
یازدهم اسفندماه، انتخابات نهمین دوره اتاق های بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور برگزار می شود؛ 
رویدادی که در آن فعاالن اقتصادی، وکیالن خود را برای 

حضور در پارلمان بخش خصوصی انتخاب می کنند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، »اتاق بازرگانی« نهادی ریشه دار در 
اقتصاد کشور است که با 34 اتاق در همه استان ها و برخی شهرستان 
ها، وظایفی از جمله ارائه نظرات مشورتی به قوای سه گانه و همکاری 
با دستگاه های اجرایی، کوشش برای شناسایی بازار کاالهای صادراتی 
کشور و تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولید را به 

عهده دارد.
اعضای این اتاق های استانی و شهرستانی، در انتخاباتی با مشارکت 
فعاالن اقتصادی انتخاب می شوند و سپس، نمایندگان این اتاق ها 
راهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می شود؛ اتاقی 
که فعاالن اقتصادی از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می 

کنند.
در این میان، اتاق بازرگانی تهران جایگاهی ویژه دارد؛ به زعم فعاالن 
بخش خصوصی، این اتاق عمری 134 ساله دارد؛ اتاق بازرگانی تهران 
در معرفی خود آورده است: »سال 1263 مجلس »وکالی تجار« به 
عنوان اولین نهاد حامی تجار ایران شکل گرفت. این نهاد بعدها به اتاق 
بازرگانی تغییر نام داد. مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند، پایه 
تمامی فعالیت های صنفی و تخصصی بخش بازرگانی کشور از همین 

نهاد شکل گرفته است«.
در پایگاه اطالع رسانی اتاق تهران آمده است: »این نهاد مدرن 
اقتصادی توسط حاج محمد حسین امین الضرب بنیان گذاری شد 
و تا سال 1305 نیز با همین نام به کار ادامه می داد. در 16 مهرماه 
همین سال، این نهاد به »اتاق تجارت تهران« تغییر نام داد و برای 
نخستین بار در فهرست تشکل های وزارت بازرگانی به ثبت رسید«.

تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، 60 نفر است 
که 20 تن از آنها توسط دولت و 40 تن در انتخاباتی که هر چهار 
سال یکبار برگزار می شود، توسط افرادی که کارت بازرگانی یا کارت 

عضویت دارند، انتخاب می شوند.
40 منتخب فعاالن اقتصادی در چهار گروه بازرگانی )16 نفر(، 
صنعت )14 نفر(، معدن )6 نفر( و کشاورزی )4 نفر( در اتاق تهران 
فعالیت می کنند؛ همین تقسیم بندی در انتخابات نیز در نظر گرفته 
می شود؛ به عبارتی دیگر، هر فرد برای یک بخش نامزد می شود و 
شرکت کنندگان در انتخابات برای بخش بازرگانی فقط می توانند به 

16 نفری که در این بخش نامزد شده اند رای بدهند.
انتخابات نهمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران ساعت هشت تا 18 روز شنبه )یازدهم اسفندماه( در هتل الله 
تهران برگزار و شمارش آرا بالفاصله پس از پایان رای گیری انجام می 
شود. همچنین نتایج انتخابات روز بعد )12 اسفندماه( اعالم می شود.

انتخابات های  انتخابات اتاق های بازرگانی، همچون  نامزدهای 
سیاسی مجلس و شورای شهر سعی می کنند با تشکیل ائتالف هایی 
با همفکران خود، امکان پیروزی خود را افزایش دهند؛ در این ارتباط، 
تا روز گذشته دو ائتالف »ائتالف برای فردا« و »پیشگامان تحول« 
فهرست خود را منتشر کرده بودند و دیروز، ائتالف سومی با عنوان 

»تشکل ها و کارآفرینان اقتصاد ملی« فهرست خود را منتشر کرد.
»ائتالف برای فردا« گروهی از فعاالن اقتصادی هستند که هم 
به  تهران  بازرگانی  اتاق  را در کرسی های  بیشترین سهم  اکنون 
عهده دارند؛ در این فهرست، نام افرادی چون »مسعود خوانساری«، 
»عال  و  الهوتی«  آرگون«،»محمد  »عباس  انصاری«،  »محمدرضا 

میرمحمدصادقی« حضور دارند.
امسال چند غایب در فهرست ائتالف برای فردایی ها وجود دارد 
که از مهمترین چهره ها می توان به »پدرام سلطانی«، »محسن 

خلیلی عراقی« و »مهدی پورقاضی« اشاره کرد.
پس از »ائتالف برای فردا«، »پیشگامان تحول« فهرست خود را 
منتشر کرد؛ »سید حمید حسینی«، »مجیدرضا حریری«، »محسن 
مهرعلیزاده« و »اسداله عسگراوالدی« از چهره های سرشناس این 

ائتالف به شمار می رود.
تا دیروز پیش، جای برخی نامزدهای مطرح انتخابات اتاق بازرگانی 
افرادی همچون  بود؛  خالی  منتشر شده  های  فهرست  در  تهران 
»یحیی آل اسحاق«، »علی نبی خاموشی«، »محمد مهدی راسخ« و 

»عوض محمدپارسا«.
دیروز فهرست ائتالف سوم با عنوان »تشکل ها و کارآفرینان اقتصاد 

ملی« با حضور این افراد منتشر شد
 نامزدهای جریان »ائتالف برای فردا«

براساس این گزارش فهرست نامزدهای »ائتالف برای فردا« در 
بخش بازرگانی، »مسعود خوانساری«، »محمدرضا انصاری«، »عباس 
»مجید  میری«،  حاجی  »رضی  جوانمردی«،  »شهاب  آرگون«، 
حسینی نژاد«، »ناصر ریاحی«، »مهدی شریفی نیک نفس«، »مجید 
مهدی  »محمد  عباد«،  »مهرداد  طالیی«،  »محمدرضا  صدری«، 
فنایی«، »افشین کالهی»، »محمد الهوتی« و »فاطمه مقیمی« 
است. همچنین در حوزه صنعت، »محمد اتابک«، »حسن احمدیان«، 
»رضا پدیدار«، »هاله حامدی فر«، »حسن دیده ور«، »محمد رضا 
زهره وندی«، »حمیدرضا صالحی«، »فرزین فردیس«، »عباسعلی 
قصایی«، »علیرضا کالهی«، »محمود نجفی عرب«، »محمد رضا 
نجفی منش«، »علی نقیب« و »هرویک یاری جانیان« نامزد شده اند.

»عال میرمحمدصادقی«، »محمدرضا بهرامن«، »سجاد غرقی« و 
»فریال مستوفی« در بخش معدن و »کاوه زوگران«، »علی تقوی فر«، 
»احمد صادقیان«، »احمد فرشچیان«، »حسن فروزانفرد« و »مهدی 

معصوی« در حوزه کشاورزی در این انتخابات شرکت کرده اند.
 نامزدهای ائتالف »پیشگامان تحول«

پس از »ائتالف برای فردا«، »پیشگامان تحول« فهرست خود را 
منتشر کرد؛ در این فهرست »سید حمید حسینی«، »مجیدرضا 

حریری«، »محمدرضا بهزادیان«، »همایون اسدی لنگرودی«، »ژیال 
عباسی«،  »علیرضا  صالح«،  باپیری«، »سیدرضا  »یوسف  انوری«، 
»فرید  کالنترنیستانکی«،  »اکبر  شهریاری«،  عدالتیان  »جمشید 
»امیر  معظمی«،  مجتبی  »سید  مظاهری«،  »اصغر  کوروس«، 

منصوری« و »هادی مورخ« برای بخش بازرگانی نامزد شده اند.
همچنین در حوزه صنعت »محسن مهرعلیزاده«، »حسین نیکخواه 
ایوبی«، »سید صدراله  ابیانه«، »فرامرز اختراعی«، »سید علیرضا 
پرهیزکار«، »محمد حسین پیروزی«، »سید محمد جاللی پروین«، 
»مهدی حاجی بابا«، »علیرضا شمس فرد«، »میثم صنیعی فر«، 
»جواد قربانی«، »رحمت اهلل قیصری« و »مجید کریمی« در این 

فهرست حضور دارند.
ترک  آقا  »احمد  نورابی«،  »جهانبش  عسگراوالدی«،  »اسداله 
نژاد«، »بابک ساالری«، »سیدرضا نورانی« و »زهرا نقوی« در حوزه 
کشاورزی و »محسن حاجی بابا«، »سید علی ابوئی مهریزی« و 

»ابراهیم خانیکی« در حوزه معدن شرکت کرده اند.
البته در فهرست ابتدایی، نام هایی چون »مصطفی مالکی تهرانی«، 
»سید محسن صفایی« و »قدیر قیافه« در این فهرست بود که در 

فهرستی که اخیرا منتشر شده، نام ایشان حذف شده است.
 نامزدهای جریان »تشکل ها و کارآفرینان اقتصاد ملی«

پس از آنکه دو جریان اصلی لیست افراد خود را منتشر کردند، 
همچنان خبری از حضور افراد با سابقه ای همچون »یحیی آل 
اسحاق« و »علی نبی خاموشی« در این فهرست ها نبود. اما سرانجام 
روز دوشنبه ائتالف سومی با عنوان »تشکل ها و کارآفرینان اقتصاد 

ملی« منتشر شد.
دانشمند«،  »مسعود  اسحاق«،  آل  »یحیی  فهرست  این  در 
باقری  »حمیدرضا سیفی«، »عبدالرضا رضایی هنجنی«، »ساقی 
نیا«، »ویدا سینا«، »مریم سلطانی«، »نازنین فالحتی«، »سیداحمد 
مقیمی«، »سید ضیاء الدین خرمشاهی«، »ایرج طهرانی زاده جبه«، 
»پرویز حسابی«، »سعداهلل بهمنش نیا«، »پیمان دفتری«، »مرجان 
آقاجان زاده هوشیار« و »مهوش نیک پور نزهتی« به عنوان نامزدهای 

بازرگانی معرفی شدند.
همچنین »سید علی نقی سید خاموشی«، »محمد مهدی راسخ«، 
»سعید  رهبر«،  »ایرج  کمپانی«،  »محمدرضا  احمدی«،  »محمد 
مهذب ترابی«، »محسن صفایی«، »علیمردان شیبانی«، »غالمرضا 
امیر شقاقی«، »کیوان ارجمند حسابی«، »مهدی نجار دیسفانی«، 
شعبانی«  »فاطمه  و  نورفردی«  »نازیال  کهنگی«،  دهقانی  »رویا 
نامزدهای بخش صنعت در ائتالف »تشکل ها و کارآفرینان اقتصاد 

ملی« حضور دارند.
»ایرج  محمدپارسا«،  »عوض  کشاورزی  حوزه  در  جریان  این 
حسابی«، »روشنعلی یکتای قرابایی«، »سید جالل الدین مقصودی«، 
»محمدعلی رضائی کمال آباد« و »سعید مقیسه« را به عنوان نامزد 
منتخب و در بخش معدن »سید موسی آقایی لنگرانی« تنها نامزد 

این گروه انتخاب شدند.
 جامعه آماری رأی دهندگان

داده های واحد فناوری اطالعات اتاق تهران نشان می دهد، تعداد 
15 هزار و 135 عضو اتاق تهران حائز شرایط رای دادن در نهمین 
دوره انتخابات هیات نمایندگان هستند که 12 هزار 346 نفر دارای 

کارت بازرگانی و 2 هزار ۷8۹ نفر نیز دارای کارت عضویت هستند.
از تعداد کل دارندگان کارت بازرگانی مجاز برای حضور در انتخابات 
هفته آینده، 10 هزار و 6۹1 نفر دارای کارت بازرگانی حقوقی و یک 

هزار و 655 نیز دارای کارت بازرگانی حقیقی هستند.
از تعداد کل 2 هزار و ۷8۹ کارت  عضویت مجاز به رای دادن در 
انتخابات، 2 هزار و 350 کارت متعلق به اشخاص حقوقی و تنها 43۹ 

کارت متعلق به اشخاص حقیقی است.
براساس آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق های 
بازرگانی، دارندگان کارت های بازرگانی حقوقی و حقیقی و کارت 
عضویت حقوقی با حداقل یک سال سابقه و اعتبار، در این دوره اجازه 

حضور در انتخابات را خواهند داشت.
همچنین کارت های عضویت حقیقی با سابقه حداقل 18 ماه و 

شرط اعتبار در روز انتخابات می توانند رای بدهند.

اقتصادی 5

  سقوط 2 هزار واحدی بورس
در واکنش به استعفای ظریف

 شاخص کل بورس امروز )سه شنبه( تا ساعت 11 صبح در واکنش به خبر 
استعفای محمدجواد ظریف، حدود 2 هزار واحد سقوط کرد.

به گزارش ایرنا، بازار بورس از نخستین دقیقه های آغاز معامالت تحت تاثیر 
خبر استعفای وزیر امور خارجه قرار داشت؛ بطوری که کار خود را با افت حدود 
یک هزار و 300 پله ای شروع کرد و به تدریج به شدت افت شاخص افزوده شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش )ساعت 11 و 5 دقیقه( شاخص بورس با افت یک 
هزار و ۹22 واحدی به جایگاه 164 هزار و 8۷1واحدی عقب نشینی کرده است.

افت شدید شاخص در معامالت امروز در حالی رخ داد که در هفته جاری شاهد 
معامالت مثبت بازار سرمایه و رشد قابل توجه شاخص بودیم؛ شاخص بورس در 

معامالت دیروز تا رقم 166 هزار و ۷۹3 واحد صعود کرده بود.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد که همه آنها امروز به طور 

دسته جمعی کاهش یافته اند که همچنان ادامه دارد.
گروهی از کارشناسان تاثیر منفی انتشار خبر استعفای ظریف بر بازار سرمایه را 

همانند سایر خبرهای سیاسی موقت و زودگذر می دانند.
ظریف شب گذشته اعالم کرد که از سمت خود استعفا می دهد.

با عرض تبریک به مناسبت میالد  اینستاگرام خود نوشت:  وی در صفحه 
خجسته حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها، روز مادر و روز زن، از بزرگواری 
مردم عزیز و دالور ایران و مسئولین محترم در 6۷ ماه گذشته بسیار سپاسگزارم.

ظریف ادامه داد: از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام کاستی ها و کوتاهی ها در 
دوران خدمت صمیمانه پوزش می خواهم. شاد و سربلند باشید.

پاالدیم از مرز 1۵۵۰ دالر عبور کرد 

طال باال ماند

پاالدیم در معامالت روز سه شنبه تحت تأثیر اعتصاب معدنچیان آفریقای 
جنوبی به باالی 1۵۵۰ دالر در هر اونس صعود کرد و همزمان قیمت طال 

تحت تأثیر افت ارزش دالر، افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با 0.8 درصد افزایش، به 
1554.50 دالر رسید. این فلز ارزشمند تحت تأثیر کمبود عرضه از ابتدای سال 

201۹ تاکنون 23 درصد رشد قیمت داشته است.
حداقل 15 شرکت معدنی در آفریقای جنوبی که تولیدکننده بزرگ پاالدیم است، 
اطالعیه اعتصاب کارکنانشان را که اواخر هفته جاری برگزار خواهد شد، دریافت 

کرده اند.
به گفته دانیل هاینس، تحلیلگر گروه بانکی ANZ، افزایش قیمت پاالدیم ناشی از 
مشکالت عرضه به خصوص اعتصاب معدنچیان آفریقای جنوبی روی داده که تولید 
این فلز را مختل خواهد کرد. همچنین اخبار مثبت از مذاکرات تجاری میان آمریکا 
و چین نیز از قیمت این فلز پشتیبانی کرده است. این نظر وجود دارد که تعرفه های 
تنبیهی از سوی دو کشور روی تقاضا تأثیر منفی می گذارد به همین دلیل توافق 

احتمالی چنین خطری را خنثی خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعالم کرد 
اگر دو کشور موفق شوند اختالفات باقی مانده را حل کنند، بزودی توافقی را با شیء 
جین پینگ، رئیس جمهور چین برای پایان دادن به جنگ تجاری امضا خواهد کرد.

در این بین، هر اونس طال برای تحویل فوری با 0.1 درصد افزایش، به 1328.11 
دالر رسید. در بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در آوریل با 0.2 درصد افزایش، 

1331.۷ دالر معامله شد.
دالر آمریکا در برابر ارزهای رقیب در معامالت روز سه شنبه کاهش داشت.

وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد هر اونس طال برای تحویل فوری 
حمایت در سطح 1321 دالر را خواهد آزمود و اگر پایین این قیمت شکسته شود 

طال ممکن است تا مرز 1311 دالر عقب نشینی کند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با 0.1 درصد 
افزایش، به 15.۹0 دالر رسید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با 0.۹ درصد 

افزایش، 856.5 دالر معامله شد.

برچسب گرانی بر چای زده شد
این بار گرانی به نام چای زده شده و این در حالی است که عرضه چای 

بسته بندی در بازار کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، در سال جاری با نوسان نرخ دالر و اعمال تحریم های آمریکا، 
تأمین مواد اولیه در بازارهای مختلف با مشکل روبه رو شد و این موضوع بر میزان 
تولید و قیمت نهایی برخی از کاالها به خصوص کاالهای مصرفی و خوراکی تأثیر 

قابل توجهی داشت.
با کمبود مواد اولیه که میزان تولید را کاهش داده بود، عرضه از سوی شرکت های 
تولیدکننده و واردکننده کاهش یافت و این موضوع در کنار بار روانی کمبود کاال، 
میزان تقاضا و قیمت را افزایش داد. در ماه های اخیر هراز چند گاهی یکی از بازارها 
به طور مقطعی دچار کمبود کاال، تولید و عرضه شد که بعد از کمبود در بازار رب، 

روغن، گوشت، مرغ و خودرو، این بار قرعه به نام چای در آمده است.
بررسی های میدانی نشان از آن دارد که قیمت چای ایرانی و وارداتی باز )فله( که به 
صورت کیلویی خرید و فروش می شود، به شدت افزایش یافته و هر کیلو چای درجه 

یک ایرانی را باید بیش از 100 هزار تومان خریداری کرد.
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حمله تند رئیس اسبق بانک مرکزی آمریکا به ترامپ
جانت یلن گفت ترامپ سیاست اقتصادی و نقش بانک مرکزی را نمی فهمد. به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، رئیس اسبق بانک مرکزی آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و عضو اندیشکده بروکینگز در مصاحبه ای گفت: رئیس جمهور 

از سیاست اقتصادی سر در نمی آورد. وی از برخورد دوگانه ترامپ با فدرال رزرو و مساله تجارت با چین به عنوان دو مثال برای ناآشنایی ترامپ با اقتصاد سیاسی نام برد. یلن با انتقاد از تمرکز بیش از حد ترامپ برای کاهش تراز حساب تجاری با آمریکا 
گفت: در اخبار مدام می شنویم که رئیس جمهور از تمرکز بر روی کاهش واردات و افزایش صادرات سخن می گوید. فکر می کنم تقریباً همه اقتصاددانان هم عقیده اند که چیزی به نام کسری حساب تجاری به صورت واقعی وجود ندارد.

یازدهم اسفندماه، انتخابات نهمین دوره اتاق های بازرگانی برگزار می شود

 صفر تا صد انتخابات پارلمان بخش خصوصی
اخبار

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

تصمیمات جدید برای بهبود معیشت مردم
رئیس کل بانک مرکزی از اتخاذ تصمیماتی برای بهبود وضعیت رفاهی و 
معیشتی مردم در ماه های آینده خبر داد و اعالم کرد: نرخ دالر نسبت به 
هفت ماه پیش )زمان حضورش در بانک مرکزی( حدود 12 درصد رشد داشته 
و با وجود جو روانی منفی که هر از چند گاهی در بازار ارز ایجاد می شود، به 
سرعت بازار را مدیریت می کنیم و نوسان زیادی در بازار ارز نمی بینیم. اکنون 

هم عرضه و تقاضا در ثبات نسبی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی امروز )سه شنبه( در پنجاه و هشتمین مجمع 
ساالنه بانک مرکزی که با حضور رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر 
نفت در حال برگزاری است، در جمع مدیران بانکی با بیان این که دشمن برنامه وسیعی 
برای نابود کردن اقتصاد ایران چیده بود، اظهار کرد: مهم ترین بخش های اقتصاد ما بازار 

ارز و پول است و دشمن می خواست این دو بازار را برهم بزند.
وی با بیان این که بانک مرکزی به عنوان عمود خیمه مجموعه اقتصاد کشور باید از 
این شرایط محافظت می کرد، تصریح کرد: روالی که اکنون در بازار پول و ارز موجود 
است سیگنال ها و آمار نشان دهنده موفقیت خدمت گزاران مردم در نظام بانکی است.

رشد 12 درصدی نرخ دالر نسبت به 7 ماه پیش
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حضور هفت ماهه خود در بانک مرکزی، اظهار 
کرد: زمانی که این مسئولیت را برعهده گرفتم، دالر 11 هزار و 600 تومان بود و بعد 
از دو مرحله اجرای سخت ترین تحریم ها در مرداد و آبان ماه، در شرایطی هستیم که 

قیمت دالر در بازار ارز نسبت به آن زمان حدود 10 تا 12 درصد رشد کرده است.
همتی افزود: ترامپ گفته بود که پول ملی ایران را نابود خواهیم کرد و بازار پول 

مهم ترین هدف دشمن بود، اما امروز مشاهده می کنیم که با وجود کنترل بازار، روند 
رشد نقدینگی تفاوت چندانی با سال های گذشته ندارد.

شتاب رشد نقدینگی کم شده است
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شتاب رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم 

کاهش یافته و امسال نیز این کاهش شتاب ادامه داشته است.
وی با اشاره به تعدیل نرخ سود بانکی، کاهش هزینه بانک ها و بهبود وضعیت مالی 
آنها تصریح کرد: این اتفاقات در شرایط عادی موفقیت محسوب نمی شود، اما در 

شرایط سخت تحریم ها این ها موفقیت های بزرگی است که ما به دست آوردیم.
چاره ای نداشتیم جز اینکه جلوی بدتر شدن اوضاع را بگیریم

همتی با بیان این که توانستیم در این شرایط عمده کاالهای اساسی مورد نیاز کشور 
را از جمله دارو فراهم کنیم، اظهار کرد: با وجود این که نقل و انتقال پول بسیار دشوار 
است اما توانستیم به هر نحوی که شده کاالهای اساسی مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که وظیفه دولت و بانک مرکزی ایجاد بهبود در 
شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است، گفت: اما در این شرایط ما چاره ای نداشتیم 
جز این که تالش کنیم جلوی بدتر شدن اوضاع را بگیریم. با این وجود اکنون اعالم 
می کنم در شرایطی هستیم که ما آمادگی داریم در ماه های آینده تصمیمات بهتری را 

برای بهبود رفاه و معیشت مردم اتخاذ کنیم.
با وجود جوهای منفی، به سرعت بازار ارز را مدیریت می کنیم

وی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر ارزی و پولی کشور اظهار کرد: بازار ارز و پولی 
را با حداقل هزینه مدیریت کردیم و در این شرایط ذخایر ارزی ما نیز افزایش پیدا کرد 

و وضعیت مطلوبی از نظر ارزی و پولی برای واردات داریم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همان طور که مشاهده می کنید با وجود جو روانی 
منفی که هر از چند گاهی در بازار ارز ایجاد می شود به سرعت بازار را مدیریت می کنیم 

و نوسان زیادی در بازار نمی بینیم.
به گفته همتی، بحث عرضه و تقاضا در بازار پول و ارز امروز در ثبات نسبی قرار دارد.

آن طور که مسئوالن مجلس و دولت اعالم می کنند ظاهراً 
خبری  اما  ندارند،  حضور  قوه  دو  این  در  بازنشسته ای 
و  نهادها  سایر  و  قضائیه  قوه  از  بازنشسته ها  خروج  از 
دستگاه ها و حتی زیرمجموعه های دولت و مجلس نیست.

به گزارش ایسنا، واکنش اخیر الریجانی، رئیس مجلس به تذکر 
نماینده ای در رابطه با حضور بازنشسته ها در مجلس با این توضیح 
همراه بود که مدیر بازنشسته ای در مجلس حضور ندارد و همه 

مدیران بازنشسته کنار گذاشته شده اند.
این در حالی است که چندی پیش اعالم مراجع نظارتی نیز از 
این حکایت داشت که بازنشسته های دولت هم رفته اند و در این 
رابطه انصاری -رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس 
جمهور- گفته بود که حدود 326 بازنشسته از دولت خارج شده اند.

جدای از مجلس و دولت، قوه دیگر یعنی قوه قضائیه و یا سایر 

نهادها و دستگاه ها تاکنون گزارشی در رابطه با وضعیت مدیران 
این  در  آیا  که  نیست  معلوم  و  نکرده اند  اعالم  بازنشسته خود 
دستگاه ها به تکلیف قانون برای خروج بازنشسته های غیرمشمول 

عمل شده است یا خیر؟
وضعیت  مورد  در  هم  مجلس  و  دولت  آنچه  حال  این  با 
به  نیست؛  روشن  و  شفاف  کرده اند  اعالم  خود  بازنشسته های 
طوری که مشخص نیست آیا در زیرمجموعه های این دو قوه نیز 

بازنشسته های فعال رفته اند یا خیر؟
دولت  از  مجلس  نمایندگان  بارها  که  است  حالی  در  این 
خواسته اند در مورد آخرین وضعیت خروج بازنشسته ها و اسامی 
افرادی که مانده یا رفته اند گزارشی اعالم کند ولی تاکنون چنین 
اتفاقی نیفتاده است. حتی با وجود این که نمایندگان این درخواست 
را مطرح کرده اند خود مجلس فعالً اطالع رسانی شفافی نداشته 

است. طبق اصالحیه قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، فقط 
رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیسان مجلس 
و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان 
رئیس جمهور و همچنین بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر 
فرماندهی معظم کل قوا صرفاً مجاز به ادامه فعالیت در دستگاه های 
متبوع خود شدند. همچنین دارندگان اجازه های خاص مقام معظم 
رهبری، جانبازان باالی 50 درصد، آزادگان باالی سه سال اسارت 
و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی شدند. در عین حال که 
بکارگیری بازنشستگان در وزارت اطالعات تا سقف یک درصد از 
مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در پرونده مدیریتی 
تا  ماهه ای  دو  مهلت  باید طی  اساس  این  بر  شد.  اعالم  مجاز 
نیمه آبان ماه تمامی مدیران بازنشسته فعال غیرمشمول قانون با 

دستگاه ها تسویه و پست خود را ترک می کردند.

بازنشسته های مجلس و دولت رفتند؛ بقیه چطور؟


