین س��همیهای برای کارت س��وخت
خودروهای ش��خصی شارژ میشود ،در
صورت��ی که ش��خصی  ۳۶۰لیتر بنزین
س��همیهای خ��ود در  ۶م��اه را مصرف
نکرده باشد ،شامل این افزایش سهمیه
بنزین نمیشود .یعنی در ماه هفتم نیز
 ۳۶۰لیت��ر بنزی��ن س��همیهای دارد نه
 ۴۲۰لیتر.

بازار میوه در رکود فرو رفت

س��طح خود رس��یده و بازار در رکود به س��ر
میبرد.رئی��س اتحادیه فروش��ندگان میوه و
سبزی درباره افزایش قیمت مجدد لیموترش
و لیمو شیرین افزود :تعطیلیها روی قیمتها
تاثیر گذاشته است امیدواریم با سپری شدن
تعطیالت با کاهش قیمت در این زمینه مواجه شویم.وی
ادامه داد :در برخی دیگر از محصوالت مانند سیب زمینی

و پیاز نیز با نوسان قیمت مواجه بودیم که باید منتظر بود
تا با از س��رگیری فعالیتها قیمتها به ثبات برسد.کارگر
خاطرنشان کرد :میدان مرکزی تره بار تهران در ایام عید
تقریبا نیمه فعال بود و بخش��ی از افزایش قیمتها نیز به
همین علت میتواند باشد.وی تصریح کرد :به دلیل ضرر
و زیانی که به واحدهای صنفی وارد شده تقاضا داریم در
موضوع مالیات دولت تمهیداتی بیاندیشد.

مصوبه دولت برای پرداخت تسهیالت ارزان به بنگاهها به شرط حفظ کارگران

مصوبه ای ناکارآمد برای بنگاههای اقتصادی

آفت�اب یزد -گ�روه اقتص�ادی  :دولت
درحالی در صدد ارایه تسهیالت ارزان قیمت
به بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از کرونا
به شرط عدم اخراج کارگران آنهاست که به
نظر می رس��د این طرح نمی تواند حمایتی
جدی برای بنگاههای اقتصادی باشد.
رئیسجمه��ور به وزی��ر کار دس��تور داده
تس��هیالت پیش بینی ش��ده برای حمایت
از بنگاهه��ای آس��یب دی��ده از کرون��ا تنها
ب��ه بنگاههای��ی اختص��اص داده ش��ود که
کارگرانش��ان را از ابتدای اجرای برنامه های
کنترلی مقابله با این ویروس اخراج نکرده و
اطمینان دهند که بعد از دریافت تسهیالت
هم کارگران را اخراج نکنند.
رئیس جمهور به وزیر کار دس��تور داده وام
و تس��هیالت  ۷۵هزار میلیارد تومانی برای
حمایت از کس��ب و کارهای آسیب دیده از
کرونا ،صرفا به بنگاهها و کس��ب و کارهایی
اختصاص یاب��د که اطمینان حاصل ش��ده
باش��د کارگران خ��ود را از ابت��دای اجرای
برنامهه��ای کنترلی مقابله ب��ا کرونا اخراج
نکرده و پس از دریافت تس��هیالت نیز اقدام
به اخراج کارگران خود نکرده باشند.
>مصوبه پرداخت تسهیالت ارزان به بنگاهها
به شرط حفظ کارگران

مصوبه پرداخت تس��هیالت ارزان به بنگاهها
به ش��رط حفظ کارگران در حالی از س��وی
دولت ابالغ شده که بسیاری از کارشناسان
و فعاالن ح��وزه کار تاکید دارند این مصوبه
با اولویت کارخانهه��ا و واحدهایی پرداخت
شود که کارگران خود را در سال گذشته با
وجود ش��رایط سخت اقتصادی و همزمان با
شیوع کرونا اخراج نکرده اند.
در روزهای اخیر ،دولت در جلسه اقتصادی
ستاد مقابله با کرونا برای آن دسته از کسب
و کارهای��ی که بر اثر ش��یوع ویروس کرونا
آس��یب دیده اند ،مشروط بر اینکه کارگران
خ��ود را در ای��ن دوره زمانی اخ��راج نکرده
باشند ،تسهیالت ارزان قیمت درنظر گرفت
و ب��ر همین اس��اس مصوب ش��د مبلغ ۷۵
هزار میلی��ارد تومان اعتبار به منظور کمک
به بنگاههای آس��یب دیده از کرونا ،حمایت
از تولید و مان��دگاری کارگران این بنگاهها
اختصاص یابد.
>پرداخت تسهیالت به بنگاههای
تولیدی و خدماتی چگونه ؟

این اعتبار در قالب تس��هیالت ارزان با نرخ
س��ود  ۱۲درصد و بازپرداخت دو ساله است
ک��ه در اختیار بنگاههای تولیدی و خدماتی
ق��رار می گی��رد و آنط��ور که پی��ش بینی
ش��ده وزارتخانه های صم��ت ،رفاه و بخش
اقتص��ادی دولت ،برنام��ه ریزیهای الزم را
عهده دار ش��ده و بانک مرکزی با همکاری
بانکها در این خصوص اقدام خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند این طرح از این جهت
که کارگران را به عنوان بدنه اصلی تولید در
کارخانه ها مورد توجه و اهمیت قرار داده و
بر حفظ اشتغال آنها تاکید دارد ،طرح بسیار
خوبی است و کارفرمایانی که در این شرایط
دچار مشکل شده و به وام نیاز دارند را مورد

حمایت قرار می دهد.
در همین راس��تا فعاالن حوزه کار و مقامات
کارگری ابراز امی��دواری کردهاند که کمک
مالی دولت با اولویت کارگاهها و کارخانههایی
پرداخت شود که کارگران خود را در شرایط
سخت اقتصادی و اوج انتشار ویروس کرونا
حفظ و از ریزش نیروهای کار خود جلوگیری
کرده اند.
>تمام کارگاهها از اواخر بهمن
تعطیل شده اند

نکرده اس��ت .اکنون نیز درص��دد پرداخت
 100ه��زار میلی��ارد تومان ب��ه بنگاههای
اقتص��ادی کرون��ا زده اس��ت ک��ه  75هزار
میلی��ارد توم��ان آن در قالب تس��هیالتی با
سود  12درصد است که این سود نیز ارزان
قیمت نیس��ت .باید گفت اوال در این زمینه
حمایت دول��ت به لحاظ کمی وکیفی کافی
نیس��ت .نرخ س��ود  12درصد تا به دس��ت
بنگاهها برس��د به 15ت��ا  16درصد خواهد
رسید.

حمی��د ح��اج اس��ماعیلی فع��ال کارگری
در گفت وگ��و با آفتاب ی��زد در این زمینه
ب��ه اعتق��اد وی دولت مش��خص نکرده چه
گفت :بعد از ش��یوع کرون��ا در جهان تمام
بانکهای��ی باچه روش��هایی این تس��هیالت
بنگاههای اقتصادی دچار ضرر وزیان ش��ده
را پرداخ��ت می کنند.فق��ط به صورت کلی
اند.در کش��ور ما نیز این امر رخ داده است.
گفت��ه کارگاههایی ک��ه کارگرانش��ان را از
در مورد بنگاههایی که وابسته
زمان اج��رای طرح کرونا
به دولت یا خصولتی هس��تند مصوبه پرداخت تسهیالت اخراج نکنند تس��هیالت
خود دولت می داند که با آنها ارزان به بنگاهها به شرط م��ی گیرند.کارگاهه��ای
حساب و کتاب کند.
حف�ظ کارگ�ران در حالی خرد مشخص نشده است
این
حس��اب
وی ادام��ه داد:
شده
ابالغ
دولت
سوی
از
در حال حاض��ر مغازه ها
کارگاههای
حساب
بنگاهها از
کارشناسان
از
بسیاری
که
ه��م خرد هس��تند که یا
در
جداست.
خصوصی
بخش
کار
ح�وزه
فع�االن
و
کارگری ندارند و یا دارند
بنگاهه��ای خصوصی کوچک تاکی�د دارند ای�ن مصوبه در ط��رح فاصل��ه گذاری
و متوس��ط هم کارگران وهم ب�ا اولوی�ت کارخانهه�ا و اجتماع��ی س��ر کار نمی
کارفرمایان آسیب محسوسی واحدهایی پرداخت شود آیند وخ��ود مغازه ها هم
را دیده اند و مش��کالت پیدا که کارگ�ران خ�ود را در به اجبار تعطیل شده اند.
ک��رده ان��د .تقریب��ا بیش��تر س�ال گذش�ته ب�ا وجود بنابراین حمایتهای دولت
کارگاهه��ا از اواخر بهمن ماه شرایط س�خت اقتصادی در این طرح کم است وبا
س��ال  98تعطیل ش��دند و تا و همزمان با ش�یوع کرونا ابه��ام جدی روبروس��ت
کنون این تعطیلی ادامه دارد .اخراج نکرده اند.
و هن��وز عملیاتی نش��ده
وی اف��زود :پی��ش بینی می
 .همچنی��ن ای��ن ط��رح
ادامه
وضعیت
ش��ود در ماههای آینده این
برای فعالیت بنگاهها کافی نیس��ت و دولت
دوم
نیمه
ت��ا
آن
پی��دا کن��د و آثار منف��ی
باید انواع معافیتها را در غالب سوبس��ید به
اس��ت
این
دولت
س��ال ادامه یابد .انتظار از
بنگاههای اقتصادی بدهد.
با
و
فنی
،
جامع
بس��یار
تا پروتکل حمایتی
ای��ن فع��ال کارگری با بیان ای��ن که ما می
تجربه کافی تهیه کند تا در مواقعی که بازار
دانیم که دولت با توجه به تحریم ها وشرایط
دچار رکود ناشی از مسایلی ماند این حوادث
سخت اقتصادی کشور مشکل اعتباری دارد
م��ی ش��ود  ،دول��ت بتواند از آنه��ا حمایت
ام��ا بای��د حمایتهای��ش موثر و ب��ه صورت
کند.
تس��هیالت قرض الحسنه باش��د ادامه داد:
در کشور ما همیشه تسهیالت دهی با رانت
>سود  12درصد تسهیالت ارزان نیست
بوده اما در این طرح نه بانک عامل مشخص
وی خاطر نش��ان کرد :حدود دوماه از کرونا
است و این که روشش مشخص نیست چرا
گذش��ته اما دولت هی��چ تصمیمی را برای
ک��ه بانکها معموال وثیقه می خواهند .مقدار
حمای��ت از بنگاهه��ای اقتص��ادی عملیاتی
وام معلوم نیس��ت ونه مش��خص است این
>حدود بنگاهها مشخص نیست

کارگران ساختمانی ،قالیبافان و رانندگان تاکسی مشمول نیستند

پرداخت بیمه بیکاری به بیکارشدگان کرونا

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت :قرار اس��ت
به کس��انی که به دلیل ش��یوع کرونا بیکار شدهاند تا
پایان اردیبهشت ماه بیمه بیکاری پرداخت شود.
ب��ه گزارش تس��نیم ،مس��عود بابایی ،درباره ش��رایط
مشموالن دریافت بیمه بیکاری ،اظهار داشت :کسانی
که مشمول قانون کار باشند و کارفرما سه درصد حق
بیم��ه بیکاری آنها را پرداخت کرده باش��د ،مش��مول
دریافت بیمه بیکاری خواهند ش��د.وی افزود :پس از
آنکه کرونا شیوع یافت ،س��امانهای طراحی کردیم تا
کس��انی که مش��مول بیمه بیکاری میشوند ،به جای
مراجعه حض��وری بتوانند به ص��ورت غیرحضوری به
سامانه بیمه بیکاری مراجعه و ثبتنام کنند.
مدی��رکل بیم��ه بی��کاری وزارت تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی ادامه داد :این اداره کل لیست افراد مشمول
را در اختیار س��ازمان تأمین اجتماعی قرار میدهد و
س��ازمان تأمین اجتماعی نیز بر اس��اس موارد مصرح
در قانون ،پرداختی مورد نظر را به حس��اب آنها واریز
میکند.بابایی یادآور ش��د :لیس��ت اولیه به س��ازمان
تأمین اجتماعی ارائه ش��ده و این سازمان ظرف کمتر
از یک ماه پیامک اعالم شماره حساب را به مشموالن،

ارسال و واریز به حساب آنها را آغاز خواهد کرد.
وی تصری��ح ک��رد :صرفاً افرادی که مش��مول قوانین
روابط کار میان کارگر و کارفرما باشند ،مشمول بیمه
بیکاری میشوند و مشاغلی مانند کارگران ساختمانی،
قالیبافان و رانندگان که قوانین بیمهای آنها مش��مول
قوانین خاص اس��ت ،نمیتوانند بیمه بیکاری دریافت
کنند.ای��ن مقام مس��ئول در وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی خاطرنش��ان کرد :اگر متقاضیان مش��مول
ش��رایط دریافت بیمه بیکاری نباشند ،این وزارتخانه
به آنها پیامک «عدم شمول» ارسال خواهد کرد .قرار
است بازه زمانی بررسی شرایط و ارسال پیامک «اعالم
شماره حساب» به این متقاضیان را به  10روز کاهش
دهیم.بابای��ی تأکید کرد :افرادی که بیکار میش��وند
یک ماه فرصت دارند به س��امانه بیمه بیکاری مراجعه
کنند ،پس از آن در صورتی که ش��رایط مذکور را دارا
بودند ،به هر فرد تا  80درصد دس��تمزدی که دریافت
میکرد ،واریزیها انجام خواهد شد.
وی افزود :قرار اس��ت به کس��انی که به دلیل ش��یوع
کرونا بیکار ش��دهاند ت��ا پایان اردیبهش��ت ماه بیمه
بیکاری پرداخت شود.

تسهیالت به چه کس��انی داده می شود که
بیم رانت خواری و رانت جویی در آن بیشتر
خواهد بود.
حاج��ی اس��ماعیلی تصری��ح ک��رد :دولت
باید حمایته��ای جدی ت��ری از بنگاههای
اقتصادی داش��ته باش��د چون اگ��ر این کار
را انج��ام نده��د ،ن��رخ تورم باالت��ر رفته و
ناهنجاریهای اجتماعی بیش��تر می ش��ود.
از آنجای��ی ک��ه ای��ن تجربه جهانی اس��ت
سایر کش��ورها حمایتهای جدی تری انجام
داده ان��د و بنگاهها وکارگران با حمایتهایی
نظیر پوش��ش بیم��ه بیکاری از مش��کالت
مردمشان کاسته اند.
وی گف��ت :به نظر می رس��د ط��رح دولت
نیازمن��د بازنگری اس��ت و بای��د دولت به
صورت صریح و ش��فاف وهمه جانبه از بازار
کار حمایت کند.
>ضرورت نظارت بر روند پرداخت
و بازپرداخت تسهیالت

علی اصالنی رئیس کانون ش��ورای اسالمی
کار البرز نیز بر ضرورت بازرس��ی و نظارت
دقیق این طرح تاکید کرده و می گوید :برای
آنکه این وام به تولیدکنندگان مس��تحق و
کارخانه های نیازمند که در ش��رایط سخت
اقتصادی به ویژه کرونا دچار مش��کل شده
اند برس��د ،الزم است کارگاهها و بنگاههای
متقاضی تس��هیالت به دقت بازرس��ی و بر
روند پرداخت و بازپرداخت وام نظارت شود.
او معتقد اس��ت ب��ا اعمال نظ��ارت بر روند
پرداخت تسهیالت ،جلوی سوء استفاده های
احتمالی از طرح گرفته و کارگران واحدهای
تولیدی از ضمانت اجرایی الزم برای ماندن
در بنگاه برخوردار می ش��وند و هدف دولت
در حفظ اشتغال موجود بنگاهها نیز محقق
می شود.
>استعالم از ادارات کار استانها
قبل از دادن وام

رئی��س کانون عال��ی انجمن ه��ای صنفی
کارگران نیز اس��تعالم از ادارات کار استانها
را قب��ل از پرداخ��ت تس��هیالت ،به جهت
مشخص شدن وضعیت بنگاههای متقاضی
وام ضروری می داند و می گوید با بررس��ی
لیس��ت ارس��ال بیمه ها به س��ازمان تامین
اجتماعی در س��ال گذشته می توان به آمار
کارگران شاغل و بیکار شده پی برد.
به اعتقاد وی ،کارخانه هایی که با ش��رایط
س��خت س��ال گذش��ته و تحت تاثیر کرونا
کارگ��ران خ��ود را نگه داش��ته و در س��ال
جدید ه��م با هم��ان تعداد کارگ��ر به کار
ادامه داده و دس��ت از تولید نکش��یده اند،
باید در اولویت دریافت این تس��هیالت قرار
گیرند.پیش از این بس��یاری از کارشناسان،
حف��ظ کارگ��ران کارگاهه��ا و بنگاهه��ا در
زم��ان پرداخت تس��هیالت و پ��س از آن را
مورد تاکید قرار داده و با اش��اره به محدود
ب��ودن مناب��ع دول��ت و اهمیت نظ��ارت بر
پرداخ��ت تس��هیالت ،تخصی��ص اعتبار به
تولی��د کنندگان واقعی را خواس��تار ش��ده
بودند.

