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اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

ﺧﺒﺮ

نشانههای افول دیپلماسی ایرانی

اختصاص  ۱۲۰میلیون دالر ارز
 ۳۸۰۰تومانی به واردات کاغذ

شناخت حریفان ،امتیاز بزرگ ایران
کارلوس کــيروش در بازي دوســتانه با ترکیه دو
هدف را دنبال کرد؛ نخست اینکه سطح انتظارات مردم
را مدیریت کرد و دوم اینکه سعي کرد حریفان را گمراه
کند .به نظر من ترکیب بازي با مراکش با آنچه در بازي
با ترکیه دیدیم ،متفاوت خواهــد بود .تیم ملي ما این
امتیاز را در مقایسه با حریفان دارد که سرمربي ما نسبت
به حریفان شناخت کاملتري دارد .در آنسو ایران براي
مراکش و پرتغال تیمي کمترشناختهشده خواهد بود؛
این مزیت ميتواند در این دو بازي کمک کند .در بازي
اول ،مراکش با تیمي که کمتر نســبت به آن شناخت
دارد ،روبهرو ميشــود .در بازي با پرتغال هم موضوع
تکرار ميشــود .سرمربي ما هفت سال است که با تیم
ایــران کار ميکند و قبلش هم ســرمربي پرتغال بوده
است .مسلما شناختي که او نسبت به پرتغال دارد ،با
شناختي که پرتغال از ایران دارد ،قابل مقایسه نیست و
همین فاکتورهاي شناخت و غافلگیري ميتواند ما را
به دو امتیاز برساند.جام جهاني همیشه جایي بوده که
ماحصل چند سال مسائل تاکتیکي و ایدههاي فوتبالي
در آن ارائه شــده اســت .تیمها بر اســاس ایدهاي که
دارند ،دو ،سه ســال کار ميکنند تا آن ایده و برنامه را
در جام جهاني که محــل نتیجهگرفتن از کارهاي دو،
سه ســال قبل اســت ،اجرا کنند.در این سالها آنچه
در فوتبال دنیا دیده شــد ،این اســت که اکثر تیمها از
ایده فوتبال با مالکیت باالي تــوپ عبور کردند و حاال
فوتبال براســاس قابلیت بدني و دوندگي بسیار باال در
اولویت قرار گرفته اســت .پیشبیني من این است که
در جام جهاني  ۲۰۱۸ما فوتبالي مبتني بر قدرت بدني
و دوندگي را شاهد خواهیم بود .در این میان تیمهایي
مثل پرتغــال ،آرژانتین ،برزیل و بلژیک توانســتند این
سبک بازي را با خالقیت فردي تلفیق کنند؛ چراکه ابزار
این کار را داشــتند.با بررسي تمامي این موارد فرانسه،
اســپانیا و انگلیــس را مدعیان اصلي جــام ميدانم.
البته پیشبیني ما هم اکنون براســاس تحلیلهایمان
اســت .در جام جهاني بازيها به نقطهاي ميرســد
کــه یک لحظه نتیجه را رقم ميزند؛ بهویژه در مراحل
حذفي این موضوع بارها دیده شــده اســت .یک تیم
خوب در یک لحظه کنار رفته است .براي همین شاید
پیشبینيها با واقعیت همخواني نداشته باشد .اخراج
سرمربي اســپانیا یک روز پیش از شروع جام براي من
خبري تعجبآور بــود .این اتفاق نشــان ميدهد که
در چنین کشــورهایي به اصول و ســالمت کار چقدر
اهمیت ميدهند .نگارنده اسپانیا،فرانسه و انگلیس را
شانسهاي اصلي قهرماني ميدانم.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول ضمــن اینکــه
و ا ر د کننــد ه
کاالي خــود را بــا ارز چهارهزارو ۲۰۰
توماني وارد ميکند و با قیمت ارز بازار
آزاد ميفروشد ،همین موجب افزایش
ســطح عمومي قیمتها خواهد شد.
همچنــان که هــادي موســوينیک،
کارشــناس اقتصــادي ،در گفتوگو با
»شــرق« برآورد ميکند ،هر  ۱۰درصد
افزایش نرخ ارز ،موجــب افزایش دو
درصدي نرخ تورم ميشود.
تعدیل شکاف نرخ ارز رسمي و آزاد
به گزارش »شرق« ،آمارهاي رسمي
نشــان ميدهــد در دو مــاه نخســت
ســالجاري ،با احتساب میعانات گازي۱۸ ،میلیونو
 ۷۶۸هزار تــن کاال بــه ارزش هفتمیلیاردو ۷۳۹
میلیون دالر از کشور صادر شده است که این میزان
نســبت بهمدت مشــابه ســال قبل از نظر وزن ۴٫۸
درصد و از لحاظ ارزش  ۲۲درصد رشد داشته است.
براساس این آمارها ،چین ،امارات ،عراق ،افغانستان
و هنــد پنج بازار نخســت صادراتي ایران در ســال
جاري بودهاند .در دو ماه نخســت ســال جاری ۲۰
میلیارد دالر ثبت ســفارش براي واردات به کشــور
انجام شده است.
ایــن رقم در مقایســه با ثبت ســفارش واردات
 ۱۲میلیــارد دالري در مدت مشــابه ســال قبل ،از
 ۶۶درصد رشــد حکایــت دارد کــه ميتواند پیامد
سیاستهاي ارزي اخیر و تخصیص دالر چهارهزارو
 ۲۰۰توماني به همه واردکنندگان باشد .این نکته را
رئیس پژوهشــکده پولي و بانکــي نیز تأیید ميکند.
او در آخریــن اظهــارات خود گفته اســت» :زماني
که نرخ ارز تعدیل ميشــود و نــرخ ارز تخصیصي
به واردات با ارز بازار تفاوت داشــته باشــد ،بهطور
طبیعي تقاضاي ثبت سفارش واردات افزایش قابل
مالحظهاي پیدا ميکند .باید سیستمي داشته باشیم
که تقاضاي واقعي را از تقاضاي غیرواقعي بشناسد
تــا تخصیص ارز براي واردات متناســب بــا نیازها
باشــد .با توجه به اینکه نرخ تعیینشده براي تأمین
ارز واردات نرخ جذابي اســت ،ثبت ســفارشهاي
غیرواقعي به وجود آمده است.
به نظر من این طبیعي اســت و تردیدي نیســت
بخشــي از ثبت ســفارشها واقعي نباشــد و حتي

افرادي که در تجارت هســتند ،تمایل
زیادي به دسترسي ارز دولتي داشته
باشــند .بهتریــن راه بهدســتآوردن
این دسترســي کانــال واردات و ثبت
ســفارش است .در این شــرایط تاجر
کاالیــي را که وارد ميکند ،متناســب
با نرخهــاي بــازار آزاد آن را عرضه
ميکند.
او افزود :در چنین شرایطي رقابت
میان واردکنندهها که کدام یک به ارز
چهارهزارو  ۲۰۰توماني دسترسي پیدا
کنند ،شــدت پیدا ميکند و استفاده از
رانــت و تمایل به اخــذ رانت قويتر
ميشود.
پیشبیني نــرخ تــورم دورقمي بــراي ماههاي
پیشرو
موســوينیک در توضیح نقش ســامانه نیما در
نظارت و کنترل بر ثبت ســفارشها گفت :ســامانه
نیما نميتواند هیچ تغییــري در این فضا به وجود
بیــاورد چــون اساســا چنیــن کارکردي بــراي آن
تعریف نشــده است .اینکه کدام ثبتکننده سفارش
واردکننده واقعي هســت و کدام نیست ،اصال قابل
رصد نیســت .میزان سفارشــات را فقــط ميتواند
کنترل کند.
او تأکیــد کرد :علت عمــده افزایش ۶۶درصدي
میزان واردات تفاوت نرخ ارز رســمي و غیررسمي
اســت و دولــت براي ســاماندهي میــزان واردات
چــارهاي ندارد جــز اینکــه این شــکاف را تعدیل
کنــد .اینکه در چــه رقمي این دو نــرخ به یکدیگر
نزدیک شــوند ،به شــرایط سیاســي بینالمللي ما
ربط دارد .موســوينیک با تأکید بــر اینکه افزایش
نــرخ ارز همواره همراه با افزایش ســطح عمومي
قیمتهاست ،گفت :افزایش هر  ۱۰درصد نرخ ارز،
افزایش حــدود دودرصدي نرخ تــورم را به دنبال
دارد .اگرچــه در دو ماه اخیر ما بروز تورمي افزایش
قیمــت ارز را بــر آمارهــا و اطالعات منتشرشــده
شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفي ندیدهایم،
اما نهادهاي آماري چندان هم دستشــان باز نیست
کــه با تغییــر ضرایب اهمیت ســعي در کتمان اثر
تورمي افزایش نرخ ارز داشــته باشــند .بنابراین در
پیشرو قطعا نرخ تورم ما دیگر تکرقمي
ماههــاي ِ
نخواهد بود.
ﻋﮑﺲ :ﻋﺒﺎس ﮐﻮﺛﺮي ،ﺷﺮق

اگــر اختالفنظرهایی هم با آمریــکا دارند ،ربطی
به وحدت نظرشــان در مقابله با ایران بــرای دفاع از
موجودیت اسرائیل ندارد .خانم مرکل از همان دو سال
پیش تعامل آلمان را با ایران منوط به رفع تهدید علیه
اســرائیل کرد و فرانسه و بریتانیا نیز بارها بهطور علنی
یا عملی همین سیاســت را اتخاذ کردهاند .البته البی
اسرائیل و جذابیت مالی عربســتان هم بیتأثیر نبوده
اســت .اکنون که آمریکا مسیر تهدیدهای جدیتری را
برای یک راهحل نهایی در پیش گرفته اســت ،خروج
شــرکتهای فرانســوی و برخی دیگر از شرکتهای
اروپایی از مشــارکتهای سودبخش در ایران و بهویژه
بــه تعویق انداختن الیحــه الحاق ایــران به مقررات
 FATFدر مجلــس که همــکاری بانکی بــا ایران را
منــوط به قبول مقررات ضدپولشــویی و انتقال وجه
به گروهها و ســازمانهای تروریستی میکند ،بهتدریج
ادامه راه اقدامات دیپلماتیک را مسدود کرده و حضور
چشمگیرتر افراد غیرسیاسی در صحنه ،نشان از ترجیح
شیوههای غیردیپلماتیک بر دیپلماسی برد-برد دارد.

جهش قابلتأمل ثبت سفارش واردات با ارز  ۴۲۰۰توماني

وسوسه دالر
واردکننــده کــه ميتواند از ظرفیتهــاي مختلف
ممکن است بخشــي از ثبت سفارشها به واردات
فعلي اســتفاده کند ،تشــویق به واردات ميشود.
کاال هم منجر نشود« .درحالي که رئیس پژوهشکده
بخش مهمي از علت افزایش ۶۶درصدي واردات،
پولي و بانکي ثبت سفارشــات غیرواقعي را طبیعي
اســتفاده از فرصت ایجادشده
ميدانــد ،امــا کارشناســان
براي دریافت ارز دولتي اســت
اقتصــادي تأکیــد ميکنند که
جذابیت صادرات براي صادرکننده
که تفــاوت بیــش از دوهزار و
دولــت باید سیســتمي را براي
با قیمت ارز فعلي کاهش یافته
۵۰۰توماني با نرخ معاملهشده
نظارت و کنترل ثبت سفارشات
و واردکننده که ميتواند از
در بــازار آزاد دارد .این موضوع
واردات ایجــاد کنــد ،در غیــر
ظرفیتهاي مختلف فعلي استفاده
بســیاري از افراد را به تکاپو وا
اینصــورت ســطح عمومــي
کند ،تشویق به واردات ميشود.
داشته تا به دنبال ثبت سفارش
قیمتها افزایــش پیدا ميکند
بخش مهمي از علت افزایش
واردات باشند.
بــدون اینکــه حاصــل تولیــد
۶۶درصدي واردات ،استفاده از
موســوينیک،
هــادي
مولدي باشد.
فرصت ایجادشده براي دریافت
کارشــناس اقتصــادي ،در
طبــق نظریههاي اقتصادي،
ارز دولتي است که تفاوت بیش
گفتوگــو بــا »شــرق« ،تنهــا
واردات کمتــر و ســاماندهي
از دوهزار و ۵۰۰توماني با نرخ
معاملهشده در بازار آزاد دارد .این
راه برونرفــت از بزرگنمایــي
صــادرات باید یکــي از اهداف
موضوع بسیاري از افراد را به تکاپو
واردات را تعدیــل مابهالتفاوت
سیاســتهاي ارزي کشــورها
وا داشته تا به دنبال ثبت سفارش
نرخ ارز رســمي و نــرخ مورد
باشد ،اما آمارها نشان ميدهند
واردات باشند.
معاملــه در بــازار ميداند .او
در حال حاضــر رویهاي عکس
توضیــح داد :درحــال حاضر
این مســئله در حال پیشــروي
میان نرخ رســمي و نرخ ارز بــازار تفاوت دوهزارو
اســت .در شــرایط کنوني ،جذابیت صادرات براي
 ۸۰۰توماني وجود دارد .با این اختالف طبیعي است
صادرکننــده با قیمــت ارز فعلي کاهــش یافته و

ابالغ قانوني که پایان فعالیت مراکز درماني سازمان تأمین اجتماعي را رقم ميزند

شرق :دیوان عدالت اداري کشور روز گذشته شاهد حضور کارگراني بود
کــه از نقاط مختلف تهران خود را به ســاختمان اداري دیوان رســانده
بودند و خواســتار توقف اجرا و ابطال نامه  ۱۷۶۵۶رئیسجمهور درباره
منابــع درماني تأمین اجتماعي بودند .نامهاي کــه ميتوان اجرایش را
به فتح یک ســنگر تازه توسط وزارت بهداشت در زمین تأمین اجتماعي
و البتــه آغازي بر پایان فعالیت مراکز درماني ســازمان تأمین اجتماعي
تشبیه کرد.
جریان چیست؟
ســال گذشــته و در جریان تصویب بودجه ســال  ،۹۷بندي در میان
پیشــنهادات دولت بــراي مجلس قرار داشــت که تأمیــن اجتماعي را
مکلف ميکرد نُهبیستوهفتم )یکسوم( حق بیمههاي پرداختي را که
طبق قانون باید براي امور درماني بیمهشــدگان خرج شوند ،به حسابي
نزد خزانه کشــور بســپارد .تکلیفي که از همان ابتدا با اعتراض شــدید
نمایندگان تشــکلهاي کارگري روبهرو شــد و
نمایندگان تأمین اجتماعي را نیز بر آن داشــت
»µZ»¿¾Ì»PeÉYÄ¸u»Á{Ê»Â¼Ä«ZÀ
تا رایزنيهایــي را براي عــدم تصویب این بند
¹Á{d]Â¿Ê¨Ì¯Ê]ZËYZ]¹YÂe½Y´Å
انجام دهند .در طرف مقابل وزارت بهداشــت
نیز که به نظر ميرسید از ابتدا پیشنهاددهنده و
»Ê¨Ì¯Ê]ZËYZ]¹YÂe½Y/´ÅµZ»¿¾Ì»PeÉYÄ¸u»Á{Ê»Â¼Ä/«ZÀ
پیگیريکننده این طرح بود ،تالش ميکرد تا این
¯  Y|¬»Ä]½Y´ÅµZ»¿¾Ì»Pe{Y{¿{ºmÖ¼ÌÁfad
بند را به سالمت از تصویب نمایندگان بگذراند.
¯ÁY|»{k|À»ËY/ Z/Y]Y{Ây¼fn»ZÌ¿{Â»¹³Â¸Ì
وزارت بهداشــت که در این سالها بارها براي
 |ËZ¼¿Y~³YÁËY|mYÁÃ|ÀÀ¯¾Ì»PeÄ],Ä«ZÀ»ªËYÁ{ZÀY
دراختیارگرفتن مراکز درماني و بیمارستانهاي
¼97-JPC-08Ä«ZÀ»ÃZ
تأمین اجتماعي خیز برداشته و ناکام مانده بود،
{ºmÖ¼ÌÁfad¯|ÀËM§ÃY{YcZ¿ÃZ´f
اینبار میکوشید با متمرکزکردن منابع درماني
»^¸µZË{ZÌ¸Ì»Ä   Ä«ZÀ»{d¯¾Ì¼e¢
تأمین اجتماعي در خزانه کشــور ،قســمتي از
|Z]Ê»k|À»Ä«ZÀ»{ZÀY{Â]»cZÌWmÁcZÔYËZ
کســري بودجه طرحهایي ماننــد طرح تحول
¯½Á|]ZÅ{ZÆÀÌa¹Z¼eZË®ËÅµÂ^«ZË{{ºmÊ¼Ì/Áfad
سالمت را تأمین کند.
dYZfz»|Z]¶Ì·{¯}Ä]kZfv»Ä°¿M
ایــن وزارتخانــه بارها به پرداختنشــدن
{Ya|/À¿YÂeÊ/»ËY/|/mYÁ½Z³|/ÀÀ¯¾/Ì»Pe{ZÀ/Yd/§ZË
بهموقــع هزینههــاي درمــان از ســوی تأمین
d/{{Z]Ä«ZÀ»{ZÀ/Yd§ZË{Ä]d^/¿,d]Â¿Á{{Ê/Æ³MZ/f¿Y
اجتماعــي اعتراض کــرده بود ،امــا در مقابل
{Ä^À/Ä/ÁÉY{Yd«Á½ZËZaZe,ÊWZ/ZÀcZ¯ÁÄ»ZÀÌ§ »¾f/Y
ســازمان تأمین اجتماعي تأکید میکرد در ابتدا
Ê¼ÌÁfad¯É¯»f§{ {MÄ]  ÄyÂ» dZ
براي مراکز درماني خودش اولویت قائل است
|ÀËZ¼¿¹Y|«YcZ¯Y|e|uYÁcZ«ZÀ»z],¹ÂÄ¬^,½YÆe{«YÁºm
و سپس طبق قانون پرداختهاي مراکز تحت
Z»Y,¶Ì¼°eZn»ZzYÂeÖfËZ]Ä«ZÀ»{ZÀYcZ¯Za¶ËÂve
کنترل وزارت بهداشــت را انجــام خواهد داد،
Ä»ZÀÌ§ »¾fY{d{{Z]³Ä«ZÀ»Ã|ÀËZ¼¿/ÂeÁ{Â/ÂÆ¼»Á
اما همه این کشــمکشها قسمت کوچکي از
 dZ/Ä^ÀÁÉY{Yd«Á½ZËZaZej¯Y|uÊWZ/ZÀcZ¯Á
یــک جدال بزرگتر بود .در واقع تعارض منافع
»Zn°ËcÂ]{Ák,[,¦/·YcZ¯Za¶ËÂveÄ]d^/¿  ÄyÂ
ما بین ســازمان تأمیــن اجتماعي بهعنوان یک
É¯»f§{{«YÁd/YuÄ¿Z»v»Ä¿ZyÌ]{Ä]Ä¿Z³Y|mcZ¯Z/a{Á
صنــدوق بیمهگر که وظیفه حمایت از کارگران
^¬ |ÀËZ¼¿¹Y|«Y¹Á{Ä
زیر پوشــش خودش را دارد و وزارت بهداشت
]|Ä¿Â´rÌÅ{{³ÄWYYx/ËZe¾ËYYaÄ¯ÊeY{ZÆÀ/ÌaÄ]d/YÊÆË
بهعنوان پیمانکار درماني تأمین اجتماعي باعث
{¹ÓZÌf»Y\/¯cÂ{¾ÌÀr¼Å |/|ÅYÂz¿Ã{Y{ÉiY\Ìee
شــده بود هرکدام تالش کنند حرف خود را به
{{³Ê»¹Y|«YÊ·Z»cZ¯ZasZff§YÄ]d^¿ZÅÊ]ZËY
کرسي بنشانند و حتي براساس برخي شنیدهها
¿ÉÁ]Á,ÉÂnÀ³Ê»Z¿½Z]ZÌy,Ì¿YÂe½Z]ZÌy,½YÆeÉ¯»f§{Ê¿Z
کار تا تهدید به اســتعفاي قاضيزادههاشمي،
Ôa,Ä¬À»ÉY{Æ
وزیر بهداشت نیز پیش رفت .در نهایت نیز این
  /]Z¼¿          Z/¼e ¾/¨¸e
وزارت بهداشت بود که موفق شد این بند را به
ÁÊ¸yY{]Z¼¿µÂÁ|ÌËPe
ســالمت از مجلس و شوراي نگهبان بگذراند.
ºmÊ¼ÌÁfaÊ»Â¼]YÁ
در شرایطي که اعتراض کارگران به این تصمیم

ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ
علی خدایی نماینده کارگران در شورایعالی کار:
آقایان چرا قبول نميکنند که طرح تحول سالمت که اجرا کردهاند
شکست خورده .بهجاي قبول شکست دارند تأمین اجتماعي را به
چاهي هل ميدهند که صندوقهاي بازنشستگي دیگر به آن سقوط
کردهاند و بودجهبگیر دولت شدهاند ،اما نميدانند که تأمین اجتماعي
شبیه صندوقهاي دیگر نیست
همچنان ادامه داشــت و محجوب ،نماینده مجلس ،از احتمال برگزاري
تجمع اعتراض به همین تصمیم در تیرماه ســال جــاری خبر داده بود،
نامه اخیر رئیسجمهوری کار را به جایی رســاند تا کارگران راهي دیوان
عدالت اداري شوند و خواستار ابطال تصمیم رئیسجمهوری شوند.
نامه رئیسجمهوری چه ميگوید؟
اگر جدال در ابتدا بر سر اصل منابع درمان بود ،نامه رئیسجمهوری
براي اجراي بند و تبصره  ۷قانون بودجه ســال  ۱۳۹۷کل کشــور کار را
پیچیدهتر هم کرد .در این نامه تأکید شــده بود یکســوم حق بیمهها از
این به بعد باید مســتقیما توســط کارفرما یا بیمهشــده در قبض بانکي
جداگانه به حســابي نزد خزانهداري کل کشــور ریخته شود که عمال به
معني ســلب اختیار کامــل تأمین اجتماعي از چند و چــون واریز منابع
درمانــي به خزانه بود .همچنین این نامه وزیر بهداشــت ،وزیر اقتصاد و
رئیس ســازمان برنامه و بودجه را بهعنوان ناظر این حساب تعیین کرده
و خزانهداري کل را موظف ميکنــد ماهانه مجموع دریافت و پرداخت
از این حســاب را به این افراد گزارش کند .همچنین در این نامه سازمان
تأمین اجتماعي موظف ميشــود ماهانه هزینههاي درماني مؤسســات
درماني دانشــگاههاي علوم پزشکي زیر نظر وزارت بهداشت را پرداخت
کنــد .نامهاي که اگر تصویب بند و تبصره  ۷قانون بودجه را فتحي بزرگ
براي وزارت بهداشت بخوانیم ،ميتوانیم به آن لقب فتحالفتوح بدهیم؛
فتحالفتوحــي که با نگاهي به وضعیت پرداخت حق بیمهها از ســوی
کارفرمایان در کشــور ،نهتنها دســت تأمین اجتماعي بــراي دریافت آن
یکسوم بسته است ،بلکه این فرصت را به کارفرمایان ميدهد که بازي
تازهاي را با خزانهداري کشور آغاز کنند.
تأمین اجتماعي را فلج ميکنند
علي خدایي ،نماینده کارگران در شورايعالي کار و رئیس هیئتمدیره
شــوراهاي اسالمي کار اســتان تهران ،در گفتوگو با »شرق« از شکایت
کانون هماهنگي شــوراهاي اسالمي کار اســتان تهران و تعداد زیادي از
کارگران زیر پوشــش تأمیــن اجتماعي به دیوان عدالــت اداري خبر داد
و گفت :کانون هماهنگي شــوراهاي اســالمي کار استان تهران بهعنوان
شــخصیت حقوقي و تعدادي از کارگران کشور بهعنوان شخصیتهاي
حقیقي ذينفع در سرنوشــت تأمین اجتماعي بــه دیوان عدالت اداري
شــکایت کردیم و توقف اجرا و ابطال نامــه رئیسجمهور درباره نحوه
اجراي بند و فصل  ۷قانون بودجه  ۹۷را از این دیوان درخواست کردیم.
ما از ســال گذشــته اعتراضمان را به اصل این تبصــره قانون بودجه که
منابع درمان تأمین اجتماعي را راهي خزانه کشــور ميکرد ،بارها و بارها
اعــالم کردیم و به شــوراي نگهبان هــم رفتیم تا شــاید بتوانیم جلوي
تصویب این ماده را که از نظر ما خالف شــرع و قانون اســت ،بگیریم اما
متأسفانه زور دوستان در وزارت بهداشت چربید.

 یک مقام مسئول از اختصاص ۱۲۰میلیون دالر
ارز با نرخ سههزارو  ۸۰۰تومان به واردکنندگان کاغذ
خبر داد و گفت :یارانه ۴۰۰تومانی مابهالتفاوت دالر
چهارهزارو  ۲۰۰تومانی با سههزارو  ۸۰۰تومانی به
مصرفکنندگان کاغــذ روزنامه اختصاص مییابد.
به گزارش مهــر ،ابوالفضــل روغنیگلپایگانی در
نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به
تأثیر نرخ ارز بر بازار کاغذ گفت :متأسفانه نوسانات
نرخ ارز توانســت بازار کاغذ را هم برهم بریزد که
البته براســاساین دولت وعده داده تا  ۱۲۰میلیون
دالر ارز را بــه واردکنندگان کاغــذ اختصاص دهد
تــا بتوانند بــازار را کنترل کنند .رئیس کمیســیون
صنعت اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی
ایران افزود :براســاساین نــرخ ارزی که برای این
 ۱۲۰میلیون دالر در نظر گرفته شده ،سههزارو ۸۰۰
تومان اســت که در واقع به صــورت مابهالتفاوت
به مصرفکننده نهایی داده میشــود .او با تشریح
وضعیت کنونی صادرات و تولید کاغذ خاطرنشان
کرد :هماکنون ایران صادرکننده کاغذ بســتهبندی
به اروپا و بهویژه کشــور انگلیس است که اگرچه
این کشور استانداردهای ســختگیرانهای دارد؛ اما
بههرحــال واردات کاغذ را از ایران به دلیل کیفیت
باال انجام میدهد .براساساین حال صنعت کاغذ
بســتهبندی مســاعدتر از دیگر بخشهای صنعت
کاغذ است.

تحقیقوتفحص از وزارت راه به دلیل
گرانی مسکن کلید خورد
 عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نبود
هماهنگــی تیم اقتصادی دولت ،دالیل نابســامانی
بازار مســکن را تشــریح کــرد .به گزارش تســنیم،
محمدرضا ملکشــاهی بــا انتقاد از تنــش قیمتی
موجود در بازار مسکن ،اظهار کرد :ناهماهنگی تیم
اقتصادی در دولت نارضایتیهای مردم از وضعیت
اقتصادی را پررنگتر کرده و به مشــکالت عدیدهای
منجر شده اســت .او با بیان اینکه در ماههای اخیر
قیمت مصالح ساختمانی رشد چندبرابری را تجربه
کرده اســت ،افزود :سرشکنشــدن افزایش قیمت
نهادههای ســاختمانی و تأثیرپذیری آن از بازارهای
مــوازی ازجمله ســکه و ارز ،وضعیت نابســامان
فعلی را رقم زده است .او با تأکید بر اینکه متأسفانه
اداره امور اقتصادی کشــور از دســت دولت خارج
شــده اســت ،تصریح کرد :دولت تمام توان خود را
معطوف به نوســازی بافت فرســوده بهعنوان تنها
برنامه خود در حوزه مســکن کرده که سرنوشت آن
هم مشخص نیست.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه
حــاال در نامه جدیــدي که رئیسجمهــور براي اجراي آن نوشــته،
حتي همان مــاده قانوني بودجه هم رعایت نشــده اســت .درواقع در
این نامــه تکلیفي که قانون بودجــه برعهده تأمین اجتماعي گذاشــته
بود به کارفرمایان ســپرده شــده و از طرف دیگر اصــال قابلیت اجرائي
هم ندارد .شــما چند گزارش در هفته درباره مشکالت مزدي و بیمهاي
کارگران مينویســید و ميخوانید که نشان ميدهد کارفرمایان در اجراي
تعهداتشــان ناتوان یا غیرمتعهد هستند؟ تازه اینها در شرایطي است که
در تأمین اجتماعي اطالعات جامعي از کارفرمایان وجود دارد و ميتوان
تــا حدودي آنها را پیگیري کرد .با ایــن تصمیم جدید چطور ميخواهند
از کارفرمایــان پول بگیرند؟ با کــدام اطالعات؟ با کدام ســازوکار؟ تنها
براي اینکــه منابع درمــان را از تأمین اجتماعي بگیرنــد در حال انجام
کاري هســتند که نتیجهاي جز فاجعه ندارد .خدایي همچنین درباره این
منابــع درماني گفــت :اوال خالف آنچه در نامه ذکر شــده ،منابع درمان
تأمین اجتماعي  ۹بیســتوهفتم نیست ،بلکه  ۸بیستوهفتم است و ۹
بیستوهفتم در شرایطي است که دولت سهم خودش را بپردازد .دوما
این مبلغ صرفا براي درمان نیســت ،بلکــه هزینههایي مانند حقوق ایام
بارداري ،ازکارافتادگي و مواردي از این دست نیز از همین  ۹بیستوهفتم
تأمین ميشود.
اگر قرار باشد همه این مبالغ را از دسترس تأمین اجتماعي خارج کنند،
این ســازمان حتي در تأمین یک عینک ساده براي بازنشسته تحت پوشش
خودش دچار مشکل ميشود.
از آن بدتــر اینکــه نظارت بر این حســاب را به وزیر بهداشــت و وزیر
اقتصــاد و آقــاي نوبخت ســپردهاند و خــود تأمین اجتماعي و شــرکاي
اجتماعــياش؛ یعني کارگــران و کارفرمایان نظارتي بــر آن ندارند و بعد
اولویت در پرداختها را نیز به دانشــگاههاي علوم پزشکي دادهاند؛ یعني
هم نظارت و هم اولویت را به وزارت بهداشــت دادهاند ،درحاليکه اصل
مشکل ما همین وزارت بهداشت است.
بهعــالوه مگر طرف حســاب تأمیــن اجتماعي فقط علوم پزشــکي
اســت؟ اینهمه مراکز درماني خصوصي چــه؟ مراکز درماني خود تأمین
اجتماعي چه؟ به نظر من در این نامه هر شــرطي کــه آقاي قاضيزاده،
وزیر بهداشت ،گذاشته ،آقاي روحاني چشمبسته پذیرفته است و نتیجهاي
هم جز فلجشــدن بخش درمان تأمین اجتماعي نــدارد .نماینده کارگران
در شــورايعالي کار همچنیــن دربــاره خارجشــدن کارگــران از چرخه
تصمیمگیري و نظارت بر سرمایههایشان در تأمین اجتماعي ميگوید :مگر
تأمین اجتماعي با دســترنج کارگران ساخته نشــده؟ چرا نميتوانیم روي
چیزي که ســاختهایم نظارت کنیم؟ تأمین اجتماعي در تعارض آشــکار
منافع با وزارت بهداشــت قــرار دارد و آنوقت رئیــس هیئت نظارت بر
ســازمان تأمین اجتماعي معاون وزیر بهداشت است .این اجحاف نیست؟
نمایندگان مجلس کجا هســتند؟ قانوني را که نتیجهاي جز زمینگیرکردن
تأمین اجتماعي ندارد تصویب نميکردند.
آقایــان چرا قبول نميکنند که طرح تحول ســالمت که اجرا کردهاند
شکســت خورده .بهجاي قبول شکست دارند تأمین اجتماعي را به چاهي
هل ميدهند که صندوقهاي بازنشســتگي دیگر به آن ســقوط کردهاند
و بودجهبگیــر دولت شــدهاند ،امــا نميدانند که تأمین اجتماعي شــبیه
صندوقهاي دیگر نیســت .این صندوق ســاالنه  ۶۲هــزار میلیارد تومان
هزینه ميکند و هیچ دولتي نميتواند هزینههاي این صندوق را در صورت
ورشکستگي تقبل کند.

دیجیکاال و حمایت از تولید ملی
 دیجــیکاال ،برند ملــی ایرانی اســت و حمایت
از کســبوکارهای ایرانــی را مهمترین مســئولیت
اجتماعــی خــود میدانــد .تمامــی برنامههــای
طراحیشــده در ســال جاری با این چشمانداز مهم
تدوین شــده است .در ســال  ۹۷بیش از هزارو ۵۰۰
برنــد ایرانی در دیجیکاال حضــور دارند و همچنین
در مارکتپلیس دیجیکاال ) (Marketplaceبیشــتر
از  ۱۱هزار کســبوکار ایرانی مشغول به فعالیتاند
که این عدد بهسرعت در حال رشد است .دیجیکاال
در ســال پیــشرو با ورود بــه دو حــوزه FinTech
)فنــاوری مالــی( و ) FMCGمــواد غذایی و ســایر
کاالهــای تندمصرف( و همچنین راهاندازی باشــگاه
مشــتریان گروه دیجــیکاال و مرکــزی نوآوریهای
دیجــیکاال ) (Innovation Centerاعضای جدیدی
را به گروه خود اضافه کرده است .با اضافهشدن این
خدمات و محصوالت جدید ،گروه دیجیکاال در سال
 ۱۳۹۷شــامل دیجیکاال ) ،(Digikalaدیجیاستایل
) ،(Digistyleفیدیبــو ) ،(Fidiboدیجــیکالب
) ،(Digiclubدیجیپــی ) (DigiPayو دیجــیکاال
نکست ) (Digikala Nextخواهد بود.

داستان توسعه در ایران
 در بهار ســال جــاري کتابي به بازار نشــر عرضه
شــد که تصویري از فعالیت دولتهــاي ایران قبل
از پیروزي انقالب اســالمي از امیرکبیــر تا پایان رژیم
پهلوي در امر توســعه را نشــان ميدهد .این کتاب،
دفتر نخست از یک مجموعه چند جلدي است.
گروه مهندســي خــرد ،در یک اقدام پســندیده،
گروهي از نخبگان آشــنا به امور اقتصاد ،سیاست و
توســعه را در اتاق فکر خود گرد آورد تا به بررســي
موضوع توســعه در ایران از گذشته تا امروز بپردازند
و از جمعبنــدي آن ،بــا نگرشــي جامع بــه آینده،
پیشــنهادهاي خود را عرضه کند .این گروه اندیشمند
نیز چنین کردند و با پژوهشي درخور توجه ،برای تهیه
یک متن قابل اســتفاده همت کردند .کتاب »داستان
توســعه در ایران ،از صــدارت امیرکبیــر ) (۱۲۲۷تا
پیروزي انقالب اســالمي ) «(۱۳۵۷که بخشي از این
پژوهش گروهــي را در اختیار عالقهمندان ميگذارد،
نگاهي دارد به تاریخ ســازندگي کشورمان در دوران
معاصر ایران .دفتر نخســت »داســتان توســعه در
ایران« را انتشــارات لــوح فکــر در  ۴۲۵صفحه ،با
جلد گالینگور و بهاي  ۳۸هزار تومان به دســت اهل
مطالعه رسانده است.

