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چهره روز

گزارش

عدالت در پرداخت حقوق

وزیر اقتصاد تشریح کرد

حجتاهلل عبدالملکی ،وزیــر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در پــی تجمع جمعی از
کارکنان ایــن وزارتخانــه در اعتراض به
ناعادالنه بــودن نظام پرداخــت حقوق و
دستمزد در بین دستگاههای دولتی دستور داد کمیته ویژهای
متشکل از کارمندان برای ساماندهی امور رفاهی این وزارتخانه
تشکیل شــود .اقدام این عضو کابینه میتواند راه را برای رفع
تبعیضهای ناروا در پرداخت حقوق و دستمزدها هموار سازد
اما نکته اینجاست که اجرای آن مشروط به تامین بودجه است
و در ســالی که دولت خود با کسری مواجه اســت ،عدالت در
پرداختها بهعنوان یک مطالبه منطقی سخت بهنظر میرسد
چه اینکه عبدالملکی هم شفاف اعالم کرده است :برای افزایش
بودجه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تمام تالش خود را بهکار
خواهیم بست .شاید این وزیر دولت بتواند افزایش کارانه ،حقوق
و دستمزد و مزایای را درون این وزراتخانه سامان دهد و به عدالت
نزدیک سازد ،اما سؤال اینجاست که رفع این تبعیضهای ناروا در
دیگر دستگاههای دولتی چگونه ممکن خواهد بود؟
بهنظر میرســد در ماههای آینده تجمعات مشــابهی در برابر
دیگر وزارتخانهها و شرکتهای وابسته به دولت برگزار شود که
مطالبه معترضان عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا
خواهد بود .برای برونرفت از این وضعیت ضرورت دارد به جای
بخشینگری ،نظامی جامع مبتنی بر عدالت در پرداختها بسته
به شرایط و شایستگیهای مستخدمین دولت اجرا شود تا دیگر
شاهد تبعیضهای ناروا نباشیم .از اینرو پیشنهاد میشود تا این
مهم دچار بوروکراسی تصمیمگیری نشده و دولت در یک اقدام
فوری و انقالبی به چالشهای ناشــی از تبعیض در پرداختها
پایان دهد که تأخیر جایز نخواهد بود.

نقدخبر

قبضهایعلیالحسابنداریم!
خبر :در روزهای اخیر پیامکی از سوی شرکت
توزیع برق تهران بزرگ به برخی شهروندان ارسال
شــده که در آن مصــرف ماهانه برق مشــترکان
بهصورت برآوردی یا علیالحســاب اعالم شده که
موجب شگفتی این مشترکان شــد ،بهویژه اینکه
هزینه مصرف برق اعالم شده نســبت به ماههای
قبل و حتی ماه مشابه سال قبل رشدی خیرهکننده
داشته است.
نقد :پیش از این شرکت توزیع نیروی برق تهران
اعالم کرده بود که از آنجا کــه مبالغ قبوض صادره
براساس میانگین مصرف ،محاسبه شده است بدیهی
اســت در صورت هرگونه تفاوت در قبض پرداختی
و میزان انرژی مصرف شــده ،مبالغ پرداخت شده
در صورتحساب قطعی بعدی بهحساب بستانکاری
مشترکان منظور خواهد شد .نکته قابل تامل اینکه
فروردین سال گذشته شرکت توانیر در بخشنامهای
به شرکتهای توزیع برق اعالم کرده بود :بهمنظور
ارائه صورتحساب دقیق مطابق با مصرف مشترکین و
جلوگیری از ایجاد دغدغه و نگرانی برای آنان ،از صدور
هرگونه قبض علیالحســاب خودداری شود .حاال،
بار ديگر وزارت نیرو بايد رسما اعالم کند که قبوض
برآوردی فقط جنبه اطالعرســانی دارد و پرداخت
قبض مشروط به اعالم صورتحساب قطعی است.

عدد خبر

تعرفه ارزیابی
خسارت بیمه شخص ثالث
رئیسکل بیمه مرکزی در اجرای تبصره ماده( )39قانون بیمه
اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی
از وسایل نقلیه ،تعرفههای هزینه ارزیابی خسارت را ابالغ کرد.
براساس قانون بیمه اجباری شــخص ثالث ،پرداخت خسارت
در حوادث رانندگی بهصــورت نقدی و با توافــق زیاندیده و
بیمه صورت میگیرد و درصورت عدمتوافق طرفین ،شــرکت
بیمه موظف اســت درصورت تقاضای زیاندیده ،وسیله نقلیه
خسارتدیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول
زیاندیده باشد تعمیر و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی
مندرج در بیمهنامه مذکور پرداخت کند .درصورتیکه اختالف
از اين طریق هم حل نشود ،موضوع به یک ارزیاب خسارت دارای
مجوز از بیمه مرکزی به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع میشود
و هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفهای است که در ابتدای
هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و بهتصویب شورایعالی
بیمه میرسد.
تعرفه ارزیابی خسارت بیمه شخص ثالث به شرح زیر است:

155

هزار تومان

235

هزار تومان

315

هزار تومان

موتور سیکلت
خودروی سواری و بارکش تا
کمتر از 3تن ظرفیت
خودروهای بارکش با ظرفیت
3تن و سایر خودروها

نقشه راه دولت
برای حذف دالر 4200تومانی

اظهارات وزیر اقتصــاد در جمع فعاالن
بخش خصوصــی نشــان میدهد که
از امســال ،پروژه حــذف ارز ترجیحی
پیگیری میشود اما این کار بهآرامی اجرا
خواهد شد تا بهتدریج زمینه خداحافظی این سنت اقتصادی
در پایان سال 1401مهیا شود.
به گزارش همشــهری ،ریشــهکنی دالر 4200تومانی در
اقتصاد ایران ،مبحثی اســت که بهصورت جــدی از زمان
مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری مطرح بوده و با روی
کار آمدن دولت سیزدهم نیز یک پای اغلب مباحث اقتصادی
دولت ،همیــن تعیین تکلیف ارز ترجیحی بوده اســت؛ اما
با وضعیت موجود اقتصاد ایران ،ایــن متغیر ارزی بهقدری
حساسیت ایجاد کرده که همچنان هیچ مرجعی بهتنهایی
مسئولیت و اختیار تغییر آن را بر عهده نگرفته است .احسان
خاندوزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،در دیدار با فعاالن
و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران ،نقشه راه دولت
در مواجهه با سیاست حذف ارز ترجیحی را اقدام تدریجی و
کاهش گامبهگام دامنه تخصیص آن اعالم کرد.

بانک مرکزی به جنگ تورم میرود

تابلوی ورود ممنوع در مسیر استقراض بانکها
علی صالحآبــادی ،رئیسکل بانک
مرکزی این روزها ســخت تالش
بانک
میکند تا جلوی اضافه برداشــت
بانکها از منابع پرقدرت و تورمساز بانک مرکزی را
بگیرد و اجازه چاپ پول بدون پشتوانه را ندهد .او در
تازهترین موضعگیری اعــام کرده که از این به بعد
اعطای هرگونه خط اعتباری یا اضافه برداشت از بانک
مرکزی ،فقط با اخذ وثیقه امکان پذیر است .این گفته
صالحآبادی هرچند خطاب به مدیران عامل بانکها
بیان شده اما او برای اجرای شرط جدید خود باید در
مقابــل اضافه برداشــت بانکها ناشــی از فشــار
دســتگاههای اجرایــی و دولتی بایســتد و اجازه
استقراض غیرمستقیم دولت و باالرفتن پایه پولی از
ناحیه اضافه شدن بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی
را ندهد.
بهگزارش همشهری ،خط قرمز جدید بانک مرکزی
بهمعنای نصــب تابلــوی ورود ممنوع در مســیر
اســتقراض بانکها از بانک مرکزی است و میتواند
جلوی رشد پایه پولی و انبساط بیضابطه ترازنامه
بانکها را بگیرد و به مانع بزرگ بر سر راه ایجاد تورم
از کانال بانکها تبدیل شود.
صالحآبادی دیروز در حضور رســتم قاسمی ،وزیر
راه و شهرســازی خط قرمز جدید را اعالم کرد و در
نشســتی که مدیران عامل بانکها حضور داشتند،
بهصورت غیرمســتقیم به مخالفت بانک مرکزی با
ایجاد خط اعتباری یا اضافه برداشــت بانکها برای
تزریق نقدینگی به تولید مسکن اشاره و با تأکید بر
استفاده از ظرفیتهای صندوق ملی مسکناعالم
کرد :برای حمایت و تامین مالی بخش مسکن عالوه
بر تســهیالت بانکی ،روشهایی مانند تامین مالی
زنجیرهای ،انتشار اوراق و سایر ابزار تکمیلی نیز در
دستور کار بانکها قرار میگیرد .این موضعگیری
نشان میدهد که بانک مرکزی تصمیم دارد تا مسیر
تازهای برای تامین مالی جهت ایجاد ســاالنه یک
میلیون مســکن ایجاد کند که دستکم اثر تورمی
کمتری را به همراه داشته باشد.
رئیسکل بانک مرکزی در این نشســت با اشاره به
تکالیف قانونی بانکها تصریح کرد :طبق قانون از این
پس ،اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانکها
از بانک مرکزی ،صرفاً با اخذ وثیقه امکانپذیر خواهد
بود .صالح آبادی تأکید کرد :بانک مرکزی با توجه به
مفاد جزء ( )۳بند (د) تبصره ( )۱۶ماده واحده قانون

بودجه سال 1401کل کشــور و لزوم اصالح رابطه
بانک مرکزی و بانکها ،اجرای این بخشــنامه را با
جدیت دنبال میکند و اجازه اضافه برداشت بدون
وثیقه معتبر را نخواهد داد.
قانون بودجه امسال تأکید دارد :اعطای اعتبار جدید
به بانکها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی بدون
دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت،
توسط بانک مرکزی ممنوع است .نوع و میزان وثایق
قابل پذیرش موضوع این بند توســط شورای پول و
اعتبار تعیین میشود.
ایست و بازرسی پولی

اجرای دقیق و بدون مســامحه قانون بودجه سال
1401در ارتباط با مشروط شدن دادن خط اعتباری
به بانکها یا اجازه اضافه برداشت آنها از منابع بانک
مرکزی میتواند به مثابه یک ایستگاه ایست و بازرسی
در مســیر خلق پولهای بیضابطــه و قاعده عمل
کند و راه را بر استقراض آســان بانکداران از جیب
مردم با خلق پول ببندد .بررســی همشهری نشان
میدهد که رشــد پایه پولی در پایان بهمن ســال
گذشته به 33.2درصد رســیده که البته نسبت به
رشد 42.6درصدی در تیرماه سال گذشته ،روند آن
کاهنده بوده اما ســرعت انتشار نقدینگی همچنان
باالســت و دولت را در نبرد با تورم با چالش مواجه
میســازد .حاال با ریلگذاری جدید در مسیر چاپ
پول ،قرار است هر بانکی که بخواهد از بانک مرکزی
خط اعتبــاری دریافت یا اقدام به اضافه برداشــت
کند ،تنها یــک راه دارد ،وثیقه مطمئن بدهد و این

وثیقه البته اوراق دولتی اســت کــه در این صورت
انتظار میرود چاپ پول بیضابطه به بانکها از محل
وامگرفتن از بانک مرکزی متوقف شود .این گزارش
میافزاید :میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی در
بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته با رشدی
56درصدی به حــدود 186هزار میلیــارد تومان
رسیده این است .در حالی که رشد بدهی بانکها به
بانک مرکزی در بهمن سال 99نسبت به بهمن سال
98تنها 12.6درصد برآورد شده است.
واکنش وزیر راه و شهرسازی

رستم قاسمی ،وزیر راه وشهرسازی نیز در این نشست
ضمن تشکر از بانکها در حمایت از بخش مسکن به
تشریح برنامههای وزارت راه و شهرسازی برای اجرای
نهضت ملی مسکن و ساخت یک میلیون مسکن در
ســال پرداخت گفت :برای انجام این مهم نیازمند
حمایت و همکاری شبکه بانکی هستیم .وی افزود:
خوشبختانه صندوق ملی مســکن از قابلیتهای
مناســبی برخوردار اســت و منابع خوبی برای آن
تجهیز شده است.
اجرای کامل قانون چک

رئیسکل بانک مرکزی خطاب به بانکداران با تأکید بر
ضرورت اجرای بخشهای باقی مانده از قانون جدید
صدور چک توســط بانکها گفت :زیرساختهای
الزم برای اجرای تکالیف باقی مانــده اعم از اتصال
خودپردازها ،مسدودسازی وجوه در سایر بانکها،
لزوم ثبت چکهــای تضمینی در ســامانه صیاد

و ...آماده شــده اســت و بانکها باید اقدامات الزم
درخصوص اجرای موارد باقی مانده را به سرعت انجام
دهند .وی همچنین افزود :بانکها باید ظرفیتهای
خود برای حمایت تولید و اشــتغال را بهکار گیرند.
هدایت صحیح اعتبارات بانکی به سمت تولید واقعی
در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
کنکور بانکداران برگزار میشود

صالحآبادی بــا بیان اینکــه از این پــس دریافت
گواهینامههای حرفهای شــرط بررسی صالحیت
داوطلبان مدیران بانکی خواهد بــود گفت :بر این
اساس دورههای آموزشی مرتبط با این گواهینامهها
و ســپس آزمونهای تخصصی برگزار خواهد شد و
بهتدریج به سمتی حرکت خواهیم کرد که متقاضیان
ســمتهای مدیریتی در بانکهــا درصورت اخذ
گواهینامههای حرفهای از انجام مصاحبه تخصصی
معاف شوند.
به گزارش همشــهری ،براساس بخشــنامه جدید
بانک مرکزی از این پس ،بررسی صالحیت حرفهای
داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در بانکها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در
آزمونهای مربوط و اخــذ گواهینامههای حرفهای
مرتبط خواهد بود.
به این ترتیــب پس از برگزاری هــر آزمون ،امکان
بررســی صالحیت حرفــهای داوطلبــان تصدی
سمتهای مدیریتی در بانکها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی مرتبط با آزمون مذکور ،بدون گواهینامه
مربوط وجود نخواهد داشت.
چه خبر از وامهای خرد

رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر تسهیل وثایق
برای دریافــت وامهای خرد گفت :تســهیل وثایق
تسهیالت خرد مبتنی بر اعتبارســنجی افراد باید
صورت گیرد و کســانی که رتبه اعتباری مناسبی
دارند باید با وثایق سهلتری امکان دریافت وامهای
خرد را داشــته باشــند .صالح آبادی افزود :تجربه
بانکهای قرض الحسنه در زمینه پرداخت تسهیالت
مبتنی بر اعتبار ســنجی نمونه خوبی است چرا که
مطالبات معوق این بانکها زیر یک درصد اســت و
افرادی که رتبه اعتباری مناسب داشتهاند و با وثایق
ســهلتر وام گرفتهاند در زمینه بازپرداخت اقساط
عملکرد مناسبی داشتهاند.

رونق بنادر با بهبود تجارت خارجی

همزمان با بهبود تجارت خارجی در هر دو حوزه صادرات و واردات ،آمارهای رسمی از افزایش عملیات بندری حکایت دارد
آمارهای رسمی نشان از افزایش 14درصدی تخلیه و
بارگیری در بنــادر دارد؛ اتفاقی کــه بهدنبال احیای
حم 
لونقل تدریجی تجارت خارجی و موفقیت در دور زدن تحریمها
محقق شده است .به گزارش همشــهری ،با کاهش تبعات همهگیری
کووید ،19-همچنین بیاثرتر شدن تحریمهای آمریکا علیه کشورمان،
بنادر و اسکلههای کشور فعالتر شدهاند؛ تا جایی که طبق اعالم سازمان
بنادر و دریانــوردی ،میزان تخلیه و بارگیــری کاال در بنادر مالکیتی و
حاکمیتی این سازمان در سال  ۱۴۰۰نسبت به سال قبل از آن  ۱۴درصد
افزایش پیدا کرده است.
شتاب در تخلیه کاالهای اساسی

براساس اطالعات منتشره از سازمان بنادر و دریانوردی ،مجموع عملیات
بندری اعم از تخلیه و بارگیری کاالها در بنادر مالکیتی و حاکمیتی این

سازمان در 12ماهه 1400معادل  ۲۰۵میلیون و  ۳۴۰هزار و  ۶۶۷تن
بوده که حدود 14.5درصد بیش از عملکرد سال 1399است .همچنین
در ســال گذشــته ،تخلیه و بارگیری صورتگرفته در بخش عملیات
کانتینری بنادر کشور نیز معادل  ۲میلیون و  ۲۱۶هزار و  TEU ۵۲۴بوده
که در قیاس با عملیات کانتینری یکمیلیون و  ۹۷۲هزار و TEU ۵۱۷
طی سال 1399حدود  ۱۲درصد بیشتر شده است.
به گزارش همشهری ،بررسی آمارها نشان میدهد در این دوره زمانی،
تخلیه کاال در مجموعه بنادر معادل  ۷۴میلیون و  ۳۹۰هزار و  ۳۱۱تن
بوده که از رشد 14درصدی نسبت به سال 1399حکایت دارد .بررسی
وضعیت تخلیه کاال در بنادر به تفکیک جنس کاال نشــان میدهد در
سال گذشته  ۲۴میلیون و  ۸۷۳هزار و  ۱۰۴تن کاالی نفتی تخلیه شده
که 6درصد بیش از سال 1399اســت ۴۹ .میلیون و  ۵۱۷هزار و ۲۰۷
تن کاالی غیرنفتی که بخش عمده آن کاالهای اساســی و محصوالت

کشاورزی بوده نیز تخلیه شده که این میزان 19درصد در مقایسه با سال
قبل از آن بیشتر است.
جهش در صادرات فراورده نفتی

در سال گذشته ،بنادر در بارگیری کاال نیز وضعیت رو به رشدی داشتهاند
بهگونهای که با بارگیری  ۱۳۰میلیون و  ۹۵۰هزار و  ۳۵۶تن کاال ،عملکرد
بنادر این حوزه 15درصد بهتر از سال 1399بوده است .بررسی جزئیات
آمار نشــان میدهد در این دوره زمانی ،میزان بارگیری کاالهای نفتی
در بنادر مالکیتی و حاکمیتی ســازمان بنادر و دریانوردی معادل ۷۳
میلیون و  ۲۵۲هزار و  ۳۱۳تن بوده که در مقایسه با سال 1399جهش
19درصــدی تجربه کرده اســت .همزمان میــزان بارگیری کاالهای
غیرنفتی نیز معادل  ۵۷میلیون و  ۶۹۸هزار و  ۴۳تن برآورد شده که این
میزان 7درصد بیش از بارگیری این کاالها در سال 1399است.

تخلیه و بارگیری کاال در بنادر طی سال ۱۴۰۰
عملیات کانتینری

تخلیه کاال

2.216.524

74.391.711

24.873.104

TEU

تن همه کاالها

تن کاالهای نفتی

بارگیری کاال

49.517.207

تن کاالهای غیرنفتی

57.698.043 73.252.313 130.951.756
تن همه کاالها

تن کاالهای نفتی

تن کاالهای غیرنفتی

12

14

درصد

6

درصد

15
درصد

درصد

19

درصد

تغییر
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تغییر
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تغییر
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حذف گامبهگام

وزیر امور اقتصاد با اشــاره به موضوع حــذف دالر ۴۲۰۰
تومانی از ادبیات اقتصادی کشور ،گفت :موضوع ارز ۴۲۰۰
تومانی که این روزها نقل محافل است ،ماههاست مورد بحث
بوده و برای اینکه ابعاد این موضــوع را توضیح بدهم ،وقت
مبسوطی نیاز است ،اما همینقدر بگویم که حتماً در سال
 ۱۴۰۱حرکت دولت در این مسیر قدمبهقدم خواهد بود و
حتماً ارز  ۴۲۰۰تومانی یکباره حذف نخواهد شد .احسان
خاندوزی با تأکید بر اینکه در سال  ۱۴۰۱حتماً تغییری در
وضعیت ارز  ۴۲۰۰تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد ،ادامه
داد :حتماً در پایان سال  ۱۴۰۱وضعیت ارز  ۴۲۰۰تومانی
فعلی را نخواهیم داشت ،اما اینکه با چه گامهای تدریجی و از
چه مقوالت و محصوالتی اجرای این سیاست در پیشگرفته
شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی
اتخاذ شــود که کل اقتصاد را یکباره تحتتأثیر قرار ندهد،
هنوز مورد بحث و تبادلنظر جدی است.
او همچنین به نرخ ارز مبنا برای محاسبات گمرکی نیز که
از حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ دالر اثر میپذیرد ،گفت:
برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را بهنحوی متعادل
کنیم که اقتصاد کشور به یکباره دچار شوک قیمتی نشود،
در ســتاد اقتصادی دولت تدبیر میشود که گام اول در این
زمینه چه باشد ،چه زمانی شروع کنیم ،به چه ترتیبی جبران
شود و پساز آن گام دوم را چند ماه بعد برداریم.
پیگیری رؤیای پیشبینیپذیری اقتصاد

وزیر اقتصاد در بخشــی از این نشســت و در پاسخ به نکات
مطرحشــده از ســوی فعاالن بخش خصوصــی در مورد
پیشبینیپذیــری اقتصاد ،گفت :سیاســت مــا در وزارت
اقتصاد این اســت کــه بهنوبهخود کمک کنیم تا مســئله
پیشبینیپذیری در اقتصاد کشــور تحقق پیدا کند .البته
میپذیرم که در مــواردی این پیشبینــی پذیری نقض و
خدشهدار شده؛ اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم
و در ســتاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری
میکنیم .خانــدوزی در مورد بحث داغ عــوارض صادراتی
که این روزها به دغدغــه صادرکنندگان بزرگ و بهخصوص
سهامداران این شرکتها در بورس تبدیل شده است نیز اظهار
کرد :عوارض صادراتی یکی از ابزارهایی است که به دالیلی در
کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و یک سیاست
مقطعی است؛ مانند کاری که روسیه بهخاطر جنگ انجام داد
یا سایر کشورها مانند ترکیه و عراق و ...انجام میدهند .ما هم
بهدلیل قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقالم دیگر که کشور را
دچار مسئله میکند ،این مسیر را در پیش گرفتیم.
او با اشــاره به اینکه اقدامــات دولت در حــوزه رفع موانع
صادرات یک پیشرفت اســت ،بیان کرد :دوست دارم شما
هم این موضوع را اذعان کنید کــه در دولت فعلی بهجای
اینکه مثل دولتهای گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم
و بازارهای شما را که چندین سال تالش کرده و توانستهاید
در آن بازارهــا اعتماد و اعتبار جلب کنیــد را ک ً
ال بیاعتبار
کنیم ،ســخت ایســتادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به
هیچ ترتیبی نباید رخ بدهد .وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه
با وضع عــوارض همیــن کار را میتوان کــرد ،افزود :حق
نداریم که ممنوعیت کلی وضــع کرده و بازارهای صادراتی
را از این جهت خدشــهدار کنیم .البته ایــن اظهارات وزیر
اقتصاد در شرایطی مطرح شد که یک روز بعد از آن ،وزارت
جهادکشــاورزی ،صادرات 4محصول شامل گوجهفرنگی،
ســیبزمینی ،پیاز و بادمجان را ممنوع اعالم کرد تا در به
همان پاشنه سابق بگردد.
کنترل قیمت با رفتار غیرپلیسی

در این نشســت ،نمایندگان بخش خصوصی مباحثی را در
مورد دســتمزد مطرح کردند و در ادامه وزیــر اقتصاد نیز
اشارهای به مصوبه افزایش دستمزد مبنای قانون کار برای
سال 1401داشت؛ اما این مبحث را ادامه نداده و فقط بهنظر
وزارتخانه متبوع خود در مورد مصوبه بسنده کرد .بهگفته
خاندوزی ،وزارت اقتصاد معتقد بود که میشد مصوبه مزد با
شرایط اقتصاد کالن سازگارتر باشد.
او در ادامه ،بــه مبحث کنترل قیمت کــه اخیرا اظهار نظر
معاون وزیر صنعت در مورد بازگشــت یکشبه قیمتها به
سال قبل حاشیهساز شده بود پرداخت و گفت :رفتار پلیسی
در عرصه اقتصــاد در بلندمدت تأثیــرات مطلوبی نخواهد
داشت و نمیتواند کنترلکننده قیمت کاالها و محصوالت
در بازارها باشد .بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق
ایجاد پیشبینی پذیری و اعتماد در بازار ،موجبات فراوانی
در عرضه را ایجاد کنیم.
او با تأکید بر اینکه زمانی که اطمینان الزم در بازارها ایجاد
شــود دیگر لزومی ندارد که بهجای یک ظرف روغن مورد
نیاز ۴ ،قوطــی اضافه بگیریم و در خانه انبــار کنیم ،افزود:
حتماً فراوانی محصوالت و کاالها در بازارها ،این اطمینان را
ایجاد خواهد کرد.

