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اقتصادی

نرخ بیکاری ژاپن به زیر  ۳درصد رسید

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس ،برای نخستین بار در سه ماه اخیر ۲۰۲۱
نرخ بیکاری در سومین اقتصاد بزرگ جهان کاهشی شده؛ بگونهای که نرخ بیکاری در
ژاپن تا پایان ماه ژانویه با  ۰.۱درصد کاهش نسبت به ماه قبل به  ۲.۹درصد رسیده است.
این کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور در سه ماهه اخیر بوده است.
با در نظر گرفتن فاکتورهای فصلی شمار بیکاران ژاپنی حدود دو میلیون برآورد میشود.

اعداد

یک میلیون و
۱۹۹هزار واحد
شاخص کل بورس

شــاخص کل بورس در پایان معامالت
دوشنبه  ۱۸اسفند  ۱۳۹۹با رشد  ۲۴هزار
و  ۳۴۴واحدی به یک میلیون و  ۱۹۹هزار
و  ۹۴۰واحد رسید .همچنین شاخص کل
هم وزن نیز با رشــد  ۱۱۸۹واحدی به
۴۳۲هزار و  ۴۷واحد رسید.
نمادهای فوالد ،فملی ،شســتا ،فارس،
شــپنا ،تاپیکو و وغدیر بیشترین تأثیر
مثبت را بر شاخص داشتند.

بازار

فروشمرغقطعهبندیممنوع!

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن
و تجارت (صمت) اســتان تهران اعالم کرد که
قطعهبندی مرغ توسط واحدهای خرده فروشی
تخلف است .سعید محمدیپور در گفتوگو با
ایسنا ،از کشف تخلف یک غرفه از سوی بازرسان
مستقر در میدان تره بار بهمن خبر داد و گفت:
یک غرفــه متخلف که در حــال قطعهبندی
مرغهای دولتی بود شناســایی و  ۴.۵تن مرغ
موجود در این واحــد با قیمت مصوب عرضه
شد .وی با بیان اینکه براساس مصوبات کارگروه
تنظیم بازار استان تهران عرضه مرغ قطعهبندی
توسط واحدهای صنفی تا اطالع ثانویه ممنوع
اســت ،تصریح کرد :بازرسان سازمان صمت با
واحدهای متخلف برخورد و آنها را به مراجع
قضائی معرفی خواهند کرد .معاون بازرســی و
نظارت سازمان در ادامه با تاکید بر اینکه عرضه
مرغ گرم با قیمت ۲۰هزار و ۴۰۰تومان توسط
واحدهای خرده فروشی الزامی است ،گفت :با
توجه به افزایش تولید و تمهیدات صورت گرفته
عرضه مرغ در حال افزایش اســت .هموطنان
میتوانند در صورت مشــاهده هرگونه تخلف
صنفی مانند گرانفروشــی و احتکار مراتب را
به ســامانه  ۱۲۴گزارش کنند .گفتنی اســت
که اخیرا گزارشهایی منتشــر شده که نشان
میدهد برخی واحدهای مرغ فروشــی ،مرغ را
قطعهبندی و آن را گرانتر از نرخ مصوب عرضه
میکنند .در هفتههای گذشته قیمت هر کیلو
گوشت مرغ به حدود  ۳۰هزار تومان و هر شانه
تخممرغ به بیش از  ۴۰هزار تومان هم رسید.
این در حالی است که نرخ مصوب هر کیلو مرغ
 ۲۰هزار و  ۴۰۰و هر شانه  ۳۰عددی تخم مرغ
 ۳۴تا ۳۵هزار تومان اســت .مسئوالن وزارت
صمت علت گرانــی مرغ و تخم مرغ را کمبود
عرضه عنوان میکنند که مسئولیت آن متوجه
وزارت جهاد کشاورزی است.

تورم

تورم آلمان در اوج یکساله

تــورم آلمان در ماه فوریــه  ۲۰۲۱به ۱.۳درصد
رســید .به گزارش ایسنا ،نرخ تورم آلمان در ماه
فوریه بازهم نسبت به نرخ هدفگذاری شده دو
درصدی فاصله زیادی داشــته است .طبق اعالم
مرکز آمار این کشور ،متوسط بهای مصرفکننده
مثبت ۱.۳درصد بوده که ۰.۳درصد بیشتر از رقم
ثبت شده ماه قبل و ۰.۲درصد بیشتر از انتظارات
فعاالن اقتصادی بوده اســت .ایــن نرخ تورم که
باالترین تورم مثبت ثبت شده در ۱۲ماه اخیر در
این کشور محسوب میشود ،بیش از همه تحت
تاثیر افزایش قیمت بخش مواد غذایی قرار گرفته
که نرخ تورم آن به ۱.۴درصد رسیده است .طبق
اعالم مرکز آمار آلمان ،تورم در بخش مراقبتهای
درمانی به ۱.۲درصد رسیده است .متوسط نرخ
تورم آلمان در سالهای  ۱۹۵۰تا  ۲۰۲۰برابر با
۲.۰۵درصد بوده اســت که باالترین رقم مربوط
به اکتبــر  ۱۹۵۱با ۱۱.۵۴درصد و کمترین نرخ
تورم نیز تــورم منفی ۷.۶۲درصــدی ماه ژوئن
سال  ۱۹۵۰بوده است .بر مبنای ماهانه نیز تورم
آلمان در این ماه ۰.۷درصد اندازهگیری شده که
۰.۱درصد کمتر از تورم ماه قبل بوده است .هسته
تورمــی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد
غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آنها در نظر
نمیگیرد ،در این ماه به ۱.۲درصد رسیده است.
همچنین به مانند بســیاری از دیگر کشورهای
اروپایی ،نرخ تورم در سوئد نیز افزایش پیدا کرده
است؛ بهگونهای که تورم ساالنه این کشور تا پایان
ماه ژانویه با ۱.۱درصد افزایش نســبت به مدت
مشابه ماه قبل به ۱.۶درصد رسیده است .این نرخ
تورم که باالترین نرخ تورمی ســوئد در طول ۱۵
ماه اخیر محســوب میشود ،بیش از همه تحت
تأثیر تورم بخش ارتباطات قرار گرفته اســت که
تورم آن به  ۰.۸درصد افزایش یافته اســت .تورم
بخش رستوارن و هتلداری نیز به ۰.۷درصد است.
در بین دیگر بخشها ،نرخ تورم در بخش حمل
و نقل به ۰.۳درصد رســیده و تورم مواد غذایی و
نوشــیدنی به ۰.۲درصد رسیده است .نرخ تورم
ماهانه در ســوئد با ۰.۳درصد افزایش نسبت به
ماه قبل به ۰.۷درصد رســیده اســت .متوسط
نرخ تورم ســوئد در بازه زمانی  ۱۹۸۰تا ۲۰۲۰
معادل ۳.۳۸درصــد بوده که باالترین تورم ثبت
شده ،مربوط به ماه اکتبر  ۱۹۸۰با ۱۵.۵درصد و
کمترین تورم نیز مربوط به ماه سپتامبر  ۲۰۰۹با
منفی ۱.۶درصد بوده است.

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

در ادامه روند نزولی نرخ تورم در افغانســتان ،این
نرخ در آستانه رفتن به زیر ۴درصد قرار گرفت.
به گزارش ایســنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس،
متوســط نرخ تورم افغانســتان در  ۱۲ماه منتهی
بــه ژانویه بــا  ۰.۹درصد کاهش نســبت به مدت
مشــابه منتهی به مــاه قبل بــه  ۴.۱درصد رســید که این
نرخ ،کمترین تورم ثبت شــده در این کشــور در  ۷ماه اخیر
محسوب میشود.

سهام عدالت

سود سهام عدالت
یکمیلیونتومانی
 ۴۰۰هزار تومان شد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :افرادی
که ســهام عدالت آنها مبلغ ۵۰۰هزار تومان
است سود سهام عدالت ســال ۹۸آنها حدود
 ۲۰۰هزار تومان است و افرادی که سهام عدالت
یک میلیون تومانی دارند سودشان  ۲برابر است.
به گزارش تســنیم ،محمدعلی دهقان دهنوی
افزود :درصورتی که ســهامداران سهام عدالت
(هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم) اقدام به
فروش سهام خود نکردهاند سود سهام سال ۹۸
به آنها پرداخت میشود و افرادی که اقدام به
فروش سهام خود کردهاند اگر قبل از برگزاری
مجمع سالیانه شرکتها باشــد سود به آنها
تعلق نمیگیرد .وی افزود :اطالعات سهامداران
در اختیار شرکت سپرده کذاری مرکزی است
و این شــرکت مشخص میکند که چه میزان
ســود به هر ســهامدار عدالت تعلق میگیرد.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد:
از نظر قانونی مهلت تخصیص سود شرکتهای
سرمایهپذیر به پایان رسیده است و باید سودها را
در وجه شرکت سپردهگذاری مرکزی پرداخت
کند تا شــرکت ســپردهگذاری به سهامداران
تخصیص دهد .وی افزود :تالش ما این اســت
تا پایان امســال این رقم به حساب سهامداران
عدالت واریز شود .چنانچه سود چند شرکت نیز
تجمیع نشود ،بخشی از آن در سال آینده واریز
خواهد شــد .رئیس ســازمان بــورس و اوراق
بهادار گفــت :افرادی که ســهام عدالت آنها
مبلغ ۵۰۰هزار تومان اســت سود سهام عدالت
ســال ۹۸آنها حدود ۲۰۰هزار تومان اســت
و افرادی که ســهام عدالت یک میلیون تومانی
دارند سودشــان ۲برابر اســت .وی درباره طرح
حمایت از سهامداران خرد گفت :بر اساس این
طرح سهامداران خردی که در تاریخ  ۱۲اسفند
دارایی کمتر از ۱۰میلیون تومان داشته باشند،
چنانچه پرتفوی خود را تا اردیبشهت سال۱۴۰۱
تغییری ندهند و تــا آن زمان بازدهی کمتر از
۲۵درصد از بازار سهام دریافت کرده باشند ،ما
به التفاوت آن را از صندوق توســعه بازار ،اوراق
تبعی دریافت میکنند .رئیس ســازمان بورس
و اوراق بهــادار افزود :اوراق تبعی یک نوع بیمه
سهم اســت و این اوراق یک نماد است و روی
همه بر سهامهای افرادی که زیر۱۰میلیون سهم
دارند اعمال میشود .وی بیان کرد :برای افرادی
که ســبد سهام انها بیش از ۱۰میلیون تومان
است ساز و کار دیگری لحاظ خواهیم کرد تا از
روشهایغیرمستقیم استفادهکنند.

دردسرهایدریافتغیرحضوری
کارت اعتباری سهام عدالت

کمتر از یک ماه از فراهم شــدن امکان دریافت
کارت اعتباری ســهام عدالت میگــذرد اما با
آماده نبودن زیرساختهای فنی اپلیکیشنهای
اعالم شده و اینکه برخی از سهامداران عدالت
ممکن است گوشــی هوشمند نداشته باشند،
برای این متقاضیان دردســرهایی ایجاد شده
است .به گزارش ایســنا ،سرانجام از  ۲۵بهمن
سال جاری این امکان برای سهامداران عدالت
فراهم شد تا از طریق بانکهای ملی و تجارت
به صورت غیرحضوری معادل  ۵۰درصد ارزش
ســهام خود را کارت اعتباری دریافت کنند که
نیازی به ضمانت ندارد و کارمزد این تسهیالت
معادل  ۱۸درصد است .در این بین ،کسانی که
یک ماه پس از مصرف مبلــغ کارت اعتباری،
آن را به بانک موردنظر برگردانند ،الزم نیســت
سودی بپردازند .آنچه در راستای اعطای کارت
اعتباری ســهام عدالت برای متقاضیان چالش
برانگیز شده ،روش دریافت آن است که تعدادی
از ســهامداران نتوانستهاند کارت اعتباری خود
را دریافت کنند .مسئوالن تاکید دارند با توجه
به شــیوع ویروس کرونا غیر حضوری باشد اما
بستر و شرایط الزم برای آن فراهم نشده است.
در این زمینه ،تعدادی زیادی از مشتریان بانک
ملی که به اپلیکیشــنهای این بانک همچون
ایوا و نشــان بانک برای ثبت درخواست کارت
اعتباری ســهام عدالت مراجعه کرده بودند ،با
خطا از سوی اپلیکیشن مربوطه مواجه شدهاند
و نتوانســتهاند اطالعات خود را ثبت کنند .از
ســوی دیگر ،متقاضیان دیگری نیز میگویند
که اپلیکیشن ایوا هر بار به آنها اعالم میکند
که شــنبه برای ثبت نام مراجعه کنند و هر بار
در ایــن زمان موفق به ثبت اطالعات و دریافت
کارت اعتباری نمیشوند .در این راستا ،بانک ملی
درباره انتقادات و مشکالت ایجاد شده برای مردم
به منظور دریافت کارت اعتباری سهام عدالت به
ایسناتوضیحدادکهاپلیکیشنهایمربوطهبانک
چون ایوا یکسری مشکالت فنی و زیرساختی
دارد که موجب شــده تا مقداری ُکند عمل و
خطاهایی اعالم کند اما همچنان بر روی ارتقا
و بهبود این اپلیکیشن کار میشود؛ به گونهای
که هفته پیش اپلیکیشن ایوا به روزرسانی شد
تا آخرین تغییرات در آن اعمال شــود که روند
دریافت کارت اعتباری ســهام عدالت تسهیل
شــود .همچنین ،یکی دیگر از انتقاداتی که به
روش غیرحضوری دریافت کارت اعتباری سهام
عدالت وارد شد این بود که برخی از مشموالن
سهام عدالت گوشی هوشمند ندارند تا بتوانند
بهاپلیکیشنهایمربوطهدسترسیپیداکنند.

تورم افغانستان فقط  ۴.۱درصد؛ تورم ایران  ۲۵درصد!

در بیــن بخشهــای مختلــف ،تــورم در بخش
مواد غذایی و نوشــیدنی ۱۲.۹درصــد ،تنباکو با
۷.۱درصد ،لباس و پوشاک ۹.۲درصد بوده است.
از سوی دیگر کمترین تورم در بخش حمل و نقل
با منفی  ۳.۴درصد بوده اســت .بر مبنای ماهانه،
نــرخ تورم افغانســتان در ماه ژانویه  ۱.۲درصــد اندازهگیری
شــده است که  ۰.۲درصد کمتر از تورم ثبت شده در ماه قبل
بوده است.

متوسط نرخ تورم افغانستان در  ۱۲ماه اخیر معادل ۷.۷۷درصد
بوده اســت که باالترین نرخ تورم ثبت شــده مربوط به آوریل
 ۲۰۲۰با  ۸.۷درصد و کمترین تورم ثبت شــده نیز مربوط به
مارس  ۲۰۲۰با  ۳درصد بوده است.
مــواد غذایــی و نوشــیدنی بــا  ۳.۳درصد افزایــش قیمت،
بزرگترین محرک قیمتها در این کشــور بوده اســت و پس
از این بخش ،ارتباطات با تورم ســه درصــدی در رده بعدی
قرار دارد.

برخورد روسای شورای رقابت و بورس در دو راهی صنعت خودرو

آقای شیوا ،با مردم صادقانه و شجاعانه سخن بگویید!

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :چند روز پیش دهقان دهنوی رئیس
ســازمان بورس مواضع مهمی را در خصوص عرضه خودرو در بورس
کاال و کنارگذاشــتن قیمتگذاری خودرو در شــورای رقابت مطرح
کرده بود .رئیس سازمان بورس گفته بود« :فروش خودرو به صورت
قرعه کشــی مضحک است و قیمتگذاری دستوری اص ٌ
ال قابل قبول
نیســت ».ظاهرا همین اظهارات کافی بود تا «رضا شیوا» تیغ از نیام
بیرون کشد و در موضعی تند و شدیداللحن به دهقان دهنوی تاخت
که چرا باید به «نهاد فراقوه»ای شــورای رقابت بتازد و نهادی که به
ادعای «شیوا» با روش خود مانع  ۲برابر شدن قیمت کنونی خودرو
در ایران شــده است را زیر سوال ببرد! در نهایت او زیاد تاب نیاورد و
از کوره در رفت تا در موضع مقابله به مثل خطاب به خبرنگار تسنیم
بگوید« :چرا با محاسبههای غیرمنطقی سهام شرکتها اوضاع بورس
را امروز به این وضعیت رساندهاید؟ چرا بجای ساماندهی بازار بورس
به فکر قیمت خودرو افتاده اید!»
شیوا با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان بورس که فروش خودرو
را به صورت قرعهکشی «مضحک» دانسته و اعالم کرد «قیمتگذاری
دســتوری اص ٌ
ال قابل قبول نیست» ،اظهار کرد :واقعا نمیدانم رئیس
سازمان بورس براساس کدام استدالل این موضوعات را مطرح کرده
است .شورای رقابت یک «نهاد فراقوهای» است که از بخش خصوصی،
دولت و نمایندگان مجلس تشــکیل شده است .به نظر میرسد وی
آشــنایی با بازار خودرو نداشته باشد ،چرا که اگر شناختی نسبت به
بازار خودرو داشت ،این اظهارات غیرکارشناسی را مطرح نمیکرد.
وی بــا اعالم اینکه در بازار انحصاری باید رگوالتورها ورود پیدا کرده
و مانع اقدامات انحصارگرایانه در بازار شوند ،افزود :اگر رگوالتورها به
بازار انحصاری ورود پیدا نکنند آنها از شرایط انحصاری بازار استفاده
کرده و قیمتهــای غیرمنطقی و غیرمنصفانهای را برای محصوالت
خود تعیین میکنند.
رئیس شورای رقابت با اعالم اینکه تعیین دستورالعمل قیمتگذاری
خودرو توسط شورای رقابت عاملی شد تا به مصرفکنندهها در خرید
خودرو اجحاف نشــود ،گفت :در شرایطی که واردات خودرو آزاد بود
و دســتورالعمل قیمتگذاری خودرو وجود نداشت ،خودروسازان در
قالب طرحهای ویژه در تالش برای فروش محصوالت خود بودند اما
از آن طرف مردم چندان تمایلی به خرید نداشتند.
شیوا اضافه کرد :رئیس سازمان بورس میگوید چرا قیمتهای خودرو
متناســب با هزینههای تمام شده آن تعیین نمیشود باید در پاسخ
بگویــم ما به هیچ عنوان قیمت تمام شــده محصوالت را در فرمول
قیمتگذاری لحاظ نمیکنیم ،چرا که باید تولیدکننده خود جوابگوی
هزینههای سربار و هزین ههای ناکارآمدی خود باشد.
وی افزود :ما در فرمول شــورای رقابت هزینههای تولید را محاسبه
کرده و براساس آن ضمن رعایت برخی از فاکتورهای کیفیت فرمول
را تعیین کردهایم حال اگر خودروســاز میخواهد هزینههای سربار
خود را با تعیین قیمتهای باال از مشــتریان بگیرد ما به هیچ عنوان
این موضوع را قبول نمیکنیم.
رئیس شــورای رقابت با اعالم اینکه در حال حاضر در بازار انحصاری
خودرو تقاضا بیشتر از عرضه است ،تصریح کرد :ما اگر میخواستیم
براســاس هزینه تمام شده خودروها قیمتها را تعیین کنیم قیمت
خودرو  ۲برابر ارقام فعلی میشــد و مصرفکننــده به هیچ عنوان
نمیتوانست نسبت به خرید خودرو اقدام کند .وظیفه شورای رقابت
جلوگیری از اقدامات انحصارگرایانه است.
شیوا خطاب به رئیس ســازمان بورس ،گفت :شما باید پاسخ دهید
چرا با محاسبههای غیرمنطقی سهام شرکتها اوضاع بورس را امروز
به این وضعیت رساندهاید ،مکانیزم قیمتگذاری سهام شرکتها در
بورس به حدی غیرمنطقی بود که حتی شــرکتهای کاغذی هم با
سود باال روبرو شدند .همین موضوع عاملی شد تا وضعیت نابسامان
بورس امروز بوجود آید .نکته قابل تامل اینجاســت باید بورس پاسخ
دهد براساس کدام فرمول و محاسبات اقتصادی سهام شرکتها را به
گونهای تعیین کرد که غیرواقعی باشند.

> «فربد زاوه» ،کارشناس صنعت خودرو
در گفتگو با روزنامــه «آفتابیزد» :اگر
«رضا شــیوا» رئیس شورای رقابت نبود،
قیمت خودرو پراید هیچگاه به  ۱۶۰میلیون
تومان نمیرسید
> آقای شــیوا چرا در این زمینه توضیح
نمیدهــد که  ۷۵هزار میلیــارد تومان
بدهی شرکتهای خودروساز چگونه و از چه
محلی نقد خواهد شد!؟
> رئیــس شــورای رقابــت در حمله
شــدیداللحن به نقد رئیس ســازمان
بورس« :چرا با محاســبههای غیرمنطقی
سهام شــرکتها اوضاع بورس را امروز
به این وضعیت رســاندهاید؟ چرا بجای
ســاماندهی بازار بورس به فکر قیمت
خودرو افتاده اید!»
وی اضافه کرد :عالوه براین بررسیها نشان میدهد قیمت کاالهایی
که در بورس عرضه میشود حتی بیش از بازار بوده و مصرفکنندگان
واقعی به ندرت میتوانند نســبت به خرید کاال اقدام کرده و بیشتر
محصوالت در دســت دالالن است .چرا بجای ساماندهی بازار بورس
به فکر قیمت خودرو افتاده اید ،مگر نه اینکه رئیس ســازمان بورس
پیــش از این معــاون اقتصادی وزیر اقتصاد بــود؛ چرا در آن مقطع
صحبتی مبنی بر غیرمنطقی بودن فرمول شورای رقابت مطرح نکرد.
امروز بورس باید فکری به حال اوضاع نابسامان خود کند ،نه اینکه با
اظهارات غیرکارشناسانه قیمتگذاری خودرو را زیر سوال ببرد.
رئیس شــورای رقابت با بیان اینکه مخالف عرضه خودرو در بورس
هستم گفت :اگر خودرو در بورس عرضه شود فاتحه قیمت منصفافه
آن را بایــد بخوانیم .کدام کاال امروز در بورس با قیمت مناســب در
اختیار مصرفکننده قرار میگیرد که در آینده خودرو بخواهد بفروش
برسد .در نهایت باید به رئیس سازمان بورس بگویم «اگر طبیب بودی
سر خود دوا نمودی».
«فربــد زاوه» ،کارشــناس صنعــت خــودرو در گفتگو بــا روزنامه
«آفتابیــزد» وقتی از عکسالعمل رئیس شــورای رقابت به نقد هر
چند صریح رئیس ســازمان بورس آگاه میشود ،نمیتواند نقدش را
به اظهارات وی از تشــبیه این نوع موضعگیری به اظهارنظر مشابه
«همتی» رئیسکل بانکمرکزی که چندی پیش در مورد اینکه اگر
تدابیر او نبود ،ارز دو برابر میزان کنونی شده بود ،آغاز نکند!
وی با بیان اینکه در نقطه مقابل چنین ادعایی کارشناسان و مدیران
بســیاری هم هســتند که حاضرند اثبات کنند که اگر «رضا شیوا»

رئیس شــورای رقابت نبود ،قیمت پراید هیچــگاه به  ۱۶۰میلیون
تومان نمیرسید؛ اظهار میکند :آقای شیوا چرا در این زمینه توضیح
نمیدهد که  ۷۵هزار میلیارد تومان بدهی شــرکتهای خودروســاز
چگونه نقد میشود!؟
زاوه بــا بیان اینکه رئیس شــورای رقابت چرا بــرای نجات این دو
خودروســاز خــودش مدیریت این دو شــرکت را با حفظ ســمت
نمیپذیرد؟
این کارشــناس صنعت خودرو با بیان اینکه این دســت اظهارات از
ســوی شــورای رقابت توهین به شعور مردمانی اســت که به اصل
مســئله و دلیل زیان دهی و در عین حال فساد پشت جریان صنعت
خودروســازی در ایران واقف هستند میگوید :خسارت وارده از نوع
مدیریت حاکم بر بازار صنعت خودرو به قدری فاجعه بار بوده اســت
که  ۳۰سال به درازا خواهد کشید تا به شرط استقرار سیاست درست
در نظام تصمیمگیری این صنعت ترمیم شود.
وی تعبیر خود رضا شــیوا مبنی بر «فراقوه» بودن شورای رقابت در
صنعت خودرو را جملهای پرمعنا و دقیقا مبتنی بر همان باور حاکم بر
اذهان اعضای این شورا میداند و میگوید :در واقع وقتی قیمتگذاری
دستوری صورت میگیرد از چند جهت زیان متوجه خودروساز و در
نهایت خود مردم خواهد شد که فاحشترین آن از بین رفتن انگیزه
حضور سرمایهگذار حرفهای و تخصصی در بازار است؛ کما اینکه هیچ
سرمایهگذار عاقلی در این شرایط سرمایه خود را به مخاطره نخواهد
انداخت تا رئیس شــورای رقابت به هر دلیل صالح بداند قیمت تمام
شده و فروش وی را نپذیرد.
زاوه بــا بیان اینکه نوع نظام فکری رئیس شــورای رقابت و هر آنکه
اینگونه میاندیشــد به مانند این است که سود شــبکه بانکی را از
اساس مردود بداند میافزاید :رئیس شورای رقابت در حالی زیاندهی
خودروسازان را به ناکارآمدی مدیریتی نسبت میدهد که خودش نیز
حاضر به پذیرش همین مســئولیت برای رفع اشکاالتی که منجر به
چنین زیان انباشته هنگفت برای کشور شده است نیست.
این کارشــناس صنعت خــودرو با بیان اینکه در کشــور ما اتفاقات
خارج از چارچوب قانونی مانند مصوبه مجلس در تعیین تعرفه برای
واردات خودرو میافتد میگوید :مجلس در حالی به خود حق چنین
مداخالتی را میدهد که کمیسیون ماده ( )۱آییننامه اجرایی قانون
مقررات صادرات و واردات مرجع قانونی چنین تصمیمگیری است ،نه
مجلس و هر دستگاه دیگر.
وی با بیــان اینکه حد مداخــات نمایندگان مجلــس در صنعت
خودروســازی به قدری اســت که برای یک ســرمایهگذار صنعت
خودرو در یک منطقه نیز مداخله مســتقیم دارند میگوید :تاســف
بار اینکه این مداخالت نیز صرفا بر مبنای شــعار هر حوزه انتخابیه
یک واحد خودروســازی اســت و این مداخالت به گونهای است که
یک سرمایهگذار را تحت فشار قرار میدهند که بجای منطقه مطالعه
شده مناسب برای تولید و صادرات در نقطهای به یک منطقه صرفا با
مختصات باغداری سوق میدهند.
زاوه با بیان اینکه رئیس شــورای رقابت بــه جای تاختن عصبی به
منتقدانش از جمله رئیس ســازمان بورس ،بهتر است به این پرسش
پاســخ دهد که چرا حقایق را صادقانه و شــجاعانه بــه مردم بازگو
نمیکند و به دنبال توجیه خطاهای اســتراتژیک و بزرگ مدیریت
حاکم بر صنعت خودرو در ایران است!؟
وی میافزاید :شوربختانه با وجود اینکه ایران تمدنی بیش از  ۶هزار
ســال دارد ،اما رفتار تصمیمســازان و تصمیم گیران ما در صنعت
خودروسازی بسیار مبتدیانه است.
این کارشــناس صنعت خودرو از نبود یک اراده قاطع و کارشناسی و
مبتنــی بر علم اقتصاد در صنعت خودرو که حجم انبوهی از منابع و
ثروت ملی را به تاراج برده و خواهد برد ابراز تاســف شدید میکند و
میگوید :زیانهای هنگفت ناشی از این نوع مدیریت از جیب مردمانی
پرداخت میشــود که از قدرت خرید بســیاری از نیازهای واجب و
روزمره خود نیز عاجز مانده اند.

پیرو انتشار گزارشها و یادداشتها در روزنامه «آفتابیزد» به سرانجام رسید

موافقت سازمان برنامه با کمک فوری به هما

آفتاب یزد -گــروه اقتصادی :پس از آنکــه روزنامه «آفتاب
یزد» در قالب یک گزارش ویژه از مســائل مرتبط با هما با عنوان
«چرا «مرغ ســعادت» زمینگیر شــد؟ » در مورخ  ۲اسفند  ۹۹و
همچنین ســرمقاله مورخ  ۹اسفند  ۹۹با عنوان «بالهای «هما»
با سوءمدیریت شکست! » به مشکالت مدیریت این مجموعه نقد
وارد کرد ســرانجام اعالم شــد که با وعده کمک فوری سازمان
برنامــه و بودجه به هما برای پرداختهای قبل از پایان ســال و
لحاظ کردن کمک به صندوق بازنشســتگی ایران ایر در آئیننامه
اجرایی بند «و» تبصره  ۲قانون بودجه ســال  ۱۴۰۰برای حقوق
ســال آتی ،مشکالت بازنشســتگان هما رفع میشود .اگرچه این
تمام آن چیزی نیســت که مدنظر محتوای گزارش روزنامه بود و
به طور قطع این مهم با صرف پرداخت مطالبات بازنشستگان هما
به مقصد نخواهد رسید.
این وعده در حالی داده شده است که مشکالت صندوق بازنشستگی
هما و بازنشســتگان این شــرکت هواپیمایی مدتهاست رخ داده و
مشکالت بســیاری را برای بازنشستگان این شــرکت هواپیمایی
دولتی رفم زده اســت .اگرچه این موضــوع را هم نمیتوان نادیده
گرفت که از گذشته تا کنون صندوق بازنشستگی هما یکی از دالیل
زیانده بودن ایران ایر عنوان شــده است و مدیران عامل گذشته با
وجود تالشهای انجام داده تاکنون به نتیجه نرسیده بودند .و شاید
همین عامل بود که باعث شد تا روز گذشته (دوشنبه  ۱۸اسفندماه)
ایثارگران و بازنشستگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
دوباره در تجمعی از مجلس و ســازمان برنامه و بودجه خواســتار
پیگیری مطالبات خود شوند.

واکسن کرونا
ابزارژئوپلیتیکی
ادامه از صفحه اول:

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران درباره تقاضای
بازنشستگان ایران ایر مبنی بر همسانسازی پرداختی صندوقهای
بازنشستگی و ترمیم حقوق آنها پیش از این به فارس گفت :برابر
امریههایی که دولت داد ،ما در ایران ایر اقدام کردیم و بخشــی از
خواســتههای بازنشســتگان هما تامین شــد ،درچارچوب قانون،
حداکثر افزایش حقــوق را اعمال کردیم ،اما به هر حال اینها روی
کاغذ است.
به گفته علیرضا برخور تامین اعتبار برای این تناسبسازی نیازمند
زیرساخت مناسب است که ایران ایر ندارد ،این شرکت هواپیمایی
بدهیهای ســنگین از یــک دهه قبل تاکنــون دارد ،تعداد پایین
هواپیماهای عملیاتی هما به دلیل نبود نقدینگی برای تهیه قطعه
موجب شده است ،درآمد ماهانه هما برای پرداخت حقوق کارکنان
هم کافی نباشــد ،چه برسد به اینکه همسانسازی و تناسبسازی
حقوق را انجام دهیم.

القصه ،براســاس شــواهد موجود ،کشــورها و
قدرتهای جهانی در رقابتهای سیاســی ملی،
منطقهای و جهانی در استفاده از واکسن کرونا به
عنوان ابزاری ژئوپلیتیکی دریغ نکرده و نخواهند
کرد .طبیعتا این رویداد میتواند دقت و کارکرد

مدیرعامل ایــران ایر گفت که اصال مایل به جــدا کردن صندوق
بازنشســتگی هما از ایران ایر نیستیم ،کارکنان ایران ایر بازنشسته
میشوند و بازنشســتههای هما متعلق به هما هستند ،ولی ما در
موضوع یکسانســازی صندوقهای بازنشستگی موضوع را پیگیر
هستیم و دنبال جداسازی نیستیم؛ وقتی یکسانسازی صندوقهای
بازنشستگی مطرح میشود ،هر اتفاقی که برای دیگر بازنشستهها رخ
میدهد ،برای بازنشستههای ما هم باید رخ بدهد.
برخور گفته بود :به هر حال بازنشســتگان هما با توجه به شرایط
اقتصادی فعلی حق دارند ،مســائل خود را مطرح کنند ،اما من هم
به عنوان مدیرعامل هما هم ســعی کردهام همــه وظایف خود را
دراینباره دنبال کنم.
به گفته مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی از مجلس
شــورای اســامی در این باره کمک گرفتیم ،نمایندههای مجلس
خصوصاً کمیســیون تلفیق که درد ایران ایر را میدانستند کام ً
ال
همراهی کردند ،البته ما مجددا از طریق مجلس موضوع را پیگیری
خواهیم کرد و رها نمیکنیم.
بر اساس این گزارش سرانجام پیگیری مدیرعامل ایران ایر در این
باره نتیجه داد و خبر از موافقت رئیس ســازمان برنامه و بودجه با
کمک به صندوق بازنشستگی هما رسید.
بر این اساس مشــکالت مذکور از جمله وعده نوبخت برای کمک
فوری سازمان برنامه و بودجه به ایران ایر برای پرداختهای قبل از
پایان سال و نیز لحاظ کردن کمک به صندوق بازنشستگی هما در
آئیننامه اجرایی بند «و» تبصره  ۲قانون بودجه ســال  ۱۴۰۰برای
حقوق سال آتی ،توسط سازمان برنامه و بودجه مرتفع خواهد شد.

ذاتی واکســن کرونا که درمانی میباشد وبه تبع
آن ســامتی مردم جهان را به خطر انداخته و
وجهه انسانی -اخالقی انرا تحت الشعاع قراردهد.
همچنین در بحبوحه رقابتهای سیاسی درون
مرزی وبــرون مرزی کشــورها و در رقابتهای

پیچیده قدرتهای جهانی ،اســتفاده از واکسن
کرونا به مثابه ابزار ژئوپلیتیکی در راستای تأمین
منافع ،بخشــی از مردم جهان را از دسترسی به
موقع به واکسن محروم و مخاطرات جدی برای
سالمتی نسلهای اینده به دنبال داشته باشد.

