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يادداشت- 1

تصميم سخت ارزي
حذف ارز4200 توماني يكي از 
اصلي ترين دغدغه هايي است 
كه در طول ماه هاي گذش��ته 
از س��وي فع��االن اقتصادي و 
كارشناس��ان باره��ا ب��ر آن 
تاكيد ش��ده و به نظر مي رسد 
با گذش��ت حدود چهار سال، 
مشخص اس��ت كه اين ارز در 
رس��يدن به بس��ياري از اهداف خود ناكام بوده است. از 
حيف و ميل منابع در برخي حوزه ه��ا گرفته تا افزايش 
قيمت كاالهايي كه اين ارز را دريافت مي كردند، همگي 
نش��ان از آن دارد كه ادامه سياست فعلي به شيوه فعلي، 
بسيار دشوار خواهد بود. با اين وجود بايد به اين سوال نيز 
به دقت پاسخ داد كه آيا اين ارز اساسا تاثيري ندارد؟ نگاهي 
به قيمت واقعي برخي محصوالت نشان مي دهد كه اين ارز 
تاثيرات خود را نيز دارد. اگر بنا باشد كاالهايي مانند گندم، 
دارو يا مرغ به شكل آزاد توليد شده و در اختيار مردم قرار 
بگيرند، قطعا قيمت نهايي بسيار باالتر از رقمي است كه 
امروز مشاهده مي ش��ود و از اين رو حذف بدون پشتوانه 
ارز4200 توماني براي اقتصاد ايران گران تمام خواهد شد.

افزايش فش��ار بر جامعه آن هم در شرايطي كه بسياري 
از دهك ها براي ادامه حيات با مش��كل مواجه ش��ده اند 
نشان مي دهد كه دولت بايد براي اين موضوع راهكاري 
دقيق پيدا كند و اگ��ر بدون در نظر گرفتن حمايت هاي 
الزم اين ارز حذف ش��ود، قطعا براي جامعه هزينه هاي 
جانبي فراواني به وجود مي آي��د. جداي از آن در اقتصاد 
ايران شرايط رواني نيز بسيار تاثيرگذار هستند. يعني اگر 
با حذف اين ارز، قيمت كاالهاي اساسي كه آن را دريافت 
مي كردند افزايش پيدا كند، قطعا قيمت ديگر كاالها نيز 
تحت تاثير آن افزايش پيدا مي كند و با توجه به نرخ فعلي 
تورم، ش��وكي جديد در حوزه قيمت ها به ثبت مي رسد 
كه قطعا به نفع اقتصاد كش��ور نيس��ت. از اين رو به نظر 
مي رسد با وجود آنكه بسياري به اين جمع بندي رسيده اند 
ك��ه ارز4200 توماني بايد حذف ش��ود، دس��تگاه هاي 
تصميم گير بايد با استفاده از تمامي نظرات كارشناسي، 
ادامه در صفحه 6 طرح جايگزيني را ... 

مجيدرضا حريري

مجلس براي حذف ارز4200 توماني شرط گذاشت

جراحي اقتصاد، شايد وقتي ديگر

يادداشت-3گزارش روزسخن روزيادداشت-2

 بورس 
در ابهام دالري

تحليل داده هاي مركز آمار نشان مي دهددكتر محمد حسين عادلي، صاحب نظر اقتصادي 

افت شديد سرمايه گذاري در معدنآثار مخرب طرح ماليات  بر عوايد سرمايه اي بر اقتصاد ايران
 اختالالت رفتاري
 را ناديده نگيريم

در صورت ايجاد توافق سياسي 
در فضاي بين المللي، بازارهاي 
م��وازي به دليل ع��دم اصالح 
قيمتي براي س��رمايه گذاري 
غيرجذاب خواهند شد. با توجه 
به چنين اتفاقي انتظار مي رود 
كه بخشي از پول هاي موجود 
در اين بازارها وارد بازار سرمايه 
شود. نكته ديگر اين است كه با توافق، كسري بودجه دولت 
تا حد زيادي برطرف مي ش��ود و در آن زمان ديگر دولت 
نيازي به فروش اوراق نخواهد داشت، همين امر به مراتب 
بر روند معامالت بورس تاثيرگذار خواهد بود. به دنبال اين 
اتفاق چنين ش��رايطي براي صندوق هاي بازنشستگي، 
شركت هاي بيمه اي و بانكي فراهم مي شود كه نقدينگي 
را به سمت بازار سوق بدهند.  از سوي ديگر ابالغيه اي كه 
رييس جمهوري با عنوان اصالحيه اليحه بودجه ۱40۱ به 
مجلس ارايه داد، اين مجوز را از مجلس مي گيرد كه دولت 
مي تواند سهام خود را در اختيار صندوق تثبيت قرار بدهد. 
اين امكان وجود دارد كه تا بيش از ۵0 هزار ميليارد تومان 
سهام در اختيار صندوق تثبيت قرار بگيرد، اين صندوق از 
اين طريق مي تواند روي سهام اوراق اجاره منتشر كند و آن 
را به صندوق با درآمد ثابت به فروش برساند كه در نهايت از 

اين طريق نقدينگي وارد بازار سرمايه خواهد شد.
با توجه به چنين مسائلي مي توان پيش بيني كرد كه بازار 
س��رمايه تا تير ماه ۱40۱ روند افزايشي به خود بگيرد و تا 
حدودي ضرر و زيان سهامداران جبران خواهد شد. روند 
كلي بازار براي بازه زماني ميان مدت يعني تا پايان س��ال 
۱40۱ مثبت است، اما در كوتاه مدت يعني يك ماه آينده 
ممكن اس��ت بازار تحت تاثير عوامل متعدد تا حدودي با 
اصالح همراه باشد. شاخص بورس در دو هفته گذشته بر 
روي كانال يك ميليون و ۳00 هزار واحد در نوس��ان بود، 
اما اين عدد به دليل تصميم كميسيون تلفيق مجلس در 
خصوص نرخ گاز تا محدوده هاي يك ميليون و 200 هزار 
واحد ريزش كرد. بعد از آن دوباره نوسان حاكم بر بازار تحت 
تاثير نامه معاون اول رييس جمهوري درباره نرخ گاز و رعايت 
سقف نرخ 2  هزار تومان براي سوخت پتروشيمي، فوالد و 
معدني ها و همچنين سقف ۵ هزار تومان براي نرخ خوراك 
پتروشيمي ها تا حدودي كاهش پيدا كرد و شاخص بورس 
بر مدار افزايشي قرار گرفت. در آن زمان به صورت همزمان 
حمايت هايي از معامالت بورس از سوي سهامداران حقوقي 
انجام شد كه اين امر سبب بازگشت رشد به معامالت بورس 
و نيز ورود دوباره شاخص بورس به كانال يك ميليون و ۳00 
هزار واحد شد. بازار در وضعيت فعلي در انتظار توافق است 
و تاكنون نرخي كه بايد دالر در آن محدوده به ثبات برسد، 
اعالم نشده اس��ت كه اين امر باعث ايجاد احتياط در روند 
معامالت بازار ش��د و تا زمان تثبيت نرخ دالر شاهد وجود 
چنين روندي در بازار خواهيم ب��ود. بازار اكنون در انتظار 
ايجاد ثبات در نرخ دالر است؛ بنابراين تا زماني كه نرخ دالر 
ادامه در صفحه 6 در... 

تعاريف نادرست از مفاهيم 
اجتماع��ي ارزش��ي در يك 
س��اختار بس��يار تاثيرگذار 
است مساله اي مانند غيرت 
نيز يكي از همين موضوعات 
تاثيرگذار به شمار مي رود. 
متاس��فانه تعريفي كه اين 
مفهوم در جامعه ما جريان 
دارد به در بسياري از مواقع ختم به فجايعي مي شود 
كه هر از گاهي به مدد شبكه هاي اجتماعي اخبار آن 
به گوش همگان مي رسد. تعريف غيرت در نگاه عام 
جامعه از نظر بسياري از زنان اين است كه غيرتمند، 
مردي است كه به همسرش مي گويد خيلي آرايش 
نكند، با كس��ي صحبت نكند، اينگونه لباس بپوشد 
اينه��ا نمادها و تعاري��ف نادرس��تي از اين مفاهيم 
ارزشي اس��ت. اين تعريف از نظر مردان نيز اينگونه 
است كه مي گويند من روي زنم غيرت دارم و اجازه 
نمي دهم هر كاري را انجام دهد، اجازه نمي دهم هر 
جايي برود. اينها تماما روي رفتارهاي ما تاثيرگذار 
اس��ت. اما در بس��ياري از موارد اينگونه برخوردها 

اختالالت رفتاري هستند كه بايد اصالح شوند. 
در واقع وقتي ما از اختالالت روانپزش��كي صحبت 
مي كني��م يعني كس��ي كه مبت��ال ب��ه پارانوييد؛ 
ش��كاكيت در وجود او وج��ود دارد. در ظاهر، افراد 
ناآگاه اين مصاديق را نشانه هاي خوبي براي داشتن 
يك ارتباط خوب با همسرش��ان مي دانند، اما اين 
نوع رفتارها جزو دسته اختالالت روانپزشكي است 
و متاسفانه كمتر ديده ش��ده است كه درمان روي 
اين افراد جواب دهد و اساسا اين افراد براي درمان 

اقدام نمي كنند. 
داليل زيادي هم براي تسريع و تسهيل شدن چنين 
رفتارهاي��ي وجود دارد، مثال اگر فرد از مش��روبات 
الكلي يا مواد مخدر استفاده كند، اختالالت رفتاري 
پارانوييد در او چند برابر خواهد شد. نكته ديگر كه 
متاس��فانه تبديل به يك هنجار اجتماعي هم شده 
اس��ت فقدان دانش كافي فردي در مقابل همسر و 
دادن اطالع��ات منفي مختلف ب��راي جلب نظر يا 

ايجاد تخريب است. 
زن و ش��وهر نمي دانن��د چگونه بايد نظر مس��اعد 
يكديگر را جلب كنند يا با به زبان آوردن اطالعاتي 
كه مربوط به گذش��ته است يا با پررنگ نشان دادن 
آنچه در زندگ��ي آنها وجود دارد باعث مي ش��وند، 
ط��رف مقاب��ل حتي اگ��ر كوچك تري��ن پايه هاي 
اختالل روانپزش��كي را هم داشته باشد، مشكالت 
بس��يار بزرگ به نظر برس��د تا جايي كه ش��ايد زن 
صرفا به دنبال دريافت محبتي از همس��رش بوده، 
ام��ا اين قضيه باع��ث ايجاد تخريب روابط ش��ده و 
فقدان مهارت هاي فردي باعث بروز چنين اتفاقاتي 
ادامه در صفحه 8 مي شود.   

مصطفي فروتناحمد  اشتياقي

پرداخت عيدي دو تا سه برابر حقوق پايه 

مشكل معيشت با يك وعده غذا حل نمي شود

وزير امور خارجه: 

برنج صادراتي 33  هزارتومان؛ برنج داخلي 90 هزار تومان! 

ما زير خط فقر جا خوش كرده ايم!

صفحه 8     صفحه 2    

صفحه 2    

 بدون چشم انداز روشن
با امريكا مذاكره نمي كنيم

برنج هايي كه ارزان صادر شدند

آمارهاي غيررسمي 
از تداوم رشد جهش گونه 

اجاره بها در بهمن سال جاري 
حكايت مي كنند

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه اجاره بها طي 4 ماهه اخير ركورد هاي 
تاريخي تازه اي را ثبت كرده اس��ت، برخي آمارها 
حاكي از اين است كه اين رشد جهش گونه اجاره بها 
در بهمن ماه سال جاري نيز تداوم داشته است، به 
گونه اي كه در نيمه اول بهمن ماه ۱400 نيز بر اساس 
آماري كه از يك سامانه ملكي به دست آمده قيمت 
هر متر مربع رهن واحدهاي مسكوني شهر تهران 
۳.2 درصد نسبت به نيمه دوم دي ماه افزايش يافته 
است.  اگر چه از مهر ماه سال گذشته، تورم نقطه اي 
اجاره بها از مرز ۳0 درص��د عبور كرد و به طور ماليم 
مسيري صعودي را در پيش گرفت، اما از ابتداي سال 
جاري اين روند با شيب تندتري پي گرفته شد. به طور 
دقيق تر از ارديبهشت سال جاري، همزمان با افت تورم 
نقطه اي قيمت مسكن، رشد اجاره بها شتاب گرفت تا 
اينكه در مهرماه به اوج خود رسيد و يك ركورد تاريخي 
را ثبت كرد. بر اين اساس، متوسط اجاره بهاي مسكن 
در مهرماه سال ۱400 بيش از 4۸درصد نسبت به ماه 
صفحه 5 را بخوانيد مشابه سال...  

اجاره بها 
در قله 
قيمت ها

طرح ماليات بر عوايد سرمايه بر اقتصاد كشور آثار مخرب 
بر كش��ور دارد، اول اينكه نارضايتي اجتماعي گس��ترده 
ايجاد مي شود مخصوصا در بين كس��اني كه كارآفرين و 
سرمايه گذار هستند و فعاليت اقتصادي مي نمايند، البته 
مردم مصرف كننده عادي وقتي متوجه عدم شمول اين 
طرح بر آنها شوند شايد نفس راحتي بكشند ولي در نهايت 
همه وصل به كساني هستند كه فعاليت اقتصادي مي نمايند 
و متصل به هم هستند كه نارضايتي اجتماعي شديدي را 

ايجاد مي نمايد كه آقايان بايد متوجه باشند. 
اتفاق دوم انتقال سرمايه به خارج از كشور است در حالي 
كه ما نياز سرمايه گذاري داريم، وضعيت اقتصادي مناسب 
نيست و اگر سرمايه به خارج از كشور منتقل شود موجب 
ركود اقتصادي و كاهش فعاليت هاي اقتصادي مي شود. 
پس انداز، سرمايه گذاري و توليد را كاهش مي دهد، موجبات 
انحراف در تخصيص منابع مي ش��ود، اينها هركدام براي 
شرايط كنوني كش��ور بسيار مهم است و ما چگونه راضي 
به طرحي مي شويم كه در نهايت درآمد مالياتي كشور را 
حداكثر ۳ درصد باال ببرد اين همه ضربه به اقتصاد كشور 
وارد شود. اين طرح، اقتصاد زيرزميني را گسترش مي دهد، 
بعد با اين پيچيدگي هايي كه عرض نمودم مسلما زمينه هاي 
گسترش فساد در سيستم جمع آوري ماليات مي شود در 
حالي كه ما به دنبال مبارزه با فس��اد هستيم و بايد جلوي 

آن را بگيريم. 
نكته بعدي اين طرح اصال متضاد با سياست هاي دولتي است 
كه بر سر كار خواهد آمد، در بين حرف هايي كه دولت جديد 
مطرح كرده است و جالب است تعديل نرخ مالياتي است و 
اينكه چرا اين وعده داده شده است به دليل ۱- ترغيب افراد 
به پرداخت ماليات بيشتر و در نتيجه درآمد ماليات باالتر رود 
كه كامال سياست درستي است و 2- نرخ را تعديل مي كند 
تا فعاليت اقتصادي را تشويق كند. حال ما مي خواهيم طرح 
مالياتي معرفي كنيم ك��ه در پس اندازهاي مردم دخالت 
كند و سرمايه گذاري آنها را كمتر كند. بنابراين اين طرح با 

سياست دولت جديد كامال در تضاد است.
يك ع��ده اي مي گويند منظور از اي��ن كار تنظيم درآمد 

طبقات مختلف مردم است نه افزايش درآمدهاي مالياتي، 
يعني دخال��ت در ايجاد درآمد مردم ك��ه اين كار دخالت 
بي جاي دولت در امور اقتصادي كش��ور اس��ت. مگر االن 
مردم درخواس��ت عدم دخالت در بورس و بازار سرمايه از 
س��وي دولت را ندارند كه هركدام از اين بازارها راه خود را 
برود و سامان يابد. پس خواهشمند است در اين مورد نيز 

دخالت نكنيد.
شرايط اقتصادي ما در چند سال اخير بدين گونه بوده است 
كه ما رشد منفي داشته ايم، پس اندازها كاهش يافته است، 
سرمايه گذاري منفي بوده است، در واقع سال هاي متوالي 
است كه سرمايه گذاري ما منفي است، اكنون دارايي هاي 
واقعي ما از قبيل ساختمان، ماشين آالت و… در سراسر 
كش��ور در حال استهالك و فرس��ودگي هستند، صدها 
ميليارد دالر از اين دارايي ها در حال فرسوده شدن هستند 
كه اينها توليدي ندارند چون صدها هزار واحد توليدي ما 
زير ظرفيت كار مي كنند. ما در چنين شرايط اقتصادي با 
يك تورم لجام گسيخته ۵0 درصدي كه به معني اين است 
كه كمتر از يك سال و نيم )۱7ماه( با اين تورم قيمت ها دو 
برابر مي شود. در چنين ش��رايط اقتصادي كه ما به ثبات 
نياز داريم و بايد تالش براي ثبات اقتصادي باشد حال يك 
چيزي تزريق كنيم كه ايجاد تنش در اقتصاد كند. بايد جلوي 
آن را بگيريم و بايد به شرايط اقتصادي باثباتي برسيم و بعد از 
اين كارهاي لوكس انجام دهيم. دنبال اين هستيم در هر جا 
يك به يك براي هر آدمي يك پليس مالياتي و ناظر بگذاريم.

 سازمان تعزيرات براي قيمت ها بگذاريم براي افراد كه هر 
كس كااليي خواست بفروشد به چه قيمتي بفروشد. ما بايد 
اقتصاد را از ريشه درست كنيم در چنين شرايط اقتصادي 
چگونه به خود اين جرات و رضايت را مي دهيد كه در اين 
وضعيت بي ثبات كشور كه نياز به افزايش سرمايه گذاري و 
پس انداز و افزايش رشد اقتصادي داريم كاري انجام دهيم 
كه تنش ايجاد كند و فعاالن اقتصادي را بتاراند و شرايط 
را غير قابل پيش بيني كند، اقتصاد زيرزميني ايجاد كند، 
سرمايه گذاران را فراري دهد. باالخره وقتي دارايي مردم در 
ادامه در صفحه 3 اثر تورم آب مي شود و ... 

برررسي و تحليل كارشناسي داده  هاي مركز آمار نشان 
مي دهد كه بيشترين ارزش افزوده معادن كشور در سال 
۱۳99 توسط معادن استخراج سنگ آهن و سنگ مس 
با مجموع سهم ۸6 درصد، توليد شده است. 7۱ درصد از 
ارزش افزوده معادن در سال ۱۳99 در معادن دو استان 
كرمان و يزد توليد شده است. تعداد معادن كشور و اشتغال 
به  كار گرفته شده در آنها طي سال  هاي ۱۳94 الي ۱۳99، 
روندي افزايشي داشته است. روند عمومي تغييرات ارزش 
افزوده اس��مي و واقعي معادن طي اين بازه زماني، هر دو 
افزايشي بوده و متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده اسمي 
و واقعي معادن موردنظر در اي��ن گزارش طي اين دوره، 
به ترتيب حدود 72 درصد و 24 درصد بوده اس��ت. رشد 
سرمايه گذاري اس��مي طي دوره مورد بررسي مستمر و 
مثبت، ولي روند رشد سرمايه گذاري واقعي در همين دوره، 
كاهنده و نزولي است. متوسط رشد ساالنه سرمايه گذاري 
واقعي در معادن كشور طي بازه موردنظر، منفي ۱۸ درصد 
است. نسبت سرمايه گذاري به ارزش افزوده در سال ۱۳99 
به كمترين رقم طي سال هاي ۱۳94 الي ۱۳99 يعني 4 
درصد رسيده كه با توجه به تضعيف شديد سرمايه گذاري 

در اين حوزه، نگران  كننده است. 

  وضعيت معادن در كشور 
هر س��اله نتايج طرح ه��اي آمارگيري مع��ادن در حال 
بهره  برداري كشور توسط مركز آمار ايران منتشر مي شود. 
در اين طرح  ها، داده  هاي مرتبط با همه معادن به استثناي 
معادن نفت، گاز، اورانيوم و خاك رس پوشش داده شده 
اس��ت. بر اس��اس گزارش بهمن ۱400 دفتر آمارهاي 
صنعت، معدن و زيربنايي مركز آمار ايران، داده  هاي مربوط 
به متغيرهاي صنعتي اقتصادي معادن در حال بهره  برداري 
كش��ور از جمله تعداد معادن، اشتغال، شاخص قيمت 
توليدكننده، ارزش افزوده و ارزش سرمايه  گذاري براي 

بازه زماني ۱۳94 الي ۱۳99 ارايه شده است.
نتايج طرح هاي آمارگيري مع��ادن در حال بهره  برداري 
كشور، هرساله توسط مركز آمار ايران منتشر مي شود. در 

اين طرح  ها، داده  هاي مرتبط با همه معادن به  استثناي 
معادن نفت، گاز، اورانيوم و خاك رس پوشش داده شده 
است. براس��اس اين گزارش، 62درصد از كل معادن در 
حال بهره برداري باس��تثناي معادن نفت، گاز، اورانيوم 
و خاكرس شامل معادن اس��تخراج سنگ آهن، سنگ 
مس، سرب و روي، زغال سنگ، شن و ماسه، سنگ هاي 
تزئيني، سنگ آهك و سنگ طال، با دارا بودن ۸4 درصد از 
كل اشتغال معادن، حدود 97 درصد از كل ارزش افزوده 
معادن را توليد مي كنند.   در سال ۱۳99 در گروه معادن 
مزبور بيشترين تعداد متعلق به معادن استخراج شن و 
ماسه با ۱46۳ معدن، بيشترين اشتغال متعلق به معادن 
استخراج سنگ آهن با رقم 297۸۳ نفر و بيشترين ارزش 
افزوده توليد شده متعلق به معادن استخراج سنگ آهن 

با رقم ۳.6۸ هزارميليارد تومان است. 
در گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران آمده 
است كه بيش��ترين ارزش افزوده معادن كشور در سال 
۱۳99 توسط معادن استخراج سنگ آهن و سنگ مس 
با مجموع سهم ۸6 درصد، توليد شده است.  46 همچنين 
46 درص��د از كل تعداد معادن در ح��ال بهره برداري به 
اس��تثناي معادن نف��ت، گاز، اورانيوم و خ��اك رس در 
استان هاي خراس��ان رضوي، فارس، كرمان، اصفهان، 
آذربايجان ش��رقي، خراسران جنوبي، مركزي و يزد قرار 
دارند كه س��هم اين معادن از كل اشتغال معادن در حال 
بهره برداري در سال ۱۳99 حدود 6۸ درصد و سهم آنها 
از كل ارزش افزوده معادن، 9۱ درصد است.  روند عمومي 
تغييرات اشتغال معادن در حال بهره برداري كشور طي 
شش س��اله منتهي به ۱۳99، افزايشي مستمر بوده به 
نحوي كه ميانگين رشد ساالنه اشتغال در اين دوره حدود 
۵.7 است. اين موضوع براي روند تغييرات تعداد معادن نيز 
صادق است با اين تفاوت كه در مقاطعي مانند سال هاي 

۱۳9۵ و ۱۳97 از تعداد معادن فعال كاسته شده است.
 ميانگين رشد ساالنه تعداد معادن در حال بهره برداري 
طي سال هاي ۱۳94 الي ۱۳99 حدود 2.۱ درصد است. 
ادامه در صفحه 6 به طور متوسط هر... 



با وجود آنكه كميسيون تلفيق مجلس نظر خود را درباره 
ارز4200 توماني اعالم كرده اما به نظر مي رسد تا زماني كه 
اين طرح به صحن علني مجلس نيامده و نمايندگان نظر 
نهايي خ��ود را در اين باره اعالم نكرده اند، نمي توان درباره 

سرنوشت اين ارز نظري قطعي اعالم كرد.
حركت به سمت تك نرخي كردن ارز، يكي از اصلي ترين 
دغدغه هايي است كه در طول سال هاي گذشته و از سوي 
دولت هاي مختلف بارها بر لزوم آن تاكيد شده و هر بار به 
داليل مختلف اجرايش به تعويق افتاده است. در واقع هرچند 
در چند تصميم تاريخي، برخي دولت ها توانسته اند ارز را در 
اقتصاد ايران تك نرخي كنند اما با توجه به به وجود آمدن 
مشكالت جديد و احساس نياز براي حمايت از برخي كاالها، 
بار ديگر ارز چند نرخي شده و همين موضوع مشكالت و 

محدوديت هاي خاصي را به وجود آورده است.
آخرين باري كه يك دولت حكم به چند نرخي شدن ارز داد 
به سال دوم دولت دوم روحاني باز مي گردد. جايي تحت تاثير 
تحريم هاي اقتصادي امريكا، قيمت ارز در بازار آزاد روندي 
افزايش��ي به خود گرفت و با به وجود آمدن اين تهديد كه 
شايد تامين نيازهاي مردم با مشكل مواجه شود، دولت ارزي 
را با نرخ ثابت 4200 توماني تعيين كرد تا برخي كاالهاي 

اساسي به اين شكل به كشور وارد شوند.
هرچند در سال هاي بعد رفته رفته فهرست كاالهايي كه ارز 
دولتي دريافت مي كردند كوچك شد اما در طول چهار سال 
گذشته همچنان ارز ترجيحي به برخي كاالها پرداخت شده 
است. با وجود آنكه تخصيص اين ارز از افزايش قابل توجه 
قيمت برخي كاالها جلوگيري كرده اما عمال در بسياري از 
حوزه ها توان مقابله با تورم را نداش��ته و در كنار آن، برخي 
حيف و ميل ها و فسادها را نيز بسترسازي كرده است. در 
كنار آن با توجه به افزايش فاصله ميان نرخ ارز رسمي و بازار 

آزاد فشار مالي بر روي دولت نيز افزايش پيدا كرده است.
زماني كه براي نخستين بار بحث ارز ترجيحي مطرح شد، 
نرخ دالر در بازار كمتر از هشت هزار تومان بود اما اين عدد 
در سال هاي گذشته حتي به مرز 30 هزار تومان نيز رسيده 
و همين موضوع باعث ش��ده، دولت براي تامين نيازهاي 
ارزي خود، اعتبار بيشتري هزينه كند. براي مثال در سال 
جاري، مجلس تنها هشت ميليارد دالر اعتبار براي اين ارز 
در نظر گرفته بود اما اين منبع در شش ماهه نخست به پايان 
رسيد و دولت مجبور شد براي شش ماه دوم به سراغ منابع 
ديگر برود. به دنبال همين مسائل بود كه صحبت از حذف 
اين ارز داغ شد و حتي آنطور كه در اليحه دولت آمده بود، 
بودجه ديگر ارز4200 توماني نداش��ت اما با اين وجود در 
نهايت مجلس به اين جمع بندي رسيد كه ارز را همچنان 
تخصيص دهد، موضوعي كه البته براي نهايي شدن بايد در 
صحن علني نيز مورد تصويب قرار بگيرد. به نظر مي رسد 
نگراني از تبعات تورمي حذف ارز4200 توماني، اصلي ترين 
دليل مجلس براي تصميم به تخصيص اين ارز  است. رييس 

كميسيون تلفيق بودجه ۱40۱ گفت كه كميسيون تلفيق 
به خاطر حفظ معيشت مردم و وضعيت اقتصادي موجود 
و جلوگيري از تورم و گراني مضاعف به اين نتيجه رسيد كه 
فعال زمان مناسبي براي عمل جراحي اقتصادي با حذف 
ارز ترجيحي نيست. حميدرضا حاجي بابايي در توضيح 
علت مخالفت كميسيون تلفيق با حذف ارز ترجيحي گفت: 
بحث بر سر اين بود كه سال آينده ارز ترجيحي در كشور 
وجود داشته باشد يا خير كه در هر دو طرف مزايا و معايبي 
وجود داشت. وي توضيح داد: برداشت ما اين بود كه اگر در 
سال ۱40۱ ارز ترجيحي با وضعيت موجود وجود نداشته 
باشد ممكن است معيش��ت مردم با سختي مواجه شود. 
به همين دليل كميسيون تلفيق براي رعايت حال مردم 
تصميم گرفت دولت را در مسيري قرار دهد كه با رعايت 
همه جوانب ارز ترجيحي به نهاده هاي كش��اورزي، دارو و 
گندم بدهد. اين ارز به ش��كلي در اختيار مردم قرار گيرد 
كه مردم دچار مشكل نشوند. اين تصميم عليرغم تمامي 
مشكالت موجود درباره ارز ترجيحي گرفته شود. رييس 
كميسيون تلفيق بودجه ۱40۱ خاطرنشان كرد: مشكالت 
مردم باعث شد كه كميسيون تلفيق با حذف ارز ترجيحي 
موافقت نكند. البته اميدواريم در صورت وجود گشايشي 
براي دولت، مجلس كمك كند كه مسير ديگري طي شود. 

حاجي بابايي با تأكيد بر اينكه تصميم نهايي را نمايندگان 
در زمان بررسي جزييات بودجه در صحن علني مي گيرند، 
گفت: كميس��يون تلفيق در جلساتي با حضور مسووالن 
دولتي و اس��تماع نظرات آنها به اين نتيجه رس��يد كه ارز 
ترجيحي حذف نشود. توضيحات مسووالن دولتي نتوانست 
م��ا را براي تصميمي غير از اين مجاب كند. كميس��يون 
تلفيق به خاطر حفظ معيشت مردم و وضعيت اقتصادي و 
تورم و گراني ها به اين نتيجه رسيد كه فعال زمان مناسبي 
براي عمل جراحي اقتصادي در كشور نيست. محمدرضا 
پورابراهيمي- رييس كميسيون اقتصادي مجلس - نيز 
از شرط هاي نمايندگان براي حذف اين ارز گفته است. او 
گفته: در اليحه بودجه ۱40۱ دولت براي تامين كاال هاي 
اساسي با نرخ ارز ترجيحي منابعي را لحاظ نكرده و پيشنهاد 
دولت عمال حذف ارز ترجيحي است. در سال هاي گذشته 
تخصيص ارز 4200 توماني به هدف واقعي اقتصادي خود 
نائل نش��ده و بخش زيادي از آن تبديل به توزيع رانت در 
اقتصاد شده است. از نظر تمام كارشناسان اين رانت و شيوه 
تخصيص يارانه از طريق ارز بايد تغيير كند، اما در مجلس 
آنچه داراي اهميت است اثر تورمي حذف اين ارز بر سفره 
مردم است.  پورابراهيمي اعالم كرد كه سياست جبراني 
براي اين ارز و اينكه سفره مردم در سال بعد كوچك تر نشود 

براي مجلس اصل است.« پورابراهيمي خبر داد پيشنهاد 
دولت اين بود كه ارز ترجيحي حذف شود و در مقابل مبلغ 
يارانه افزوده شود، در حالي كه ارز ترجيحي بر اساس مصوبه 
كميسيون تلفيق فقط براي دارو، گندم در نظر گرفته شده 
 است. رييس كميس��يون اقتصادي مجلس پيش شرط 
مجلس براي راه موافق به ح��ذف ارز ترجيحي را اينگونه 
معرفي مي كند، اگر نمايندگان مجلس به اين اطمينان 
برسند كه خروج حذف ارز 4200 توماني اثر گذار خواهد 
بود و سفره مردم را كوچك نخواهد كرد نظر نهايي مجلس 
براي حذف ارز اعالم مي شود.مجلس تا اطمينان حاصل 
نكند كه سياست هاي جبراني و حمايتي دولت وضعيت 
مردم را در سال بعد بهتر از امسال نخواهد كرد، قطعا به 
حذف ارز 4200 توماني راي نخواهد داد. اين صحبت ها 
نشان مي دهد كه دولت نتوانسته براي نگراني نمايندگان 
مجلس نسبت به آينده معيشتي مردم پس از حذف اين 
ارز اطمينان حاصل كند، از اين رو اگر در روزهاي آينده 
تغييري به وجود نيايد، اين ارز در سال آينده نيز تخصيص 
خواهد يافت و آنطور كه رييس كميسيون تلفيق گفته، 
جراحي اقتصاد ايران در اين حوزه به آينده موكول شود، 
موضوعي كه مشخص نيست به بهبود حال اقتصاد كشور 

كمك مي كند يا به بدتر شدن اوضاع دامن خواهد زد.
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كنترل مستمر بازار
كاالهاي اساسي ضروري است

رييس جمهور بر ضرورت كنترل مس��تمر بازار كاالهاي 
اساسي و تبيين و تشريح اقدامات انجام شده براي ايجاد 
آرامش خاطر در جامعه، تاكيد كرد. آيت اهلل سيد ابراهيم 
رييسي در جلسه هيات دولت با اشاره به تالش شبانه روزي 
دولت براي جبران كاس��تي ها و رفع مشكالت معيشتي 
و اقتصادي مردم گفت: همه وزارتخانه ها و دستگاه هاي 
اجرايي و نظارتي موظف هستند، اخبار مطرح شده در حوزه 
فعاليت خ��ود را با دقت رصد و پيگيري كرده و در صورت 
صحت بالفاصله براي رفع مشكل اقدام كنند و مواردي كه 
با هدف ايجاد نگراني و تشويش اذهان عمومي در فضاي 
مجازي منتشر مي شود را براي مردم تبيين كنند. رييسي 
تاكيد كرد: نبايد اجازه داد عده اي با سوداگري و انتشار اخبار 
كذب و دروغ، زندگي و معيشت مردم را دچار مشكل كرده 
و تالش هاي انجام شده را زير سوال ببرند. رييسي در ادامه 
بر رعايت عدالت در جذب نيروي انساني در دستگاه ها 
و س��ازمان هاي مختلف تاكيد كرد و گف��ت: اقدامات 
انجام ش��ده در حوزه نيروي انساني در تمام دستگاه ها 

و سازمان هاي اداري بايد تابع مقررات و عادالنه باشد.

تشريفات و هزينه ها را
به حداقل برسانيد

س��فرهاي رييس قوه قضاييه حتي االمكان بدون اِعمال 
پروتكل هاي مرس��وم در زمينه هاي رس��انه، تشريفات، 
حفاظت صورت خواهد گرفت. به گزارش مركز رسانه قوه 
قضاييه، با توجه به تاكيدات موكد حجت االسالم والمسلمين 
محسني اژه اي مبني بر مديريت هزينه ها و صرفه جويي در 
مصارف در همه دستگاه ها به ويژه دستگاه قضايي، رييس 
عدليه طي دستوري خطاب به »مركز رسانه قوه قضاييه«، 
»اداره كل تشريفات« و »يگان حفاظت قوه قضاييه«، بر لزوم 
تقليل و به حداقل رساندن هزينه ها و تشريفات در برنامه هاي 
مربوط به رييس قوه قضاييه تصريح كرد. بر همين اساس، 
رييس دستگاه قضا مجموعه هاي فوق الذكر را مكلف كرد 
تا در اقدامات و برنامه هاي خود ضمن تالش براي بازدهي 
مناسب، نس��بت به تقليل و كاهش محسوس مخارج و 
هزينه هاي خود اقدام كنند. رييس عدليه در جلسه شوراي 
عالي قوه قضاييه با اشاره به مشكالت اقتصادي كشور كه 
بخشي از آن ناشي از تحريم ها و بخش ديگر به دليل سوء 
مديريت ها بوده، تصريح كرد: امروز قوه قضاييه، مجلس و 
دولت برخي امور را پرهزينه اداره مي كنند كه بايد اين نحوه 
مديريت اصالح شود؛ اين يك ضرورت اجتناب ناپذير است 
كه بايد به خاطر برخي تنگناها طرز كار خود را اصالح كنيم 
و مديريت ما نسبت به س��ال هاي گذشته متفاوت شود. 
رييس دس��تگاه قضا، به ذكر نمونه هايي در اين خصوص 
پرداخت و گفت: اگر مسوولي 4 سال پيش براي حفاظت 
و تشريفات، محل س��كونت يا دفتر كار خود هزينه هاي 
مضاعفي داشت بايد اين رويكرد تغيير كند و ديگر شاهد 
»برج ها « نباشيم؛ اگر تاكنون در يك دستگاهي ده دستگاه 
خودرو استفاده مي ش��د و امكان آن است كه با ۶ خودرو 
كارها پيگيري شود بايد هزينه هايي كه براي ساختمان ها و 
تشريفات و تشكيالت مي شود كاهش يابد.  وي در همين 
راستا خطاب به مركز رسانه قوه قضاييه، اداره كل تشريفات و 
يگان حفاظت تاكيد كرد تا جاي ممكن هزينه ها و تشريفات 
را در برنامه ه��اي رييس قوه قضاييه كم كرده و به حداقل 
ممكن برسانند. بر همين اساس، سفر اخير حجت االسالم 
والمسلمين محسني اژه اي به استان اصفهان بدون انجام 
هرگونه تشريفات مرس��وم صورت گرفت، به گونه اي كه 
رييس دستگاه قضا بدون همراهي اعضاي شوراي عالي قوه 
قضاييه و حتي رييس و مسووالن حوزه رياست با يك پرواز 
عمومي به اصفهان عزيمت كرد و بنا بر دستور رييس قوه 
قضاييه در فرودگاه اصفهان نيز استقبال هاي متداولي كه از 
مقامات عاليرتبه صورت مي گيرد، انجام نگرفت. گفتني 
است با توجه به دستور اخير حجت االسالم والمسلمين 
محسني اژه اي جهت مديريت و كاهش هزينه ها در دستگاه 
قضايي، زين پس سفرهاي رييس قوه قضاييه حتي االمكان 
بدون اِعمال پروتكل هاي مرسوم در زمينه هاي حفاظت، 

رسانه و تشريفات صورت خواهد گرفت.

ابالغ مصوبه ميزان پرداخت 
عيدي كاركنان

با امضاي محمد مخبر معاون اول رييس جمهور، مصوبه 
دولت در خصوص تعيين ميزان و ضوابط پرداخت پاداش 
پايان سال ۱400 )عيدي( كاركنان و بازنشستگان دولت 
ابالغ ش��د. به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر هيات 
دولت، هيات وزيران در جلسه مورخ 24 بهمن ۱400، به 
دستگاه هاي اجرايي، نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات و 
سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داد به كارمندان خود )اعم 
از رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت( 
و اعضاي هيات علمي دانشگاه  ها و موسسات آموزش عالي 
و تحقيقاتي و قضات كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند 
)به استثناي كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون 
كار(، مبلغ ثابت ۱۶ ميليون ريال به نسبت مدت خدمت 
تمام وقت در سال ۱400 به عنوان پاداش آخر سال )عيدي( 
در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه هاي 
اجرايي پرداخت نمايند. همچنين به موجب اين مصوبه، 
پرداخت پاداش آخر س��ال )عيدي( ب��ه كاركنان خريد 
خدمت، قراردادي و موقت به نس��بت خدمات تمام وقت 
آنان در سال ۱400 بوده و در هر حال ميزان عيدي اينگونه 
اف��راد از ۵0 درصد رقم مذكور كمتر نخواهد بود. عالوه بر 
اين، ميزان پرداخت پاداش آخر سال )عيدي( بازنشستگان، 
مس��تمري بگيران، حقوق وظيفه از كارافتادگي، حقوق 
وظيفه وراث مس��تخدمين متوفاي مش��مول صندوق 
بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي 
مسلح و س��اير صندوق هاي بازنشس��تگي و نيز شهدا و 
جانبازان از كار افتاده كلي نيز به مبلغ ثابت ۱۶ ميليون ريال 
حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگي 
يا دس��تگاه اجرايي ذيربط قابل پرداخت اس��ت. عيدي 
بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگي كشوري كه در 
سال ۱400 حق عائله مندي، اوالد و بيمه خدمات درماني 
آنها را صندوق مذكور پرداخت نموده، توسط آن صندوق 
قابل پرداخت است و ساير مواردي كه مشمول صندوق هاي 
ياد شده نيستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرايي، سازمان 

يا شركت دولتي ذي ربط قابل پرداخت است.

زمان آغاز بررسي جزييات 
اليحه بودجه 

يك عضو هيات رييسه مجلس گفت كه جلسات علني 
مجلس براي بررس��ي جزييات اليح��ه بودجه ۱40۱ 
از يكش��نبه اول اسفند تشكيل مي ش��ود. حسينعلي 
حاجي دليگاني اظهار كرد: با توجه به پايان بررسي جزييات 
بودجه ۱40۱ در كميسيون تلفيق، جلسات علني مجلس 
براي بررسي بودجه سال آينده از يكشنبه اول اسفند و در 
دو شيفت كاري تشكيل مي ش��ود. وي توضيح داد: بايد 
ظرف ۹0 ساعت بررسي بودجه را به نتيجه رساند، پس 
بايد روزانه بين ۷ تا ۸ ساعت جلسه علني تشكيل داد. اين 
عضو هيات رييسه مجلس درباره چينش نمايندگان 
با توجه به ش��يوع كرونا گفت: با توجه به اينكه هفته 
گذش��ته تس��ت ۵0 نماينده مثبت شد پيش بيني 
مي كنيم كه به همين ميزان نيز به كرونا مبتال شده و 
از طرفي نمايندگان سه نوبت واكسن كرونا زده اند، فكر 
مي كنيم مصونيت خاصي در بين نمايندگان باشد؛ 
به همين دليل جلسات در دو شيفت كاري تشكيل 
مي شود منتها بدين شكل كه تعدادي از نمايندگان در 
قسمت پايين و در صندلي هاي خود مستقر مي شوند 

و تعدادي ديگر در جايگاه تماشاچيان خواهند بود.

علت مخالفت
با حذف ارز4200 توماني

يك عضو كميسيون تلفيق بودجه ۱400 دليل مخالفت 
اكثريت اعضاي اين كميسيون با حذف ارز ترجيحي را، 
تبعات اجتماعي و امنيتي و تأمين معاش مردم دانست و 
گفت كه دولت با ترديد براي اين كار وارد شد و معاون اول 
رييس جمهور هم براي ارايه توضيحات در كميسيون تلفيق 
حاضر نشد كه اينها ابهامات را بيشتر كرد. علي رضايي در 
توضيح علت مخالفت كميسيون تلفيق با حذف ارز 4200 
توماني گفت: دولت با قاطعي��ت و جديت نمي گويد كه 
چه تضميني مي دهد تا با حذف ارز ترجيحي مشكالت 
 معيش��تي براي مردم به وجود نياي��د، فقط مي گويد كه 
ان شاءاهلل مش��كلي درست نمي ش��ود اما با »ان شاءاهلل 
گفتن« كه كار پيش نمي رود. مجلس نگران اس��ت و به 
دليل همين نگراني كميسيون تلفيق با حذف ارز 4200 
توماني مخالفت كرد. البته كه تصميم گيري نهايي بر عهده 
نمايندگان در زمان بررسي بودجه در صحن علني است. 
وي افزود: عده اي از مردم نمي توانند سختي ها را تحمل 
كنند پس براي حذف ارز 4200 توماني احتياج به تعيين 
سازوكار جديد است و اينكه سازوكار به گونه اي انديشيده 
شود كه مشكلي براي طبقه ضعيف و متوسط جامعه به 
وجود نيايد. همين نگراني هاي اجتماعي و تأمين معاش 
مردم باعث شد كه تلفيق با حذف ارز 4200 توماني مخالفت 
كند. اين راهكار درستي نيست كه ماهانه يك كيلوگرم پنير 
و گوشت و برنج به مردم بدهيم و بعد ارز 4200 توماني را 
حذف كنيم. اين عضو كميسيون اقتصادي خاطرنشان 
كرد: دولت مي گويد ارز 4200 توماني رانت و فساد ايجاد 
مي كند، ما هم اين را قبول داريم كه عده اي براي واردات 
دارو و كاالهاي اساسي ارز ترجيحي گرفته و بعد به مصارف 
ديگر هزينه كردند اما چطور دولت نمي تواند جلوي اين هزار 
نفر را بگيرد؟ اين عضو كميسيون تلفيق بودجه ادامه داد: از 
طرف ديگر دولت ضمانت قوي به ما نداده و با ترديد وارد شد. 
قرار بود معاون اول رييس جمهور هم در كميسيون تلفيق 
حاضر شده و توضيح دهد كه نيامد و ابهامات بيشتر شد. با 
وجود اينكه دولت اصرار به حذف ارز 4200 توماني دارد 
اما نمايندگان معتقدند كه براي اين كار بايد زيرساخت ها 
فراهم ش��ود چون در غير اين صورت مشكالت به وجود 
مي آيد؛ گراني چند قلم كاالي وارداتي با ارز ترجيحي بر 
روي ساير كاالها هم تأثير منفي گذاشته و اين باعث فشار 
مضاعف بر طبقه ضعيف و متوسط جامعه مي شود. رضايي 
در پايان درباره ارتباط اين تصميم با مذاكرات گفت: نگاه 
ما بايد به داخل باشد چون در طول 40 سال گذشته هر 
تصميم براساس قول و قرارهاي خارجي ها گرفته شده 

و هيچ اتفاقي براي اقتصاد ايران رخ نداده است.

درخواست وزارت اقتصاد براي 
مجوز حق بيمه واحدهاي مسكوني

وزارت امور اقتصادي و داراي��ي در اجراي ماده )4( قانون 
تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، خواستار 
صدور مجوز به منظور در اختيار قرار دادن 2۷ هزار و 23۹ 
ميليارد و 400 ميليون ري��ال به صندوق بيمه همگاني 
حوادث طبيعي به صورت هزينه اي بابت ۹0 درصد حق 
بيمه پايه س��هم دولت براي واحدهاي مس��كوني شد. از 
آنجايي كه كشور ايران بر روي گسل هاي زلزله خيز قرار 
داشته و از لحاظ تنوع و تكثر وقوع حوادث طبيعي در زمره 
كشورهاي پر حادثه است، هر ساله وقوع حوادث طبيعي 
از قبيل سيل و زلزله در مناطق مختلف كشور خسارات 
گسترده اي ايجاد مي نمايد و حدود 30 مجموعه بالياي 
طبيعي از ميان 40 مجموعه شناس��ايي شده در جهان، 
س��رزمين ايران را تهديد مي كند كه هر كدام از اين باليا 
از جنبه احتمال وقوع و دامن��ه تخريب و همچنين نوع 
خسارت ها، داراي ماهيت هاي متفاوتي هستند. در حال 
حاضر بخش عمده اين خسارت ها بدون اينكه هيچگونه 
راه جبراني براي آن پيش بيني شده باشد، به زيان ديدگان 
تحميل مي شود و تنها بخش كوچكي از آن توسط دولت 
جبران مي شود. لذا با توجه به آثار فوق العاده مخرب اين 
حوادث بر حيات اقتصادي و اجتماعي كشور، در آذرماه 
سال ۱3۹۹ قانون تأسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي 
مورد تصويب مجلس شوراي اسالمي قرار گرفت. از آنجا 
كه ماده )4( قانون مزبور مقرر داشته است درصدي از حق 
بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از 
مالكان آنها دريافت و مابقي آن نيز در ابتداي هر سال از محل 
اعتبار ماده )۱0( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
مصوب ۱3۸0 به صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان 
پرداخت شود و همچنين سهم مالكان واحدهاي مسكوني 
كه تحت پوش��ش كميته امداد امام خميني يا سازمان 
بهزيستي هستند يا س��اير افرادي كه از پرداخت ناتوان 
هس��تند، از محل اعتبار ماده )۱0( قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دولت و اعتبارات مواد )۱۶( و )۱۷( قانون 
مديريت بحران كشور مصوب ۱3۹۸ تأمين و پرداخت شود؛ 
لذا به منظور تسريع در روند راه اندازي صندوق پرداخت هاي 
مزبور مي بايست در اسرع وقت در وجه صندوق انجام شود. 

مجلس براي حذف ارز4200 توماني شرط گذاشت

وزير امور خارجه: 

جراحي اقتصاد ايران، شايد وقتي ديگر

بدون چشم انداز روشن، با امريكا مذاكره نمي كنيم
وزير خارجه كشورمان با بيان اينكه در مجموع نسبت به 
مذاكرات خوشبين هس��تيم، تاكيد كرد: معتقديم تا به 
نقطه خوب نرسيم و تا از در دسترس بودن يك توافق خوب 

اطمينان حاصل نكنيم، مذاكرات بايد ادامه پيدا كند.
حس��ين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه در گفت وگو با 
نشريه انگليسي فايننشال تايمز گفت: ما در دولت جديد 
چند هفته اي است كه گفت وگوها را شروع كرده ايم. آنچه 
 كه ب��راي ما در مذاكرات وين مهم اس��ت لغو تحريم هاي 
يك جانبه امريكا و بازگش��ت همه طرف ه��ا به تعهدات 
برجامي خود اس��ت. من فكر مي كنم يك تفاوت اساسي 
بين هيات جمهوري اسالمي ايران و طرف هاي غربي وجود 
دارد و آن اين است كه هيات جمهوري اسالمي ايران با ابتكار 
عمل و جديت و با يك برنامه مدون از ابتداي مذاكرات اخير 

وين در ميز مذاكره حضور پيدا كرد.
وزير خارجه ادامه داد: طرف امريكايي بارها به ما اعالم كرد كه 
رييس جمهور امريكا حسن نيت دارد و همچنين اينكه آنها 
به دنبال يك توافق هستند و براي رسيدن به اين توافق وقت 
زيادي هم ندارند. ما هم به آنها گفتيم و اين جمله را باز هم 
تكرار مي كنيم كه ما هم به دنبال يك توافق خوب هستيم. ما 
هم از توافق خوب در كوتاه ترين زمان استقبال مي كنيم اما 

اين توافق بايد دربردارنده حقوق مردم ايران باشد.
به گفته وي، اين توافق خوب از نظر ما بايد همه تحريم هايي 
كه در سال 20۱۵ براي برداشته شدن آنها توافق صورت 
گرفت و به JCPOA موسوم شد را شامل شود. امروز كه ما 
داريم با هم صحبت مي كنيم پيشرفت هايي در مذاكرات 
حاصل شده اما همه آنچه را كه بايد ذيل برجام به آن برسيم 
محقق نشده است. اميرعبداللهيان افزود: آن بخشي كه 
مربوط به تعهدات طرف ايراني است، مثل يك فرمول رياضي 
روشن است. كامال مشخص هست كه ما چه اقداماتي را بايد 
انجام دهيم و چگونه اين اقدامات ما راستي آزمايي خواهد 
ش��د. اين امر از طريق IAEA خواهد بود لذا طرف مقابل 
مي تواند نگراني نداشته باشد ولي ما همچنان نگرانيم. اول از 
همه نگران تضمين هستيم. طرف امريكايي هنوز تضمين 
محكمي را به م��ا ارايه نمي دهد. حت��ي بر خالف حقوق 
بين الملل آقاي راب مالي اعالم مي كند كه ما نمي توانيم 
متعهد شويم كه دولت بعدي امريكا بر تعهداتي كه ما خود 
را ملزم به اجراي آن مي دانيم، باقي بماند. شما مي دانيد اين 
خالف حقوق بين الملل اس��ت. اين مغاير با حقوق مسلم 
درج شده در متون شناخته شده حقوقي بين المللي است.

 وي گف��ت: بر مبناي حقوق بين المل��ل حتي اگر در يك 
كشور يك دولت شورشي يا كودتا بر سر كار بيايد، آن دولت 
موظف اس��ت به تعهدات بين المللي دولت و دولت هاي 
قبلي آن كشور پايبند باش��د. لذا اصاًل براي ما قابل قبول 
نيست كه طرف امريكايي بگويد توافقي با شما مي كنيم 

كه اعتب��ار آن حداكثر تا پايان كار اين دولت اس��ت. آنها 
مي گويند حتي براي اعتبار آن تا پايان كار اين دولت هم 
يك سري شروط، حاشيه ها و محدوديت هايي وجود دارد. 
اما با همه اينها ما در ميز مذاكره پيشرفت هايي داشته ايم و 
اميدوار هستم اين پيشرفت ها منجر به يك توافق خوب 
شود. براي رس��يدن به اين توافق خوب، واقع بيني طرف 
غربي مي تواند تعيين كننده باش��د. اميرعبداللهيان در 
ادامه گفت: ما حتمًا عالقه مند هس��تيم كه مذاكراتمان 
منجر به لغو كامل تحريم ها شود اما در يك نگاه واقع بينانه 
چارچوب تحريم هايي كه در اين دور از مذاكرات، موسوم به 
مذاكرات وين، براي لغو هدفگذاري شده و كشورهاي 4+۱ 
و نماينده اتحاديه اروپا بر آن تمركز و تاكيد دارند اين است 
كه تحريم هايي كه در برجام و سند برجامي سال 20۱۵ 
بايد لغو مي شد، همگي از ميان برداشته شود. ضمنا تمام 
تحريم هايي كه به صورت يك جانبه در دوره ترامپ عليه 
اشخاص و نهادهايي در جمهوري اسالمي ايران وضع شده 

است نيز بايد از ميان برداشته شود.
وي ادامه داد: در مذاكراتي كه تا اآلن با طرف هاي مقابل در 
وين داشتيم، آنها در مورد تحريم هاي دوران ترامپ فقط لغو 
آن بخش از تحريم ها را مي پذيرند كه نفع اقتصادي ما را از 
برجام با مشكل مواجه مي كند. اين همه آن چيزي نيست 
كه ما به دنبالش هستيم. اينكه ترامپ ذيل برخي ادعاها 
مثل برنامه موشكي ايران، مباحث منطقه اي يا بحث هاي 
حقوق بشري به طور يكجانبه، ظالمانه و نادرست، اشخاص 
حقيقي و حقوقي را در ايران م��ورد تحريم قرار داده قابل 
قبول نيست و طبيعي است وقتي كه ما در تعهدات هسته اي 
خودمان در مورد هر آنچه به توليد اضافي اورانيوم غني شده 
و دستگاه هاي س��انتريفيوژ مربوط است توافق مي كنيم 
كه با آن چه كنيم، انتظار داريم كه تكليف زياده روي هاي 

دولت امريكا در دوره ترامپ هم روشن شود. اين هم يكي از 
چالش هايي است كه االن در ميز مذاكرات وين وجود دارد.

وي تضمين را يكي از بحث ه��ا و چالش هاي جدي ايران 
در ميز مذاكره عنوان كرد و گفت: ما معتقد هس��تيم كه 
طرف ه��اي مقابل بايد چند تضمين را ب��ه ما بدهند. اين 
تضمين ها را بايد طرف امريكايي و س��ه كشور اروپايي به 
صورت قوي در مقابل جمهوري اسالمي ايران به نمايش 
بگذارند. سطح اول تضمين ها تضمين سياسي است. به ما 
گفته مي شود كه اظهاراتي كه آقاي جو بايدن در اجالس 
اخير G۷ داش��ته و تعهد خود را در آنجا اعالم كرده است، 
مي تواند يك تضمين سياسي قوي باش��د. وزير خارجه 
كشورمان افزود: اساسا در افكار عمومي ملت ايران به دليل 
خروج امريكايي ها از برجام و بدقولي طرف هاي غربي سخن 
رييس يك كش��ور آن هم اياالت متحده امريكا به عنوان 
تضمين، پذيرفتني نيست. من هفته گذشته در پارلمان 
حدود دو س��اعت و نيم راجع به مذاك��رات وين در مقابل 
نمايندگان مردم بايد پاس��خ مي دادم. در آنجا نمايندگان 
مردم به من مي گفتن��د كه اصال تعهد آقاي جو بايدن كه 
همچنان روش هاي نادرست ترامپ را درخصوص اعمال 
تحريم ها عليه ملت اي��ران دنبال مي كند، نمي تواند يك 
تعهد قوي باشد اما به هرحال تضمين سياسي يك سطح 
از تضميني است كه طرف امريكايي بايد بدهد و راجع به 
جزييات آن گفت وگوها در وين به عمل آمده اس��ت. وي 
اف��زود: تضمين حقوقي و قانوني نيز براي ما مهم اس��ت. 
طرف امريكايي از طريق واس��طه اتحادي��ه اروپا به ما در 
non-paper ها و پيام هايي كه ارس��ال مي كند، تأكيد 
مي كند كه به هيچ وجه قادر نيست اين توافق را در كنگره 
به تصويب برساند. براي ما تضمين قانوني طرف امريكايي و 
طرف غربي هم مهم است. من حتي به همكارم آقاي دكتر 

باقري گفتم در مذاكرات مي توانن��د به طرف هاي غربي 
بگويند اگر نمي توانيد به صورت قانون در مجلس خود اين 
توافق را به تصويب برسانيد، حداقل پارلمان كشورتان يا 
رييس پارلمان هاي كشور هايي كه طرف مذاكرات برجامي 
ما هستند مي توانند در يك بيانيه سياسي پايبندي خود را 
به اين توافق و به بازگشت به اجراي توافق برجام اعالم كنند.
وي با بيان اينكه به ه��ر حال در موضوع تضمين حقوقي 
هم طرف هاي مقابل و امريكا و س��ه كشور اروپايي ابتكار 
مشخصي را ندارند، افزود: در خصوص تضمين اقتصادي هم 
آنها مي گويند اگر دولت بعدي روي كار بيايد ما تضميني را 
در اين رابطه نداريم. ما اميدوار هستيم كه واقع بينانه برخورد 

كنند. چراكه ما به سطح جدي از تضمين ها نياز داريم.
اميرعبداللهيان در بخش ديگري از اين گفت وگو تصريح 
كرد: امريكايي ها پيام هاي زيادي را به ما مي دهند براي اينكه 
با ما مستقيماً گفت وگو كنند. آخرين پاسخ ما به امريكايي ها 
و واسطه هايي كه آمده بودند اين بود كه هرگونه گفت وگو، 
تماس و مذاك��ره با امريكا براي دولت من هزينه بس��يار 
سنگيني خواهد داشت. ما حاضر نيستيم بدون اينكه يك 
چشم انداز روشن و قوي براي رسيدن به يك توافق خوب با 
تضمين پايدار در مقابل مان قرار داشته باشد، وارد پروسه 
مذاكره مس��تقيم با امريكا شويم. ما از طريق واسطه ها به 
امريكايي ها گفتيم كه اگر نيت واقعي داريد، قبل از هرگونه 
گفت وگو و تماسي مي بايس��ت چند اقدام عملي بر روي 
زمين انجام دهيد آن هم چند ابتكار عملي و محسوس. مثال 
بخش��ي از پول هاي بلوكه شده ما نزد بانك هاي خارجي، 
آزاد شود يا اينكه بخش هايي از تحريم هايي كه عليه ايران 
اعمال مي شود، با يك فرمان اجرايي رييس جمهور صرفًا 
به نشانه حسن نيت لغو شود تا ما باور كنيم كه حرف هايي 
كه امريكايي ها مي زنند قابليت اجرا دارد و آنها براي اجراي 
آن اراده ج��دي دارند. وي ادامه داد: ضمنا اين ميز مذاكره 
است كه مشخص مي كند تصميمات بعدي ما چه سمت و 
سويي را داشته باشد. اما در مجموع ما خوشبين هستيم. 
طرف هاي مقابل تالش مي كنند با وارد كردن شوك و با 
ديپلماسي بازي با زمان ما را محدود كنند و بگويند شما 
در حال از دست دادن زمان هستيد و بايد هر چه زودتر به 
توافق برسيد ولي ما معتقديم كه تا به نقطه خوب نرسيم 
و تا از در دسترس بودن يك توافق خوب اطمينان حاصل 
نكنيم، مذاكرات بايد ادامه پيدا كند. به گفته وي، اينكه چه 
زماني به اين توافق خوب خواهيم رسيد، بستگي به طرف 
مقابل دارد. اين امريكا است كه مسوول اصلي اين فضاي 
تحريمي عليه جمهوري اسالمي ايران است و امريكا بايد 
در عمل نشان دهد كه آيا واقعًا به دنبال رسيدن به يك 
توافق خوب و مرضي الطرفين كه منافع جمهوري اسالمي 

ايران را از برجام به طور كامل تأمين كند هست يا خير.



ادامه از صفحه اول|
مردم همين پول داغي كه در دستش��ان است بايد اين را 
تبديل به س��رمايه كنند، چه كار بايد كنند. يا اگر فردي 
پس انداز دارد در طي س��اليان جمع كرده چه بايد بكند؟ 
اين را در بانك بگذارد كه سود 16 الي 18 درصدي بگيرد در 
حالي كه تورم ۵۰ درصدي داريم و همين افراد هم تبديل 
به افراد بدون پس انداز ش��وند. در نتيجه عرض مي نمايم 
كه تامل نماييد. اگر تصميم به اجراي اين طرح است بايد 
ابتدا روي همين قوانين ماليات فعلي كار ش��ود و حداقل 
بايد ۵ س��ال تورم يك رقمي داشته باشيم و بعد به دنبال 
اجراي اين طرح به صورت آرام جلو رويم. خيلي از كشورها 
فقط يك قلم را در قانون گذاشتند مثال در مورد بشعضي 
از امالك بعد از اين كسي خواست سوداگري انجام دهد 
بخشي را شامل ماليات گذاشتند.  كساني كه مي گويند 
بسياري از كشورها ماليات بر عوايد سرمايه دارند اشتباه 
مي كنند، كدام كش��ور را مد نظر دارند. حتي كشورهاي 
اروپا مثل بلژيك، س��وييس و لوكزامب��ورگ هم ندارند، 
حتي در آلمان هم اين قانون را بر مجموع درآمد محاسبه 
مي كنند. چين در سال 2۰18 شروع به اجراي اين قانون 
كرد. اين فقط وارد كردن مقررات و اين يك مرتبه با يك 
هيجان و شور جواني و جاه طلبي معرفي كارهاي جديد 
صورت نمي گيرد و بايد با احتياط با آن برخورد كرد. االن 
زمان آن نيست مخصوصا اينكه دولت جديد مستقر شود 
و اقتصاد به دستش برسد و از نظر من لزومي ندارد كه به 
صورت طرح باشد، بگذاريد با شرايط اقتصادي فكر كند و 
بسنجد و بعد بر آن مبنا تصميم گيري شود. در حال حاضر 
ايران نبايد پايه جديد مالياتي به عنوان CGT وضع نمايد 
نكته اول اين است كه بس��ياري از كشورهاييCGT كه 
وضع كردند در راس آنها امريكا و انگليس، اينها از مراحل 
توسعه اقتصادي دربخش هاي واقعي خود عبور كردند و 
هم از مراحل مالي كردن اقتصاد به مراحل بااليي رسيدند، 
در بعضي اوقات گفته مي شود بيشتر كشورهاي دنيا داراي 
قانون ماليات بر عوايد سرمايه هستند، خير به اين صورت 
نيست در بسياري از كشورهاي دنيا اين قانون وجود ندارد 
يا به صورت ناقص دارند، مانند كشورهاي سوييس، تركيه، 
بلژيك، سنگاپور و حتي چين كه اين قانون را اخيرا وضع 
كرده در بعضي از بخش ها آن را اعمال كرده و روسيه نيز 
به همين ترتيب و خيلي از كشورهاي جهان CGT را به 
اين صورتي كه ايران از امريكا كپي كرده اس��ت ندارند به 
صورت كامل و جامع يا بخشي از آن را ندارند. اينها بستگي 
دارد به مراحل توسعه اي كه كشورها طي كردند و شرايط 
اقتصادي آنها. اين طور نيست كه چون يك قانون در امريكا، 
انگليس يا بقيه كشورها است ما هم بايد آن را داشته باشيم 
و اگر اعمال شود درآمدهاي مالياتي ما باال مي رود، بنابراين 
در وهله اول با توجه به شرايط توسعه اي اقتصاد ما و دوم 
مراح��ل مالي كردن اقتصاد و بازاره��اي مالي ما هنوز به 
مرحله پيشرفته نرسيده، بايد احتياط شود از اعمال چنين 

مقررات مالياتي جديد بپرهيزيم.
نكته دوم اينكه همه كش��ورها كه قانون CGT را اعمال 
مي نماين��د داراي تورم هاي يك رقمي بس��يار پايين در 
حد يك الي 3 درصد مي باشند، ايران داراي شرايط بسيار 
غيرعادي در خصوص شرايط تورم مي باشد. در سال هاي 
اخير ت��ورم ۴۵ الي۵۰ درصد داش��ته اس��ت. در چنين 
شرايطي شما نمي توانيد تعريف عوايد بر سرمايه به صورت 

دقيق ارايه دهيد. اگر كسي اتومبيلي را به مبلغ 3۰ ميليون 
تومان در 3 سال قبل خريده باشد و اكنون قيمت آن به 3۰۰ 
ميليون تومان رس��يده باشد، شما چگونه مي توانيد ادعا 
نماييد كه اين26۰ ميليون سرمايه افزايش يافته فرد است، 
چرا كه با همين3۰۰ ميليون االن نمي تواند حتي خودرو 
3۰ ميليون توماني كه قبال خريده بوده است را خريداري 
كند. لذا ما در چنين شرايط تورمي كه اقتصاد و برنامه هاي 
اقتصادي را بي ثبات مي كند نمي توانيم عوايد سرمايه را 
چه در بخش امالك و چه در بخش خودرو و موارد ديگر به 
عنوان عوايد سرمايه در نظر بگيريم. در نظر داشته باشيد 
يك بار دولت با اعمال كسري بودجه و نقدينگي بسيار زياد 
اين تورم را بر مردم تحميل مي كند كه اين تورم خود يك 
ماليات غيرعادالنه است كه بر مردم تحميل مي شود، حاال 
عالوه بر تحميل تورم يك ماليات ديگر هم اعمال نماييد 
كه اين خود ماليات مضاعف و ماليات غيرعادالنه است و 

وضع آن داراي آثار ناخوشايندي مي باشد.
نكته س��وم علت اينكه آقايان به فكر وضع چنين قانوني 
افتادند اين اس��ت كه ما در تحريم به س��ر مي بريم كه به 
واس��طه آن فروش نفت كاهش يافته اس��ت و در نتيجه 
بودجه داراي كس��ري زياد است و براي جبران آن به فكر 
افزايش ماليات افتادن��د. اين هزينه هايي كه ما به عنوان 
هزينه هاي دولت در نظر گرفتيم متناسب با اصل فلسفه 
ماليات نيست بلكه متناس��ب با درآمدي است كه ما در 
نفت داشتيم و در نتيجه هر چه خواستيم در دولت انجام 
داديم، دولت را بزرگ نموديم و همچنين س��ازمان هاي 
حاكميتي كه از بودجه رديف دارند. بنابراين  ما حق نداريم 
درآمدهاي مالياتي را باال ببريم كه هزينه ها را بپردازيم زيرا 
اينها هزينه هايي نيس��ت كه ما براي كسب درآمد مردم 
انجام دهيم بلكه اينها چيزهاي ديگري است كه به دلخواه 
دولت هاي مختلف به وجود آورده اند و از محل بودجه نفتي 
پرداخت مي شده اس��ت، حال كه ما مي خواهيم كسب 
درآمد نماييم بايد بدانيم كسب درآمد مالياتي از طريق سه 
عامل مالياتي صورت مي پذيرد و بر سه پايه استوار است: 

1- نرخ هاي مالياتي
2- سيستم و نظام جمع آوري مالياتي

3- كشف يا شناسايي پايه هاي جديد مالياتي
كه از اين3 عامل در قس��مت اول پيشرفتي نداريم، هنوز 
نرخ هاي مالياتي ما دچار مش��كالت زيادي است. نرخ ها 

در برخي مواقع آن قدر زياد است كه فرار مالياتي زيادي 
از س��وي مردم صورت مي پذيرد و اگر نرخ ها تعديل شود 
افزايش درآمد مالياتي صورت مي پذيرد. از آن بدتر نظام 
جمع آوري مالياتي اس��ت. نظام مالياتي كشور به قدري 
فشل است كه هم باعث زحمت براي جمع آوري كنندگان 
ماليات است و هم براي موديان ماليات. بسياري از ماليات ها 
علي الراس اس��ت يا قائم به شخص است مثال مميزهاي 
مالياتي كه بر اساس قواعد ديگري ماليات وضع مي كنند 
يا بر اساس چانه زني، با چنين نظام مالياتي آيا اگر هدف 
افزايش درآمد مالياتي باشد، ممكن پذير است؟ بلكه ابتدا 
درست است نظام مالياتي و نرخ هاي مالياتي تصحيح شود 
تا اينكه ماليات جديد كشف و وضع شود. همين قوانين 
مالياتي موجود درس��ت اجرا شود درآمد ماليات ما شايد 
تا دو برابر افزايش يابد. پايه مالياتي جديد به عنوان ارزش 
افزوده معرفي ش��د و قانون خوبي هم بود ولي هنوز ما در 
اجراي آن ناموفق هستيم و نتوانستيم به قانون دايم تبديل 
كنيم چون موقتي عمل كرديم و نمي دانستيم چطور پيش 
مي روند. ما هنوز نتوانستيم قانون قبلي را مستحكم كنيم 
به فكر ايجاد پايه هاي مالياتي جديد هستيم. با ايجاد پايه 
جديد مالياتي درآمدها افزايش نمي يابد، وانگهي اساسا 
وقتي ش��ما نگاه مي كنيد متوجه مي شويد مگر اين پايه 
مالياتي جديد چند درصد امكان جم��ع آوري به عنوان 
ماليات دارد؟ در امريكا به طور متوس��ط2/۵ درصد از كل 
ماليات ها CGT اس��ت البته در طي س��ال هاي مختلف 
متفاوت بوده اس��ت اما به طور متوسط همان 2/۵ درصد 
است. حال با معرفي اين پايه مالياتي جديد در كشور مگر 
چند درصد ماليات ها را در بر مي گيرد ممكن است 2 الي3 
درصد شود، نسبت كل ماليات به بودجه 2۵ تا 3۰ درصد و 
نسبت به GDP هشت درصد است و اين ماليات بر عايدي 
سرمايه نهايتا2 الي3 درصد شود و ما براي اين ميزان، كار 

بدين بزرگي انجام دهيم؟
نكته چهارم ما اين است كه ماليات بر عوايد بسيار پيچيده 
است. در ادبيات پژوهش��ي اقتصادي اغلب نوشته شده 
است يكي از مش��كل ترين ماليات ها هم از نظر تئوري و 
هم از نظر عملي و اجرا همين ماليات بر عوايد س��رمايه 
اس��ت و پيچيدگي بس��يار زيادي دارد. چند مورد از اين 
پيچيدگي ه��ا را فقط نام مي برم: بح��ث ماليات بر عوايد 
س��رمايه در كوتاه مدت و بلندمدت و تف��اوت آنها، بحث 

Capital Gain در برابر Capital loss يعني وقتي به 
كسي مراجعه براي عوايد سرمايه مي شود بايد بحث زيان 
سرمايه اي هم بررسي شود و اينكه اگر زيان سرمايه اي دارد 
چه مقدار بوده است؟ و اينكه ما مي خواهيم اين دو بحث را 
 Indexation عمل نماييم، مطلب سوم بحث شاخص و
عوايد س��رمايه است، كه بسيار مبحث مشكلي است كه 
داراي قوانين بسيار پيچيده اي در كشورهاي توسعه يافته 
است كه به طور مثال شما چگونه ملكي كه در سال هاي 
گذشته خريداري شده است تعديل مي نماييد در حالي 
كه به دليل تغيير س��طح عمومي قيمت ها يا تورم و انواع 
و اقس��ام هزينه هايي كه براي ملك صورت گرفته است 
كه بايد با قيمت ها و ش��اخص هاي امروز سنجيده شود و 
بعد ماليات عوايد سرمايه وضع شود، به سادگي نمي توان 
گفت كه دارايي 1۰۰ واحدي كسي در طي زمان به 1۵۰ 
رسيده است و اين۵۰ واحد مابه التفاوت عايدي سرمايه 
مي شود چون ممكن است در طي اين مدت هزينه هاي 
متفاوتي زيادي از قبيل تعميرات، نگهداري، نوس��ازي و 
غيره بر آن صورت گرفته است اين هزينه ها و اينكه در چه 
زماني صورت گرفته است بايد با شاخص امروز سنجيده 
شود و شاخص بندي بس��يار مهم است. مسائلي از قبيل 
اينكه شخص مودي كمپاني است، فرد يا شركت است، 
مقيم كشور يا خارج است، در چه طبقه درآمدي است و 
درآمدي از جاي ديگر كسب مي نمايد، بازنشسته است و 
عوايد بازنشستگي دارد، اصال نرخ هاي ماليات چگونه باشد 
و كه همه بر نرخ پايين تر تاكيد دارد و عالوه بر اين ماليات 
بر عوايد سرمايه يك ماليات مضاعف است. به همين دليل 
براي آن نرخ هاي پايين را ق��رار مي دهد كه هيچكدام از 
اين م��وارد در اين طرح جاري ما وجود ندارد پس اين كار 
پيچيده نياز به يك سازمان عريض و طويل، نيرويي الزم 
دارد كه طراحي كند و نيروي ديگر را آموزش ببيند. حال 
سوال اين است كه مقدار مالياتي كه قرار است از اين قانون 
جمع آوري شود اصال كفاف اين همه اقدامات را مي دهد 
فلذا اين همه انرژي و هزينه مصرف شود و باعث ايجاد غليان 
و تنش در بين موديان مالياتي ايجاد شود كه عمدتا از طبقه 
كارآفرينان هستند كه مقدار ناچيزي به دست آورده شود، 

آيا مي توان اين كار را انجام داد جاي شك دارد.

  بررسي اقالم مشمول اين قانون ماليات
نكته بعدي در مورد اقالم مشمول اين قانون ماليات است، 
در تمام دنيا از سهام شروع كردند چون اغلب كشورهاي 
توسعه يافته بودند و بيشترين دارايي و ثروت افراد در اين 
كش��ورها در سهام متمركز مي ش��ود و در كشورهاي در 
حال توس��عه در ملك و بعدا در اين كشورها به تبعيت از 
كشورهاي توسعه يافته كه اقدام به وضع اين قانون كردند 
عالوه بر سهام، ملك هم قرار گرفت. در اقالم مشمول آثار 
هنري، سرقفلي و موارد ديگر است البته در هيچكدام از 
اين قوانين اتومبيل نمي باشد كه اين اختراع جديد در اين 
طرح پيشنهادي است. االن سهام نيست كه اگر بخواهند 
سهام هم قرار دهند توسعه بازار هاي مالي از بين مي رود 
و ما دنبال اين هس��تيم كه مردم بيش��تري اقبال به بازار 
سرمايه داشته باش��ند كه بتوانيم تامين مالي را به جاي 
سيستم بانكي از بازار سرمايه داشته باشيم، خوب اگر اين 
طرح اجرا شود مسلما باعث مي شود كه رشد بازار سرمايه 

متوقف و دچار ركود شود.
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اجازه نمي دهيم بانك ها
از دستورات سرپيچي كنند

دادس��تان كل كشور گفت: بايد توجه داشته باشيم كه 
حدود ۹8 درصد سرمايه بانك ها سرمايه و سپرده مردم 
است و ماهم بايد مدافع اين حق مردم و بانك ها هم باشيم، 
اما اجازه نمي دهيم بانك ها برخالف دس��تورالعمل ها 
و بخشنامه هاي بانك مركزي اقدام كنند. دريافت سود 
مركب هم براساس شرع اسالم حرام است و هم بر اساس 
بخشنامه بانك مركزي ممنوع است و ما اجازه نمي دهيم 
بانك ها از دس��تورات سرپيچي كنند. وي افزود: بخش 
دولتي و بخش خصوصي بايد مكمل و همراه هم باشند تا 
بتوان به مشكالت فائق آمد. اخيرا هم مقام معظم رهبري 
جلسه با توليدكنندگان داشتند و به برخي مسائل اشاره 
و سرفصل هايي را هم براي برون رفت از مشكالت اعالم 
كردند. اكنون بايد بخش خصوصي با كمك دولت عزم 
خ��ود را جزم كند و با تالش خود به دنبال پيش��رفت و 
رونق اقتصاد كشور باشد. منتظري بر همكاري و تعامل 
همه جانبه دستگاه قضايي با توليدكنندگان تاكيد كرد و 
گفت: وضعيت معيشتي كارگران وضعيت خوبي نيست 
و همه بايد كمك كنند تا رضايت كارگرها جلب شود. بايد 
حقوق اين قشر زحمتكش رعايت شود. طبيعتاً مشكالت 
كارگري وجود دارد و بايد مجلس شوراي اسالمي و دولت 
شرايطي ايجاد كنند كه هم شرايط كارگر و هم شرايط 
كارفرما بهبود يافته و مشكالت پيش رو حل و فصل شود.

در پايان اين مراسم از صاحبان صنايع و توليدكنندگان 
برتر در حوزه هاي مختلف تقدير به عمل آمد.

بدبيني بانك جهاني
نسبت به راهكار كنترل تورم

رييس بانك جهاني گفت: افزايش تدريجي نرخ بهره و 
كاهش نرخ اوراق قرضه نمي تواند تورم را كنترل كند. 
به گزارش رويترز، ديويد مالپاس، رييس بانك جهاني 
گفت كه افزايش تدريجي نرخ بهره بانك مركزي و 
كاهش خريد اوراق قرضه به احتمال زياد نمي تواند 
تورمي كه بيش��ترين ضربه را به فقراي جهان وارد 
مي كند كنترل كند. مالپاس در جريان يك رويداد 
آنالين براي ارايه آخرين گزارش توسعه بانك گفت: 
»افزايش تدريجي نرخ بهره همچنان باعث پايين يا 

منفي شدن نرخ بهره واقعي خواهد شد.«

احتمال پرداخت بدهي
۴۰۰ ميليون پوندي انگليس 

وزير امورخارجه بريتانيا خطاب به همتاي ايراني خود 
گفته كه بريتانيا اميدوار اس��ت به زودي بتواند بدهي 
۴۰۰ ميليون پوندي خود را بازپرداخت كند. به گزارش 
گاردين، بر اساس گزارش��ي كه از مكالمه تلفني وزير 
امور خارجه انگليس با حس��ين اميرعبداللهيان، وزير 
امور خارجه تهران منتشر ش��ده، ليز تروس گفته كه 
اميدوار اس��ت بريتانيا به زودي در موقعيتي قرار گيرد 
كه بدهي ۴۰۰ ميليون پوندي معوق به ايران را بپردازد. 
مقام هاي دولت بريتانيا در حال بررسي راه هاي قانوني 
براي پرداخت بدهي تاريخي بريتانيا هستند، اگرچه 
تحريم هاي اقتصادي بين المللي عليه ايران، اين كار را 
دشوار كرده است. وزارت خارجه بريتانيا به خبرنگاران 
در م��ورد اين تماس اطالع نداد، ام��ا تاييد كرد كه اين 
گفت وگو در روز دوشنبه انجام شده و گفت: ما به بررسي 
فوري گزينه ها براي حل اين پرونده ادامه مي دهيم. در 
اين بيانيه آمده كه بريتانيا هميشه متعهد به پرداخت اين 
بدهي بوده است. مذاكرات بر سر توافق هسته اي ايران 
در وين به مرحله تعيين كننده رسيده و اين امكان وجود 
دارد كه تروس به نفع هر دو طرف در رسيدن به توافق 
تاكيد كند. به گزارش ايران، تروس از تهران براي اسكان 2 
ميليون پناهجوي افغان تمجيد كرد. به گفته وزارت امور 
خارجه، اميرعبداللهيان روابط دو كشور را مثبت ارزيابي 
كرد. سيمون كاوني، وزير امور خارجه ايرلند، روز دوشنبه 
در تهران بود. وي در گذشته به عنوان مصالحه كننده 
در مورد مسائل زندانيان سياسي عمل كرده است. ماه 
گذشته در پارلمان بريتانيا، بوريس جانسون بار ديگر 
تهديد تحريم ها را عامل بلوك پول پرداختي دانست. 
مذاكرات وين به معناي لغو بسياري از تحريم ها خواهد 
بود، اما گفته مي شود كه بريتانيا از زمان برگزيت مسوول 
قوانين تحريمي خود بوده و اگر در مذاكره گسترده تري 

درگير نشود، مي تواند بدهي خود را اكنون بپردازد.

كره جنوبي به دنبال
افزايش واردات از ايران

رس��انه هاي ك��ره جنوب��ي از برنامه اين كش��ور براي 
ازس��رگيري واردات نفت از ايران پس از سه سال وقفه 
خبر دادند. وزارت امور خارجه كره جنوبي روز چهارشنبه 
اعالم كرد اين كشور و ايران رايزني هايي براي بحث در 
مورد راه هاي حل اختالفات چندساله بر سر دارايي هاي 
بلوكه شده ايران تحت تحريم هاي امريكا انجام داده اند. 
به نوشته خبرگزاري يونهاپ كره جنوبي، در حالي كه 
مذاكرات چندجانبه براي احياي توافق هسته اي 2۰1۵ 
ايران وارد مرحله نهايي مي ش��ود، بانك��داران ايراني و 
مقامات شركت ملي نفت ايران هم اكنون در كره جنوبي 
هستند تا با مقامات سئول ديدار و درباره مسائل اقتصادي 
معلق گفت وگو كنند.  بيش از ۷ ميليارد دالر از وجوه ايران 
در دو بانك كره اي تحت تحريم هاي اياالت متحده بلوكه 
شده است. در اين ديدار دو روزه كه از روز سه شنبه آغاز 
شده، دو طرف درباره گزينه هاي پرداخت پول هاي بلوكه 
ش��ده ايران و امكان ازسرگيري تجارت نفت به منظور 
آماده س��ازي براي كاهش احتمالي تحريم هاي امريكا 
عليه ايران مذاكره كردند. تا پيش از تحريم ها، ايران كه 
چهارمين ذخاير بزرگ نفت جهان را دارد، تأمين كننده 
اصلي نفت كره جنوبي بود. پس از تحريم هاي امريكا و 
عدم صدور معافيت در ماه مه سال 2۰1۹، كره جنوبي 
خريد نفت از ايران را متوقف و متعاقب آن واردات نفت 
از امريكا را افزايش داد.  خبرگزاري بلومبرگ نيز در 
اين زمينه نوشته است: به نظر مي رسد ايران در حال 
برداشتن گام هايي براي بازگشت رسمي خود به بازار 

بين المللي نفت پس از بيش از سه سال است.

تداوم نوسان بهاي سكه
در كانال ۱۲ ميليون تومان 

درآمدهاي ارزي افزايش مي يابد
گروه بانك و بيمه |روز چهارشنبه 2۷ بهمن 1۴۰۰ 
در بازار آزاد هر دالر امريكا 26 هزار و 66۰ تومان و درهم 
امارات ۷ هزار و 3۵۰ تومان معامله مي شود. نرخ دالر در 
صرافي هاي بانكي با ۵2 تومان كاهش نسبت به روز كاري 
گذشته، 2۵ هزار و 2۷3 تومان معامله شد. قيمت فروش 
يورو با افزايش 1۵1 توماني نسبت به روز كاري گذشته 
برابر با 28 هزار و 8۴3 تومان بود. قيمت خريد هر دالر 2۵ 
هزار و 21 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار و ۵۵6 
هزار تومان اعالم شد. عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 2۵ هزار و 1۹ تومان و نرخ فروش آن 
2۵ هزار و 2۴6 تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد 
يورو در اين بازار 28 هزار و ۴32 تومان و نرخ فروش آن 
نيز 28 هزار و 6۹۰ تومان اعالم شد. همچنين در سامانه 
نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 2۷ هزار و ۴۷۵ 
تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 2۴ هزار و 1۷۷ تومان 
معامله شد. افزايش قيمت دالر در صرافي هاي بانكي از 
ابتداي امسال شروع شد و از خردادماه وارد كانال 26 هزار 
تومان شد. نوسان قيمت  دالر در صرافي هاي بانكي ادامه 
داشت و به طور مشخص در 2۴ آذرماه در كانال 2۷ هزار 
تومان ثابت مانده بود. در روزهاي سرد زمستاني نرخ ارز 
نيز سير نزولي را شروع كرد، به اين صورت كه پس از 6 
 ماه وارد كانال 26 هزار تومان شد و در آخرين روزهاي 
دي ماه )2۷ دي ماه( دوباره به كانال 2۵ هزار تومان 
بازگشت. البته بيش از يك هفته از 1۷ بهمن ماه در 

كانال 2۴ هزار تومان نوسان داشت.

    تداوم نوسان بهاي سكه  در كانال
 ۱۲ ميليون تومان 

قيمت سكه )چهارشنبه، 2۷ بهمن ماه( در بازار تهران 
با 3۰ هزار تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته 
به 12 ميليون و ۵۰ هزار تومان رس��يد و سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت 11 ميليون و ۹۵۰ 
هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
6 ميليون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون 
و ۷۵۰ هزار تومان و س��كه ي��ك گرمي 2 ميليون و 
3۰۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار 
طال نيز نرخ ه��ر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون 
و 2۰8 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز 
پنج  ميليون و 236 هزار تومان شد.اونس جهاني طال 
نيز با قيمت يك هزار و 8۵۷ دالر و 23 سنت معامله 
شد. مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، 
باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني است. نرخ دالر در 
صرافي هاي بانكي از چند هفته گذشته پس از مدت ها 
تثبيت قيمت در كانال 2۷ هزار تومان وارد كانال 2۵ 
هزار تومان و س��پس 2۴ هزار تومان شد. اما در اين 
مدت بهاي اونس جهاني به دليل تحوالت سياسي و 
اختالفات روسيه و اوكراين در نوسان بود و در بسياري 
موارد شاهد افزايش بهاي آن بوديم. كاهش نرخ ارز، 
افزايش بهاي اونس جهاني را پوش��ش مي داد و در 
روزهاي گذشته شاهد كاهش قيمت فلز زرد يا رشد 

اندك اين فلز گرانبها در كشور بوديم.

    درآمدهاي ارزي افزايش مي يابد
از آنجا كه درآمدهاي ارزي دولت بهتر خواهد ش��د و 
منابع بيش��تري در اختيار دولت قرار مي گيرد، سال 
1۴۰1 با رونق توليد و افزايش رشد اقتصادي مناسب 
در كشور روبرو مي شويم. محمد صفايي دلوئي، عضو 
كميسيون اقتصادي و نماينده مردم گناباد در مجلس 
شوراي اسالمي درباره برنامه هاي دولت سيزدهم براي 
كنترل رشد نقدينگي و تورم با توجه به بودجه 1۴۰1 
به خبرنگار ايِبنا گفت: دولت تالش زيادي در اين زمينه 
انجام مي دهد، به ويژه آقاي ميركاظمي در س��ازمان 
برنامه و بودجه سعي مي كند تا جاي ممكن تصميماتي 
كه منجر به رشد نقدينگي خواهد شد، به قطعيت نرسد 
زيرا افزايش تورم از جيب فقرا در جامعه مي كاهد. به 
اين معنا؛ هر نوع تورمي كه در جامعه شكل بگيرد به 
نفع ثروتمندان و به ضرر طبقات ضعيف خواهد بود.  
وي در ادامه اضافه كرد: عزم دولت بر اين اصل استوار 
است كه نقدينگي را مديريت كند و كاهش دهد. يكي 
از مشكالت دولت ش��ركت هاي دولتي زيانده است، 
نمايندگان عزم خود را جزم كرده اند تا اين شركت هاي 
زيانده در س��ال 1۴۰1 به افرادي ك��ه در اين زمينه 
اهليت دارند، واگذار ش��ود زيرا حتي در صورتي كه با 
كم ترين قيمت هم اين كار انجام شود، حداقل دولت 
ديگر در قبال آن خساراتي پرداخت نمي كند و اين امر 
به نفع دولت و ملت تمام مي ش��ود زيرا هم بار هزينه 
دولت كاهش خواهد ياف��ت و هم درآمدزايي صورت 
مي گيرد و بخشي از نقدينگي شركت ها از اين طريق 
به تامين در مي آيد.  اين عضو كميسيون اقتصادي در 
اين رابطه يادآور ش��د: مديريت اين سياست از سوي 
دولت به كنترل نقدينگي در كشور منجر خواهد شد. 
دولت سيزدهم ميراث دار دولتي است كه چهار ميليون 
ميليارد تومان نقدينگي در كشور ايجاد كرده و اكنون 
بايد ماهانه 1۰ هزار ميليارد تومان هزينه اوراق قرضه اي 
كه دولت يازده��م و دوازدهم به پيمان��كاران داده را 
پرداخ��ت كند، اينها هم كار را براي دولت س��يزدهم 
سخت كرده و هم در حال پيشرفت است.  نماينده مردم 
گناباد در مجلس ش��وراي اسالمي در خصوص ميزان 
موفقيت برنامه دولت در بودج��ه 1۴۰1 براي كنترل 
رش��د نقدينگي و تورم بيان كرد: از آنجا كه درآمدهاي 
ارزي دولت بهتر خواهد شد و منابع بيشتري در اختيار 
دولت قرار مي گيرد، سال 1۴۰1 با رونق توليد و افزايش 
رشد اقتصادي مناسب در كشور روبرو مي شويم. صفايي 
دلوئي درباره راه افزايش درآمدهاي ارزي دولت افزود: 
افزايش درآمد ارزي به اين دليل اتفاق خواهد افتاد كه 
فروش نفت رشد داشته، قيمت آن افزايش پيدا كرده، 
صادرات غير نفتي كشور نيز بيش از گذشته شده است. 
تمام اين موارد رشد درآمدهاي ارزي را به دنبال خواهد 
داشت. اين مساله باعث مي شود كه دست دولت در تهيه 
نه تنها كاالهاي ضروري، بلكه كاالهاي سرمايه اي براي 

بخش توليد و خصوصي و كاالهاي كاربردي باز باشد.

دكتر محمد حسين عادلي صاحب نظر اقتصادي 

آثار مخرب طرح ماليات  بر عوايد سرمايه اي بر اقتصاد ايران

گروه بانك و بيمه |
كارشناسان اقتصادي با بررسي الزامات و چالش هاي ماليات 
بر عايدي سرمايه مي گويند كه ايجاد اين شرايط بايد در 
دستور كار دولت قرار گيرد. عباس علوي راد كارشناس 
اقتصادي در اين زمينه گفت: براي تحقق اهداف ماليات 
بر عايدي سرمايه بايد عواملي كه در اقتصاد بي ثباتي ايجاد 
مي كنند در يك دايره محدود و قابل كنترل قرار بگيرند.

ماليات بر عايدي سرمايه از چند بعد قابل بررسي است، 
باتوجه به اينكه ايران در فعاليت هاي اقتصادي زيرزميني 
و غيرشفاف و غيرقابل كنترل سابقه تاريخي دارد، اجراي 
ماليات بر عايدي س��رمايه از اين جهت كه بتواند با رصد 
كردن معامالت افراد در بازارهاي مختلف آنها را شناسايي 
و ماليات اخذ كند بسيار سازنده خواهد بود. در واقع به لحاظ 
ماهيت اقتصاد ايران كه فعاليت در چنين گرايش هايي 
زياد است، ماليات بر عايدي سرمايه مثبت و داراي اهميت 
ارزيابي مي ش��ود. براي اينكه فعاليت ه��اي اقتصادي را 
 شفاف كنيم و فعاليت هاي سوداگرايانه هم كاهش يابد 
پيش شرط هايي الزم اس��ت، بايد عواملي كه در اقتصاد 
بي ثباتي ايجاد مي كنند در يك دايره محدود و قابل كنترلي 
قرار بگيرند. يكي از مهم ترين فاكتورهايي كه اساسا اين 
بخش از گرايش هاي فعاليت هاي سوداگري را تشويق يا 
ايجاد انگيزه مي كند، بي ثباتي در اقتصاد است. مخصوصا 
رشد نرخ تورم در س��ال هاي اخير. نرخ سود بانكي 18 و 
نرخ تورم نيز باالي ۴۰ درصد است، طبيعتا در اين شرايط 
نمي توان از افراد توقع داش��ته باشيم دارايي هاي خود را 
به صورت منابع پولي نقد نزد خودش��ان يا حساب هاي 
جاري و سپرده هاي بانكي نگهدارند.  به صورت خودكار 
و براساس عقالنيت اقتصادي، افراد درصدد نجات سرمايه 
خ��ود برمي آيند كه اين مي تواند فش��ار را روي بازارهاي 
مختلف بياورد و فعاليت هايي كه ما احس��اس مي كنيم 
براي اقتصاد مخرب اس��ت را توس��عه دهد. براي تحقق 
اهداف طرح ماليات بر عايدي س��رمايه بايد به اين نكته 
توجه داشت كه يكي از عوامل اصلي و پيش شرط هاي آن، 
اين اس��ت كه اقتصاد ايران به سمت نرخ تورم قابل قبول 
حدود 1۰درصد و با ثبات برود. اگر اين اتفاق رخ دهد اين 
بهانه را از دست كساني كه به دليل جهش تورمي بخواهند 
نقدينگي خود را در مسير سوداگري و اخالل در بازارها به 
كار ببرند، مي گيرد. از همه مهم تر اينكه بايد يادمان باشد 

عامل تورم در حداقل س��ال هاي پس از جنگ تحميلي 
به نوعي خود دولت ها بودند؛ به نحوي كه از طريق پولي 
كردن كسري بودجه يا ناترازي بانك ها و عوامل اينچنيني 
بخشي از تورم را ايجاد كرده اند. نمي شود دولت خودش به 
عنوان يكي از رقم زنندگان اصلي تورم باشد و از طرف ديگر 
در شرايط تورمي كه افراد به لحاظ گرايشات ذاتي اقتصاد 
ايران و نجات س��رمايه خود در بازارهاي ديگر سوداگري 
مي كنند، بخواهيم از هر معامالتي ماليات بگيريم بلكه 
بايد فقط از داللي و سوداگري در بازار جلوگيري كرد. به 
نظر مي رسد يك پيش شرط اصلي دارد و آن اينكه به طور 
كلي بايد يك ثباتي در محيط اقتصاد كالن كشور ايجاد 
ش��ود. يكي از مولفه هاي مهم اين ثبات نيز كاهش تورم 
به حدود 1۰درصد است. در اين صورت عمال مي توانيم 
به پيامدهاي اي��ن ماليات و پذي��رش آن از طريق افكار 
عمومي، همراهي با اين سياست دولت و حركت اقتصاد 
به سمت بخش هاي مولد خوشبين باشيم.كيوان شهاب 
لواساني، استاد اقتصاد دانش��گاه آزاد اسالمي نيز درباره 
ماليات بر عايدي س��رمايه گفت: گرچ��ه موافقان طرح 
اجراي ماليات بر عايدي س��رمايه )CGT( معتقدند كه 
اين پايه مالياتي س��ابقه اي حدود يكصد ساله در جهان 
دارد و در بيش��تر از 1۰۰ كشور جهان پياده سازي و اجرا 
شده اس��ت و مي تواند از س��وداگري جلوگيري نموده و 
باعث هدايت سرمايه ها از سمت سوداگري به فعاليت هاي 
 مولد اقتصاد شود؛ اما بايد توجه داشت كه اگر ششرايط و 
پيش نيازهايي براي اجراي اين ماليات در كش��ور وجود 
نداش��ته باشد امكان استحاله ش��دن آن وجود دارد.اين 
تحليلگر اقتصادي ادامه داد: بايد يك بار براي هميش��ه 
پذيرفت كه افزايش نرخ رش��د اقتصادي، بهره وري كل 
عوامل توليد و ثبات اقتصاد كالن فقط از مسير دستيابي 
به تورم هاي تك رقمي مستمر مي گذرد.بنابراين ممكن 
است به اهداف مدنظر سياست گذار اصابت نكند و مثل 
برخي ابزارهاي اقتصادي ديگر باشد كه از كشورهاي غربي 
اخذ كرديم، ولي از آنها به نحوي در اقتصاد كشور استفاده 
كرديم كه به دليل عدم رعايت برخي پيش نيازها همان 
كاركردي را كه در كشورهاي پيشرفته داشتند را در كشور 
ما ايفاء نكردند. لواساني با تاكيد براينكه اساساً در نرخ هاي 
تورم مستمر بسيار اندك نزديك به صفر، ماليات بر عايدي 
س��رمايه موضوعيت ندارد، اظهار كرد: بايد يك بار براي 

هميشه پذيرفت كه افزايش نرخ رشد اقتصادي، افزايش 
بهره وري كل عوامل توليد، ثبات اقتصاد كالن و ثبات در 
بازار دارايي ها فقط و فقط از مسير دستيابي به تورم هاي تك 
رقمي مستمر عبور مي كند كه مهم ترين عامل دستيابي 
به تورم هاي تك رقمي مس��تمر نيز از مسير كنترل نرخ 
رشد نقدينگي يا برقراري تناسب بين نرخ رشد نقدينگي و 
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي مي گذرد.بنابراين اگر نرخ 
رشد نقدينگي متناسب با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 
نباش��د، هر ابداع و ترفندي براي هدايت نقدينگي مانند 
هدايت نقدينگي به سمت بازار سهام، هدايت نقدينگي 
به سمت بخش مسكن، هدايت نقدينگي به سمت بخش 
مولد و... در نهايت منجر به تورم شده و محكوم به شكست 
است.به گفته او، شرط الزم هدايت شدن نقدينگي و اعتبار 
به سمت توليد و بخش مولد اقتصاد، نرخ هاي تورم تك 
رقمي مستمر است. در شرايط تورم هاي مزمن دو رقمي 
باال، هدايت نقدينگي به سمت توليد و بخش مولد اقتصاد، 
حتي با ابزارهايي مثل ماليات بر عايدي سرمايه، محكوم 
به شكست است و احتماال عامالن اقتصادي راهكارهايي 
را ب��راي دور زدن و فرار از اين نوع ماليات ها در ش��رايط 
تورم هاي باال، ابداع مي كنند و تجربه برخي كشورها در 
اين حوزه و ناكارايي برخي سيستم هاي مالياتي به جهت 
انگيزه هاي رانت جويي در برخي كشورها مويد اين مطلب 
است.اصوالً زماني كه طي چندين سال به صورت مستمر 
درآمدها و مخارج دولت با يكديگر تناسب دارد و بودجه 
دولت تقريبًا در توازن باش��د و كسري هاي بودجه مزمن 
قابل توجهي هم وجود نداش��ته باشد و همچنين زماني 
كه طي چندين س��ال ناترازي ه��اي ترازنامه بانك هاي 
تجاري و صندوق هاي بازنشستگي وجود نداشته باشد، 
نرخ رش��د نقدينگي كنترل ش��ده و به تدريج انتظارات 
تورمي نيز تثبيت مي شود و اگر اين شرايط چندين سال 
ادامه يابد، آن گاه تورم هاي تك رقمي مستمر در اقتصاد 
كشور تثبيت خواهد شد.تثبيت نرخ هاي تورم تك رقمي 
نيز مستمر باعث مي شود كه فعاليت هاي سفته بازي در 
دارايي هايي مثل مسكن، س��هام، ارز، طال و ... سودآوري 
چنداني نداشته باش��د چرا كه در شرايط تورم هاي تك 
رقمي مستمر، بازدهي دارايي هاي مذكور نيز تقريباً حدود 
نرخ تورم ساالنه خواهد بود و بنابراين در مجموع با ادامه اين 
شرايط، نااطميناني در اقتصاد كاهش مي يابد و خانوارها و 

شركت ها مي توانند براي آينده خود برنامه ريزي كنند و در 
اين شرايط، فعاليت هاي مولد به صورت خودكار جذاب 
مي شوند و نقدينگي و اعتبار به صورت اتوماتيك به سمت 
توليد و بخش مولد اقتصاد حركت مي كند و نيازي هم به 
ابزارهايي مثل ماليات بر عايدي سرمايه نيست و درنهايت 
اين ثبات مستمر تورم هاي تك رقمي منجر به ايجاد ثبات 
اقتصادي شده و در نهايت منجر به رشد سرمايه گذاري در 
بخش مولد اقتصاد و رش��د اقتصادي مي شود.با توجه به 
اينكه كشورهايي مثل تركيه و گرجستان مشوق هاي قابل 
توجهي را براي سرمايه گذاران ايراني و سرمايه گذاران ساير 
كشورها براي خريد امالك و مستغالت، تأسيس شركت و 
راه اندازي كسب و كارها در نظر گرفته اند، بنابراين با توجه 
به اينكه ماليات بر عايدي سرمايه به نوعي در ادبيات حوزه 
ماليات يك ماليات كارا )Efficient( محسوب نمي شود، 
داراي باراضاف��ي )اثر اضافي( اس��ت و موجب اختالل در 
تخصيص منابع مي شود و از اين لحاظ نوعي زيان رفاهي 
براي كل جامعه ايجاد مي كند همچنين به دليل اينكه 
اين ماليات به زيان متغير عايدي سرمايه عمل مي كند، 
اثرجانشيني دارد و لذا باعث انحراف رفتار افراد مي شود. وي 
ادامه داد: چرا كه به زيان يك متغير مثل عايدي سرمايه و به 
نفع ساير متغيرها عمل مي كند، بنابراين اعمال اين ماليات 
بايد با مطالعات منس��جم علمي و اسناد پشتيبان قابل 
دفاع اجرا شود و سعي شود در ابتدا به صورت آزمايشي بر 
برخي استان ها يا مناطق خاص پياده سازي شود تا ايرادات 
احتمالي آن رفع شود. لواساني تصريح كرد: از طرف ديگر 
بايد هزينه هاي اجراي اين ماليات با فوايد اجراي آن مقايسه 
شود و سپس در خصوص اجراي آن تصميم گيري شود چرا 
كه فرض كنيد بخش اعظم خريد و فروش هاي فعلي امالك 
و مستغالت به دنبال اجراي اين قانون، انجام نشود، حال 
اين سوال مطرح مي شود كه آيا ممكن است اجراي اين 
قانون باعث ايجاد ركود در بخش مسكن و ساختمان شود؟ 
سوال ديگر اين است كه فرض كنيد خريداري مي خواهد 
از سفته بازي كه بازار مسكن فعاليت مي كند، آپارتماني 
با متراژ كوچك ۵۰ متري را خريداري كند، حال با توجه 
به كشش هاي قيمتي عرضه و تقاضاي آپارتمان مذكور، 
اين سوال مطرح اس��ت كه آيا احتمال دارد كه فروشنده 
يا عرضه كننده مسكن )س��فته باز( بار مالياتي خود را به 

خريدار انتقال دهد؟

چالش هاي اجراي ماليات بر عايدي سرمايه به تدريج برطرف شود



گروه بازار سرمايه|
بورس در روزهاي گذش��ته روند نزولي را تجربه كرد. 
اغل��ب در نيمه دوم ب��ازار صف هاي ف��روش افزايش 
مي يافت و پس از كمي عرضه ها كاهش پيدا مي كرد و 
در نهايت شاخص با افت و نوسان كمتري بسته مي شد. 
ارزش معامالت خرد س��هام دوباره پس از چندين روز 
به زير كانال سه همتي بازگشت و عدد 2550 ميليارد 
توماني را به ثبت رساند و همچون رزوهاي گذشته شاهد 
خروج سرمايه افراد حقيقي از بازار بوديم كه با ثبت خروج 
353 ميليارد توماني، نسبت به روز گذشته نيز افزايش 
يافت.به طور كلي شاخص طي دو هفته اخير نوسان نزولي 
داشت. تنها با كمك حقوقي ها مدت كوتاهي در محدوده 
يك ميليون و 300 هزار واحدي حفظ شد. اما پس از آن 
در معامالت روزانه نزول كرد. برخي از كارشناسان عقيده 
دارند كه شاخص كل به واسطه دستكاري مسووالن در 
محدوده بيش از يك ميليون و 250 واحدي قرار دارد. 
اگر مسووالن دست حمايت نمادين خود را از روي بورس 
بردارند احتماال شاخص بيش از اين سقوط كند. از سوي 
ديگر يك عده از كارشناس��ان عقيده دارند كه شاخص 
واقعي است و بازار نياز به خريدار واقعي دارد تا رشد كند.
به نظر مي رسد كه س��هامداران در معامالت اين هفته 
در انتظار بودند. انتظار براي مشخص شدن پارامترها و 
اتفاقاتي مهم كه هركدام مي تواند تاثير قابل توجهي بر 
روند معامالتي صنايع مختلف بگذارد و به همين دليل 
شاهد خريداران و فروشندگان پرقدرتي نبوديم. البته 
بحث مذاكرات نيز يكي از اين موارد است كه »تعادل« 
در گزارش هاي پيشين خود به تاثير مذاكرات روي بورس 
اشاره كرده است. اما از نكات جالب بازار امروز مي توان به 
خريد سنگين حقوقي ها در اكثر سهام بزرگ بازار اشاره 
كرد. اتفاقي كه دو فرضيه متفاوت را در ذهن فعاالن بازار 

ايجاد مي كند.

اقتصادايزولهبهكمكبورسميآيد؟
يكي از مهم ترين نگراني ه��اي اين روزها در بازارهاي 
مالي دنيا، دوراهي س��خت بين سقوط و صعود است. 
از زمان تالش كش��ورها براي كنترل ش��يوع ويروس 
كرونا در دني��ا و اثراتي بر وضعيت اقتصاد و اش��تغال 
آنها گذاشت، پيش بيني مي شد كه كمك هاي مالي 
دولت ها باعث ايجاد تورم ش��ود. از اين رو بود كه پس 
از به چرخ��ش درآمد دوباره چرخ اقتصاد و همچنين 
ايجاد انتظارات تورمي، كاموديتي ها و اكثر بازارهاي 
مال��ي رالي صعودي جدي��د و قدرتمندي را ش��روع 
كردند كه تا به امروز نيز ادامه داش��ته است.اين روزها 
اما بحث ت��ورم در دنيا و به خص��وص امريكا، بيش از 
پيش خودنمايي مي كند. تورم امري��كا در ماه ژانويه 
به 7.5 درصد رسيد كه بيش��ترين مقدار از 40 سال 
گذشته بوده اس��ت. اين اتفاق كه زنگ خطري مهم 
براي اقتصاد اين كشور است، فدرال رزرو را قانع كرده 
كه به سمت افزايش نرخ بهره حركت كند. اتفاقي كه 
مي تواند بازارهاي مالي را با چالش بسيار بزرگي روبرو 
كند و شروعي بر پايان روزهاي خوش باشد.اما وضعيت 
پيچيده تر از اين حرف هاست. روسيه در مرز اوكراين 
خود را براي شروع يك جنگ تمام عيار آماده مي كند 

و همين عامل باعث شده است كه كاموديتي ها حركت 
صعودي خود را متوقف نكنند به طوري كه در آخرين 
روز هفته ميالدي شاهد نفت 95 دالري و مس بيش 
از 10هزار دالري بوديم. دو كااليي كه براي بورس ما 
همواره بااهميت بوده اس��ت.به هرحال فردا بازارهاي 
جهاني دوباره بازگشايي مي شوند و بايد منتظر واكنش 
آن به آخرين خبرها باشيم اما كارشناسان اعتقاد دارند 
در صورتي كه جنگي بين روسيه و اوكراين شكل نگيرد، 
به احتمال زيادي شاهد كاهش قيمت كاموديتي ها با 
توجه به سياست هاي پولي فدرال رزرو خواهيم بود.

البته كشور ما به دليل اقتصاد ايزوله اي كه دارد معموال 
از اين بحران ها جان س��الم به در مي برد اما با كاهش 
قيمت كاموديتي ه��ا، وضعيت فروش و س��ودآوري 
بسياري از شركت هاي بزرگ كشور با كاهش زيادي 

همراه خواهند شد.

بودجهسالآتيوبورس
اليحه بودجه 1401 و بندهاي آن نيز از چند ماه قبل 
همواره مورد بحث و گفت وگو بين كارشناس��ان بوده 
است. به هرحال اين اليحه همراه با اصالحيه كميسيون 
تلفيق، از ابتداي اس��فندماه به صحن علني مجلس 
خواهد رفت و درباره آن تصميم گيري مي شود تا اينكه 
به قانون بودجه سال آينده تبديل شود. طبق تجربيات 
سال  هاي قبل، احتمال ايجاد تغيير و تحوالت زيادي در 
آن وجود دارد.سه بحث مهم در بودجه سال آينده براي 
بورس و شركت ها وجود دارد. شايد بتوان مهم ترين آن 
را ارز ترجيحي يا همان دالر 4200 توماني دانس��ت. 
طبق آخرين اظهارنظرها، حذف يا عدم حذف اين ارز 

به دولت محول شده است. بدين شكل كه كميسيون 
تلفيق مبالغي را براي كاالهاي اساس��ي اعم از دارو و 
گندم و... در نظ��ر گرفته اما چگونگي تخصيص آن را 
به دولت محول كرده اس��ت.موضوع بعدي كه تقريبا 
ريس��كش از پيش پاي بازار رفع ش��ده، نرخ خوراك 
پتروشيمي ها و نرخ س��وخت صنايع بزرگ همچون 
پتروشيمي ها، پااليشي ها و فوالدي هاست كه طبق 
ابالغيه وزارت نفت، دولت به قول خود عمل كرد و براي 
آنها سقف 5هزار و 2هزار توماني را ثبت نمود.اما موضوع 
بعدي كه همچنان حل نشده باقي مانده است، بحث 
اعمال ماليات بر روي صادرات مواد خام و نيمه خامي 
اس��ت كه در ابتدا قرار نبود متان��ول، اوره و پلي اتيلن 
را ش��امل ش��ود اما در اصالحيه كميس��يون تلفيق 
اين محصوالت نيز كه عمده توليدات ش��ركت هاي 
پتروشيمي را به خود اختصاص مي دهند، به اين ليست 
اضافه شدند. اين اتفاق كه حاشيه سود پتروشيمي هاي 
صادرات محور را تحت الشعاع قرار مي دهد، مورد انتقاد 
بسياري از كارشناسان بازار سرمايه و اين صنعت قرار 
گرفت و بايد منتظر باشيم و ببينيم تصميم نهايي در 

راين رابطه چه خواهد بود.

حقوقيهاخريدنداماباالنبردند
يكي از نكات قابل توجه معامالت امروز، خريد سنگين 
حقوقي ها در بيشتر بازار به خصوص برخي سهام بزرگ 
بود. اتفاقي كه طي دو هفته گذشته به شكل ديگري در 
سهام فوالد و فملي با سفارش هاي غيرمعمول شاهد 
بوديم.اگر نگاهي به معامالت برخي سهام بزرگ امروز 
بيندازيم، مش��اهده خواهيم كرد كه درصد بااليي از 

س��هام خريداري شده توس��ط حقوقي ها بوده است. 
براي مثال 70 درصد خريدها در فملي توسط حقوقي 
انجام ش��ده يا 89 درصد خريدهاي فوالد، 88 درصد 
خريدهاي فارس، 60 درصد خريدهاي شبندر و امثال 
اين سهام.اين اتفاق باعث مي شود كه دو فرضيه كامال 
مخالف ايجاد ش��ود. در نگاه اول با توجه به بحث ها و 
صحبت هاي حمايتي دولت طي چند وقت اخير، انتظار 
مي رود كه اين خريدها صرفا جنبه حمايتي از بازار را 
داشته باشد كه ش��اهد ريزش هاي سنگين بيشتري 
نباشيم اما از طرف ديگر اين حمايت ها موجب برگشت 
سهام به محدوده مثبت نمي شوند و صرفا در قيمت هاي 
منفي دامنه نوسان روزانه انجام مي شوند به همين دليل 
فرضيه دوم بحث فرصت طلبي حقوقي ها براي خريد 

سهام ارزنده در قيمت هاي پايين تر است.
به هرحال نمي توان دليل اين موضوع را به طور دقيق 
مش��خص كرد زيرا اطالعاتي از اتفاقات پشت پرده به 
بيرون منتشر نمي  شود و صرفا معامالت روي تابلوي 
براي ما قابل رويت است اما ممكن است هردو فرضيه 
نيز هم زمان در حال رخ دادن باشد. دولت به حقوقي ها 
دس��تور خريد بدهد كه بازار ريزش نداش��ته باشد و 
شاخص كه به درس��ت يا غلط نشان دهنده وضعيت 
بازار است تغيير چنداني نكند و همچنين حقوقي ها نيز 
صرفا در منفي ها خريدار باشند كه زياني را نيز متحمل 
نشوند و سهام را نيز با قيمت هاي پايين تر بخرند و به 
اين شكل هم دولت به قول خود براي حفظ بازار عمل 
كرده و هم حقوقي ها و اين وسط سهامدارانند كه روز 
به روز ارزش س��رمايه خود را از دست مي دهند بدون 
آنكه نماگر شاخص بورس چنين چيزي را نشان دهد!
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چراخودرودربورسكاال
عرضهنميشود؟

شهر بورس| عرضه خودرو در بورس كاال؛ موضوعي 
كه در چند وقت اخير بارها مطرح شده، اما چرا خودرو 
در بورس كاال عرضه نمي ش��ود؟ نوس��انات قيمت 
خودرو و رش��د فزاينده آن در سال هاي اخير، دولت 
و شركت هاي خودروساز را در تيررس انتقادات قرار 
داده، اما نتوانسته كمكي به حل مشكالت اين صنعت 
داشته باشد. قيمت گذاري دستوري؛ بهانه اي است 
كه شركت هاي خودروساز در مقابل تمامي انتقادات 
دارن��د؛ از زيان ده بودن ش��ركت و نقص خودروها تا 
بي كيفيت��ي محصوالت شان.خودروس��ازان كه در 
تمامي اين سال ها به شيوه هاي مختلف، از امضاهاي 
طاليي گرفته تا وام هاي چند ميلي��اردي از انواع و 
اقسام رانت ها استفاده كرده اند، حاال بر اساس گفته 
كارشناس��ان تمايل چنداني به عرضه محصوالت 
خود در بورس كاال ندارند. اين در حالي است كه بارها 
به زيان ده بودن ش��ركت ها به دليل دخالت دولت 
در نرخ گذاري محص��والت خود اقرار كرده اند.كريم 
سليمي، مدير واحد كااليي كارگزاري ايساتيس پويا 
شركت هاي خودروساز را مقصر اين قضيه مي داند و 
مي گوي��د: در برهه هاي مختلف زماني بحث عرضه 
خودرو در بورس كاال مطرح ش��ده، اما تاكنون اقدام 
عملي و اساسي مخصوصًا از طرف خودروسازها براي 
آن انجام نش��ده و فقط در حد حرف بوده است.وي 
ادامه مي دهد: قيمت گذاري دس��توري هنوز براي 
آنها جذاب است و هنوز از تعيين شدن قيمت نهايي 
بر اساس عرضه و تقاضا، مي ترسند. ورود خودرو به 
ب��ورس كاال، نيازمند عزم جدي از س��وي دولت و 
وزارت صمت است.اختالف نرخ موجود ميان قيمت 
كارخانه و بازار، دردس��ر شركت هاي خودروساز به 
حساب مي آيد و موجب زيان دهي آنها شده است. 
در آبان ماه سال جاري شركت هاي خودروساز مجوز 
افزايش نرخ گرفته بودند كه اين مجوز طي تصميمي 
ش��بانه از سوي س��يد ابراهيم رييس��ي وتو شد و 
قيمت ها به حالت قبل برگشتند؛ اگرچه اين تصميم 
دوام زيادي نداشت و خودروسازان تنها يك ماه بعد با 
مجوز وزارت صمت افزايش قيمت محصوالت خود 
در كارخانه را قطعي و برخي از محصوالت خود را 10 
الي 18 درصد گران تر كردند.با اين حال، برآوردها و 
اظهارات كارشناسان نشان مي دهد كه شركت هاي 
خودروس��از به دليل مش��كالت موج��ود از جمله 
قيمت گذاري دستوري، ساالنه بيش از يك ميليارد 
دالر زيان شناس��ايي مي كنند كه باعث بدهكاري 
آنها به نظام بانكي شده است. قرعه كشي هاي انجام 
شده هم كمكي به وضعيت موجود نداشته و اتفاقًا 
وضعيت موجود را پيچيده تر هم كرده است.سيد 
جواد حسيني كيا در مورد قيمت گذاري دستوري 
به ش��هر بورس مي گويد: فعاًل كه بر اساس قانون، 
قيمت گذاري دستوري وجود دارد. قيمت گذاري 
دستوري قانون خوبي به حساب مي آيد، در صورتي 
كه واردات خودرو نيز ممنوع است. وي مي افزايد: 
برداشتن قيمت گذاري دستوري خودرو در شرايطي 
خوب است كه واردات خودرو نيز هر چند به صورت 
محدود، اما آزاد باشد و با تعرفه اي كه دولت و قانون 
مصلحت مي داند قيمت گذاري انجام بگيرد. در اين 
صورت، رقابت عادالنه مي ش��ود، اما قيمت گذاري 
دس��توري بدون انجام واردات، اجح��اف در حق و 
حقوق مردم است.نايب رييس اول كميسيون صنايع 
و معادن مجلس شوراي اسالمي ادامه مي دهد: در 
مورد قيمت گذاري دستوري، ما بر سر موضع خود 
هس��تيم و تالش داريم واردات خ��ودرو به صورت 
محدود را اجرايي كنيم.قصه امروز خودروس��ازي 
م��ا، قصه پر غصه اس��ت براي ملتي كه س��ال ها از 
ابتدايي ترين حق خود كه دس��ت بر قضا در اسالم 
هم بر آن تأكيد شده يعني مركب خوب بي بهره اند، 
چراكه به واس��طه انحصار ناش��ي از حمايت هاي 
بي پايان دولت ها، مافياي خودرو سال ها است ملت 
ايران را به اس��تثمار كشيده است، كار تا جايي بيخ 
پيدا كرده كه خودروسازان عنان دولت ها در دست 
دارند نه دولت ها ناظر و كنترل كننده خودروسازها. 
اينها بخشي از صحبت هاي جالل رشيدي كوچي، 
نماينده مردم مرودش��ت، پاسارگاد و ارسنجان در 
مجلس يازدهم است كه به صورت مستقيم به اين 
داس��تان اش��اره مي كند.وي ادامه مي دهد: امروز 
مافياي خودرو حرف از آزادس��ازي قيمت مي زند 
و از اينكه مجبور اس��ت فوالد، مس و پالستيك و 
قطعه را به قيمت آزاد تهيه كند و محصول خود را 
مثاًل به قيمت دولتي بفروشد مي نالد، اشكال ندارد 
ما هم موافق آزادسازي قيمت ها هستيم به شرط 
آنكه واردات آزاد و تعرفه به صورت تدريجي حذف 
ش��ود. آيا نيم قرن فرصت كافي در حمايت از اين 
صنعت ملي نيست؟ كاويان عبداللهي، كارشناس 
بازار س��رمايه ني��ز در اين مورد مي گوي��د: خودرو 
مافيا دارد و نمي توان يك شبه آن را كنار گذاشت. 
البته م��ن بي كفايتي مدي��ران خودرويي را قبول 
دارم. مافياي خودرو در اي��ن ميان وجود دارند كه 
در حال داللي هس��تند. كارشناسان مختلف بارها 
و بارها درباره حل مش��كالت صنعت خودروسازي 
راهكارهاي مختلفي را ارايه داده اند كه اكثر موارد 
به يك كليدواژه مشخص مي رسد؛ عرضه در بورس 
كاال. كارشناس��ان معتقدند كه عرض��ه خودرو در 
بورس كاال هم به نفع خودروسازان تمام مي شود و 
هم حذف داللي و واسطه گري در بازار خودرو را در 
پي دارد. همچنين مواردي از جمله »جلوگيري از 
قيمت سازي«، »فراهم شدن امكان افزايش توليد 
خودرو و كاهش قيمت تمام ش��ده آن« و »فراهم 
شدن امكان توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي«؛ از 
ديگر مزاياي عرضه خودرو در بورس كاال به حساب 
مي آيند. ب��ا اين حال، ورود خ��ودرو به بورس كاال 
برخي چالش هايي را هم پيش روي خود مي بينيد. 
از جمله اينكه گفته مي شود خودروسازان خودشان 
هم تمايل چنداني براي ورود محصوالت به بورس 

كاال ندارند و استقبالي از آن به عمل نمي آوردند.

شفافيتاصلاول
صندوقهايامالكومستغالت

رضا نوحي، مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس 
با بيان اينكه س��ازمان بورس و اوراق بهادار رويه جديد و 
سرعت بااليي را در صدور مجوزها در پيش گرفته است 
گفت: در همين راستا، مجوز نخستين صندوق امالك 
و مستغالت در بازار س��رمايه به يك شركت خصوصي 
س��بدگردان داده شده اس��ت. نوحي با اشاره به رسالت 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ايجاد ابزارهاي شفاف 
و گسترش س��رمايه گذاري غير مستقيم، افزود: يكي از 
ابزارهايي كه در قالب نهاِد صندوق سرمايه گذاري مقررات 
آن تدوين شده، مربوط به صندوق هاي سرمايه گذاري 
امالك و مستغالت مي شود. به گفته وي؛ با توجه به اينكه 
سرمايه گذاري در امالك و مستغالت از جمله موضوع هاي 
مهم سرمايه گذاري است و اكثر مردم نسبت به آن دغدغه 
داش��ته و تمايل به س��رمايه گذاري در اين حوزه دارند، 
بنابراين، تهيه قوانين و مقررات در اين حوزه ضروري بود 
و خوش��بختانه مقررات مربوط به آن تدوين، اساسنامه 
بارگذاري و متقاضيان نهادهاي مالي مي توانند نسبت به 
آن اقدام و درخواست تاسيس صندوق هاي سرمايه گذاري 
امالك و مستغالت را به سازمان بورس ارايه كنند. نوحي 
در پاسخ به اين سوال كه صندوق هاي فوق براي دريافت 
مجوز بايد چه ويژگي هايي داش��ته باشند، اظهار كرد: 
اين هم يكي از انواع صندوق هاي سرمايه گذاري است. 
خوشبختانه در صندوق هاي سرمايه گذاري موضوعي 
كه بسيار اهميت دارد، بحث ش��فافيت و گزارش گري 
مستمر است كه اين صندوق هم از همان نوع صندوق هاي 
سرمايه گذاري به ش��مار مي رود. وي ادامه داد: موضوع 
سرمايه گذاري اين صندوق ها، سرمايه گذاري در امالك 
و مستغالت است. به اين معنا كه صندوق سرمايه گذاري 
بعد از تاس��يس و پذيره نويسي، منابعي كه جمع آوري 
مي كند را مي تواند اقدام به س��رمايه گذاري در خريد و 
تملك امالك و مستغالت كند. وي گفت: تعداد زيادي 
از افراد پس از سرمايه گذاري به صورت مستمر خواهان 
آن هس��تند تا يك زمان بتوانند اقدام به تهيه يك واحد 
مسكوني كنند منتها با توجه به اينكه سرمايه  گذاري در 
مسكن يك سرمايه گذاري عمده است، در همان زمان اين 
مبلغ را ندارند، اما مي توانند در قالب سرمايه گذاري در اين 
صندوق ها و به صورت مستمر همزمان با تغييراتي كه در 
قيمت هاي مربوط به امالك و مستغالت اتفاق مي افتد، 
سرمايه هاي خود را مصون نگه داشته و متناسب با همان 
تغييراتي كه با آن امالك و مس��تغالت انجام مي دهند، 
مبلغ س��رمايه گذاري آنها و ارزش اف��زوده اي كه ايجاد 
مي كند، بيشتر شده تا در آينده بتوانند نسبت به تملك 
امالك و مستغالت اقدام كنند. مدير نظارت بر نهادهاي 
مالي سازمان بورس بيان كرد: در تدوين مقررات مربوطه 
تالش شده ضمن اينكه بستر شفافي براي سرمايه گذاري 
عموم فراهم شود، از ساختار ساده اي هم برخوردار شوند 
به گونه اي كه اين صندوق هاي سرمايه گذاري با كمترين 
اركان ش��كل گرفت��ه و از طرف ديگر ي��ك نوع نظارت 
درون��ي عالوه بر نظارت هاي ديگر هم ب��راي آنها وجود 
دارد. نوحي خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر بسياري از 
ش��ركت هاي حقوقي داراي امالك و مستغالت مازاد، 
نيازمند مهندسي در صورت هاي مالي هستند تا نسبت 
به مولدسازي دارايي هايي كه به صورت راكد در ترازنامه 
آنها وجود دارد، اقدام كنند. مدير نظارت بر نهادهاي مالي 
سازمان بورس افزود: امروزه سرمايه هاي خرد و بسياري در 
جامعه خواهان تهيه مسكن و بهره مند شدن از فرصت هاي 
سرمايه گذاري در حوزه امالك و مستغالت هستند. اما 
حوزه امالك و مستغالت پيچيدگي هاي بسياري دارد كه 
الزم است از طريق يك ابزار سرمايه گذاري غير مستقيم 
داراي مكانيزم نس��بت به س��رمايه گذاري در آن، اقدام 
كنند. وي درباره زمان تاسيس نخستين صندوق گفت: 
س��اختار صندوق مشخص شده، اساس��نامه آن هم در 
سايت سازمان بارگذاري شده است. نوحي در ادامه عنوان 
كرد: تاسيس اين صندوق به يك مدير صندوق منتهي 
نمي شود و امكان تاسيس صندوق هاي سرمايه گذاري 
امالك و مس��تغالت متعددي وجود دارد. صندوقي كه 
اخيراً مجوز موافقت اصولي آن داده شده بايد اقدام به ثبت 
نزد مرجع ثبت شركت ها به عنوان يك شخص حقوقي 
مستقل كند تا ش��خصيت حقوقي مستقل آن تامين 
ش��ود. وي افزود: پپس از تامين بايد نسبت به ارايه يك 
اميدنامه كه در آن ريسك هاي مربوط به سرمايه گذاري، 
مش��خصات امالك، قيمت كارشناس��ي و مشخصات 
كارشناسان اين امالك و مستغالت اعالم شود. براي اين 
اقدام بايد صندوق يك تارنما داشته باشد كه در آن امكان 
دسترسي عموم براي اطالعات صندوق وجود داشته باشد. 
مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس گفت: پس از 
انجام اين اقدامات، سازمان مجوز پذيره نويسي را ارايه كرده 
و بعد از دريافت مجوز پذيره نويسي، عموم سرمايه گذاران 
مي توانند نس��بت به خريد واحدهاي س��رمايه گذاري 
اين نوع صندوق اقدام كنن��د. مدير نظارت بر نهادهاي 
مالي سازمان بورس در ادامه اين گفت وگو به چگونگي 
بارگذاري مدارك مورد نياز براي دريافت مجوز نهادهاي 
مالي پرداخت و گفت: مس��تندات الزم براي متقاضيان 
دريافت مجوز تاس��يس انواع نهادهاي مال��ي به وزارت 
اقتصاد جهت بارگزاري در درگاه ملي مجوزها ارس��ال 
شده است.نوحي با اشاره به موضوع ساماندهي و تسهيل 
اعطاي مجوزها گفت: نهادهاي مالي هم از اين موضوع 
مستثني نيستند و ما مدارك و شرايط موسسان نهادهاي 
مالي را براي اخذ در اختي��ار وزارت اقتصاد قرار داده ايم. 
پس از بارگزاري اين مدارك در درگاه ملي مجوزها در 
خواست هاي افراد از طريق اين س��امانه دريافت و در 
محيطي شفاف پيگيري و بررس��ي خواهد شد.مدير 
نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس توضيح داد: 
نهادهاي مالي شامل انواع صندوق هاي سرمايه گذاري 
ثابت مختلط در س��هام و ش��ركت هاي سبدگردان؛ 
شركت هاي پردازش اطالعات مالي؛ شركت هاي مشاور 
مالي؛ شركت هاي تامين سرمايه و كارگزاري هاست.وي 
افزود: با اين حال اين نهادهاي مالي عالوه بر منابع خود 
منابع مردم را نيز در اختيار مي گيرند و به همين علت 
بايد قبل از هرگونه اعطاي مجوز تمام شرايط آنان از 
جمله سوابق و صالحيت علمي و تجربي متقاضيان و 

توان مالي آنها به دقت بررسي شود.

»تعادل« مولفه هاي تاثيرگذار روي بازار سهام را بررسي مي كند

بورسعاقبتبخيرميشود؟

شرطعرضهاوليهتغييرميكند؟
ش��ركت هاي بورسي، س��االنه مجمعي را براي اتخاذ 
تصميماتي در رابطه با ميزان تقس��يم س��ود برگزار 
مي كنند كه به نتيجه حاصل از آن سود مجمع گفته 
مي ش��ود. سودي كه ش��امل حال س��رمايه گذاراني 
مي شود كه تا روز مجمع مالك سهام آن شركت باشند. 
طبق قانون تجارت شركت هاي بورسي تا هشت ماه 
بعد از برگزاري مجمع فرصت دارند تا س��ود نقدي را 
بين سهامداران خود تقسيم كنند. جدا از اين فرصت 
غيرمنطقي كه در اختيار ش��ركت ها قرار دارد، نحوه 
پرداخت سود از س��وي شركت ها هم سال هاست كه 
به يكي از دغدغه سهامداران تبديل شده است.دليل 
آن هم اصرار برخي شركت ها بر واريز سود سهامداران 
از روش هاي سنتي و منسوخ شده اي است كه به غير 
از منصرف كردن س��هامداران از دريافت سود خود و 
رسوب سود در ش��ركت ها، تقريبا هيچ تاثير ديگري 
ندارد! درواقع با اينكه حدود چهار س��ال از راه اندازي 
سامانه سجام مي گذرد و ش��ركت ها مي توانند بدون 
دردسر از طريق اين سامانه س��ود را به حساب سهام 
داران واريز كنند اما همچنان بر روش سنتي معرفي 
يك بانك براي دريافت سود و تاكيد بر مراجعه حضوري 

سهامداران به بانك پايبند هستند.

تكليفسوداين۱۳شركتچهشد!؟
بر اساس گزارش ايسنا و در اين راستا، به بررسي نتايج واريز 
سود 40 شركتي نش��ان مي هد كه طي سال هاي 1399 
و 1400 در بازار س��رمايه عرضه اوليه ش��دند. نتيجه اين 
گزارش كه آخرين عرضه اوليه يعني فزر را در نمي گيرد، 
اعداد شگفت انگيزي بود!از ابتداي سال 1399 تا انتهاي دي 
ماه سال جاري، در مجموع 40 عرضه اوليه در بازار سرمايه 
صورت گرفت كه از ميان اين 40 ش��ركت، 20 ش��ركت 
سجامي و 20 شركت غيرسجامي بودند. به بيان واضح تر، 
فقط نيمي از ش��ركت ها سود را از طريق سجام به حساب 
س��هامداران پرداخت مي كنند. از ميان اين 20 شركت، 
عرضه اوليه هفت شركت شامل حآفرين، فگستر، لطيف، 
وهامون، كيمياتك، فجهان و سبزوا بعد از برگزاري مجمع 
عمومي ساالنه و عرضه اوليه 13 شركت شامل غگيال، گدنا، 
فتوسا، ولكار، سپيد، صبا، ولپارس، شاروم، امين، ثبهساز، 
بپيون��د، ثاميد و چخزر قبل از برگ��زاري مجمع عمومي 
ساالنه صورت گرفته است.از ميان عرضه اوليه هاي مذكور، 

سهامداران در دو عرضه بپيوند و صبا، بيشترين و كمترين 
مشاركت را داشته اند. به طوريكه در عرضه اوليه بپيوند بيش 
از پنج ميليون و 500 هزار نفر و در عرضه اوليه صبا كمتر 
از دو ميليون نفر )يك ميليون و 944 هزار نفر( مشاركت 
كرده اند. بر اين اساس مجموع سود پرداختي بپيوند 13 
ميليارد و 860 ميليون تومان تومان بوده كه به هر كد حدود 
2500 و مجموع سود پرداختي صبا نيز 700 ميليارد تومان 

بوده كه به هر كد حدود 360 هزار تومان رسيده است.

۸۸۰ميلياردتومانبيزبان!
13 شركت مذكور، حدود 880 ميليارد تومان سود خود 
را خارج از س��جام و از راه هاي ديگر مانند معرفي بانك يا 
دريافت اطالعات فكسي از س��هامدار پرداخت كرده اند 
درحالي كه حدود 53 ميليون نفر در اين عرضه ها شركت 
كرده بودند! يعني ممكن است يك سهامدار در 10 عرضه 
اوليه از عرضه اوليه هاي مذكور مشاركت داشته و مجبور 
بوده براي دريافت س��ود خود كه گاه��ي كمتر از 5000 
تومان بوده، ب��ه حداقل پنج بانك مختلف مراجعه كند!! 
اين درحالي است كه بانك ها باجه جدايي براي پرداخت 
سود در نظر نمي گيرند و اگر سهامدار خواهان سود 2500 
توماني خود باشد، در بهترين حالت ممكن بايد يك ساعت 
منتظر نوبت خود بماند.درحالي كه در دو سال قبل، با توجه 

به شرايط بازار، شاهد بيشترين ميزان عرضه اوليه در بازار 
سرمايه بوديم، انتظار ميرود يكي از شروط عرضه سهام يك 
شركت در بازار سرمايه اين باشد كه آن شركت سود خود 
را از طريق سامانه سجام پرداخت كند. چراكه سود برخي 
ش��ركت ها به قدري كم و ناچيز است كه منطقي نيست 
سهامدار براي دريافت آن به بانك مراجعه كند.براي مثال 
سود نقدي هر نفر غگيال 7500 تومان، گدنا 1100 تومان، 
فتوسا 2970 تومان، ولكار 8580 تومان و سپيد 15 هزار 
و 900 تومان بوده )پنج ش��ركتي كه فاصله كوتاهي بين 
عرضه اوليه و برگزاري مجمع عمومي ساالنه داشته اند( 
و مسلم است در ش��رايطي كه كرونا براي سالمتي مردم 
كمين كرده است، كمتر كسي حاضر است براي دريافت 
اين مبالغ ناچيز به مكان پرخطري به نام بانك مراجعه كند. 
حتي اگر اين ويروس هم نبود، چه كسي حاضر است براي 
دريافت 1100 تومان سود، ساعت ها وقت خود را صرف 
صف طويل بانك كند؟تازه اگر فرد تنها سهامدار يكي از اين 
سهم ها باشد. اگر فرص كنيم فرد سهامدار همه پنج سهم 
مذكور باشد، روي هم رفته براي دريافت كمتر از 30 هزار 
تومان، بايد حداقل به 5 بانك مراجعه كند! نكته اي كه كمتر 
به آن توجه شده اين است كه با توجه به اينكه درحال حاضر 
بيش از نيمي از مردم كش��ور، سهامدار بورسي هستند، 
ممكن است بس��ياري از اين افراد در روستاهايي ساكن 

باشند كه حتي بانكي كه از سوي شركت براي دريافت سود 
انتخاب شده، در آن روستا وجود نداشته باشد و فرد مجبور 
اس��ت براي دريافت دو هزار تومان سود، به شهر ديگري 
سفر كند! در هر حال، سودي كه 13 شركت بايد پرداخت 
مي كردند، 800 ميليارد تومان بوده است كه اين مبلغ از 
جمع همان سودهاي ناچيز هزار تا 15 هزار تومان به دست 
آمده است. همان سودهاي ناچيزي كه حق مسلم مردم 
است اما سهامدار به دليل بي تدبيري شركت ها، عطاي سود 
را به لقايش مي بخشد و همين فرايند ساده باعث رسوب 
پول هاي آنچناني در حس��اب شركت ها مي شود. چراكه 
سهامداران براي دريافت سود خود مراجعه نمي كنند و 

سودها در شركت باقي مي ماند

حقالناسدرانتظارتصويبقانون!
در اين بررسي تنها 40 شركت گنجانده شده اند و قطعا اگر 
همه شركت هاي حاضر در بازار سرمايه را مورد بررسي قرار 
دهيم سودهاي رسوب شده هنگفت تري به دست خواهد 
آمد. بنابراين انتظار مي��رود براي جلوگيري از حقي كه از 
سهامدار ضايع مي ش��ود، الزام سجامي شدن شركت ها 
س��ريع تر اجرايي ش��ود.در اين راس��تا نيز حدود يك ماه 
قبل، مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
درباره پرداخت سودش��ركت ها از طريق س��امانه سجام 
گفت: زيرس��اخت هاي فني الزم براي اين امر در شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به طور 
كامل ايجاد شده اس��ت. بايد براي برخي شركت ها، الزام 
قانوني براي پرداخت سود س��هام از طريق سامانه سجام 
تصويب شود، زيرا برخي از بانك هايي كه در بورس هستند 
اعالم كردند كه بدليل اينكه ما بانك هستيم سود سهام را 
خودمان پرداخت مي كنيم.وي گفت: سازمان بورس و اوراق 
بهادار پيشنهاد الزام قانوني شركت ها به پرداخت سود از 
طريق سامانه سجام را در پيش نويس طرح اصالح قانون بازار 
اوراق بهادار آورده است. همانطور كه وعده داده بوديم طي 
دو ماه اخير تمام زيرساخت هاي فني الزم انجام و با تصويب 
قانون جديد بازار اوراق بهادار در مجلس شوراي اسالمي 
شاهد پرداخت سود سهام همه  شركت هاي حاضر در بازار 
سرمايه از طريق سامانه سجام خواهيم بود.اميد مي رود با 
توجه به آماده بودن اين زيرساخت ها، مجلس نشينان به اين 
حقي كه به راحتي از مردم ضايع مي شود توجه و با تصويب 

اين قانون، دست شركت ها را از حق مردم كوتاه كنند.



گروه راه و شهرسازي|
در حال��ي كه اجاره بها طي 4 ماه��ه اخير ركورد هاي 
تاريخي تازه اي را ثبت كرده است، برخي آمارها حاكي 
از اين است كه اين رشد جهش گونه اجاره بها در بهمن 
ماه س��ال جاري نيز تداوم داشته است، به گونه اي كه 
در نيمه اول بهمن ماه ۱4۰۰ نيز بر اس��اس آماري كه 
از يك سامانه ملكي به دست آمده قيمت هر متر مربع 
رهن واحدهاي مسكوني شهر تهران ۳.۲ درصد نسبت 

به نيمه دوم دي ماه افزايش يافته است. 
اگر چه از مهر ماه س��ال گذشته، تورم نقطه اي اجاره بها از 
مرز ۳۰ درصد عبور كرد و به طور ماليم مسيري صعودي را 
در پيش گرفت، اما از ابتداي سال جاري اين روند با شيب 
تندتري پي گرفته شد. به طور دقيق تر از ارديبهشت سال 
جاري، همزمان با افت تورم نقطه اي قيمت مسكن، رشد 
اجاره بها شتاب گرفت تا اينكه در مهرماه به اوج خود رسيد 
و يك ركورد تاريخي را ثبت كرد. بر اين اس��اس، متوسط 
اجاره بهاي مسكن در مهرماه سال ۱4۰۰ بيش از 4۸درصد 
نسبت به ماه مشابه سال قبل جهش كرد و همه نرخ هاي 
رشد ميانگين ساالنه طي س��ه دهه گذشته را پشت سر 
گذاشت. اما اين ركورد شكني محدود به مهر ماه باقي نماند 
و در آبان ماه دوباره ركورد تازه اي را در تاريخ ثبت كرد و به 
5۲ درصد رسيد، در حالي كه تورم نقطه اي قيمت مسكن 
در اين ماه به يك سوم اين رقم نزول كرده بود. تحت چنين 
ش��رايطي بود كه بانك مركزي در گزارشي تحت عنوان 
»تحليل تحوالت اقتصاد كالن و اقدامات بانك مركزي« 
دليل تورم آبان ماه ۱4۰۰ را رش��د نرخ اجاره بهاي مسكن 
اعالم ك��رد. در آخرين ماه پاييز اما تورم نقطه اي اجاره بها 
با اندكي افت، در كانال 5۰ درصد باقي ماند و بازهم باعث 
شگفتي شد. آنگونه كه بانك مركزي گزارش كرد، بررسي 
شاخص كرايه مسكن در شهر تهران و كل مناطق شهري در 
آذرماه سال ۱4۰۰ نشان دهنده رشد به ترتيب معادل5۱.۲ 
و 54.۲ درصد نسبت به ماه مش��ابه سال قبل است . اين 
پديده نوظهور در بازار اجاره در ديماه ۱4۰۰ نيز با اندكي 
افت، دوباره تكرار شد، به گونه اي كه اجاره بها در دي ماه سال 
جاري نسبت به دي ماه سال گذشته 5۰.۷ درصد رشد كرد 
و شكاف ميان تورم نقطه اي قيمت مسكن با تورم نطقه اي 

اجاره بها، به بيش از ۳۰ درصد رسيد.

     ورود به فاز تازه از مهرماه
 بررسي ها و مشاهدات »تعادل« نشان مي دهد، وضعيت 
تورم اجاره بها در س��ال جاري و به ويژه از مهر ماه وارد فاز 
تاره اي ش��ده و همزمان به دليل افت تورم ماهانه قيمت 
مس��كن، دچار گسل بسيار بزرگي ميان اين دو شاخص 
شده است. همانطور كه در نمودار ديده مي شود، چنين 
شكافي، البته با حجم و مساحت بسيار كمتري در طي 
فاصله يك ساله ميان مرداد ۱۳9۸ تا مرداد ۱۳99 ايجاد 
شده بوده است. به اين ترتيب، مي توان گفت كه در سال 
۱4۰۰ فشار زيادي به مستاجران ايراني وارد شده است 
و بيش از نيمي از مستاجران تورم باالتر از نرخ ميانگين 
كشور را تجربه كرده اند. آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش 
كرده است، مستاجران در بهار و تابستان امسال بيشترين 
تورم اجاره بها در پنج س��ال گذش��ته را تجربه كرده اند. 
بر اس��اس جديدترين گزارش مركز آمار، تورم س��االنه 
اجاره بهاي مس��كن در تابس��تان ۱4۰۰ به ۲۷.۶ درصد 
رسيده و اين شاخص در بهار امس��ال ۲۸.۸ درصد بوده 
اس��ت كه اين اعداد باالترين نرخ تورم ساالنه اجاره بها از 

سال 95 تاكنون است.

    علل رشد تورم اجاره بها
به گزارش »تعادل«، بي گمان مهم ترين عامل در رشد 
جهش وار اجاره بها طي ماه هاي اخير را بايد در فضاي 

ناپايدار و متشنج اقتصاد كالن سراغ گرفت، جايي كه 
از ناحيه رشد پايه پولي، حجم نقدينگي و تورم دچار 
عفونت شده و اين عفونت را به قيمت كاالها و خدمات 
نيز سرايت داده است. همانطور كه مي دانيم، بيش از 
۸۰ درصد از موجران ايراني، اشخاص حقيقي هستند 
و درياف��ت اجاره ملك به نوع��ي كمك هزينه تامين 
معيشت آنها به شمار مي رود و از همين رو است كه يكي 
از عوامل كليدي اما پنهان در تعيين نرخ اجاره بها حتي 
از سال هاي گذشته، ميزان نياز موجر به نقدينگي ماهانه 
بوده و هست. از اين رو، طبيعي است كه با رشد مخارج 
زندگي، موجران نيز به فكر افزايش اجاره بها بر مي آيند. 
در عين حال، ساير عوامل همچون رشد شديد قيمت 
مسكن طي سال هاي گذشته، كمبود فايل هاي اجاره 
متناسب با حقوق و دس��تمزد مستاجران، و مداخله 
دستوري دولت در تعيين سقف رشد ساالنه اجاره بها 

در دو سال اخير را نبايد از نظر دور داشت.

     مقايسه كرايه خانه با نيمه اول سال
در شرايطي كه معموال بازار اجاره در نيمه دوم سال افت 
مي كند، بررسي ها از رشد محسوس اجاره بها نسبت به 
نيمه اول امسال حكايت دارد؛ اين در حالي است كه دي 
ماه امسال تورم س��االنه اجاره ۳۰ درصد باالتر از تورم 

خريد و فروش مسكن بود.
به گزارش ايس��نا، بازار اجاره مسكن در سال جاري 
مس��يري متفاوت از بازار خريد و ف��روش در پيش 

گرفت؛ به طوري كه نرخ رش��د آن در شهر تهران ۳۰ 
درصد باالتر از نرخ افزايش ساالنه قيمت مسكن بوده 
است. دي ماه ۱4۰۰ متوسط رشد ساالنه اجاره بها در 
تهران 5۰.۷ درصد و در كل كشور 54 درصد بود؛ در 
حالي كه تورم نقطه به نقطه مسكن در تهران ۲۰.۳ 
درصد بود كه نشان مي دهد اجاره بها ۳۰.4 درصد از 

تورم مسكن پيشي گرفته است.
داليل مختلفي درخصوص رش��د سنگين اجاره بها 
عنوان مي شود كه از جمله آن مي توان به تورم باالي 
4۰ درص��د و جهش قيمت مس��كن اش��اره كرد اما 
مهم ترين عامل مي تواند جبران عقب ماندگي بازار 
اجاره نس��بت به قيمت مسكن باشد. در سال جاري 
كه تورم بازار مسكن در بخش خريد و فروش به طور 
محسوسي كاهش يافته و از 99 درصد در سال قبل 
به حدود ۲۰ درصد رسيده، فضا به نوعي براي انتقال 

تورم به بازار اجاره فراهم شد.
با اينكه ميانگين رش��د قيمت ها در بازار اجاره شهر 
تهران بر اساس آمار رسمي بانك مركزي 5۰.۷ درصد 
اعالم شده، گزارش هاي ميداني گوياي آن است كه 
در مواردي مستاجران با افزايش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدي 
اجاره بها مواجه شده اند. كرايه خانه حتي در نيمه دوم 
نسبت به نيمه اول سال جاري با افزايش مواجه شده 
است؛ در حالي كه س��ال هاي قبل معموال با ورود به 
شش ماهه دوم و پايان فصل جابه جايي، كرايه خانه 

با افت مواجه مي شد.

     رشد اجاره بها در نيمه اول بهمن
در نيم��ه اول بهمن ماه ۱4۰۰ نيز بر اس��اس آماري 
كه از يك سامانه ملكي به دست آمده قيمت هر متر 
مربع رهن واحدهاي مسكوني شهر تهران ۳.۲ درصد 
نسبت به نيمه دوم دي ماه افزايش يافته است. تعداد 
آگهي هاي اجاره نيز ۱.۳ درصد كاهش نشان مي دهد. 
در اين گزارش نرخ هاي اجاره مس��كن شهر تهران 
در نيمه اول را با نرخهاي فعلي مقايس��ه كرده ايم. به 
دنبال ارايه گزارش مركز آمار كه مشخص كرد اجاره 
مسكن در كل كشور رتبه سوم تورم ماهيانه كاالها و 
خدمات را در دي ماه ۱4۰۰ به خود اختصاص داده، 
دولت تدوين بسته اي براي حمايت از اجاره نشينان 
را در دستور كار قرار داد و مقرر شد ستاد هماهنگي 
اقتص��ادي دول��ت با ه��دف كنترل رش��د اجاره بها 

سياستي را در اين زمينه تدوين كند.

     سرنوشت تعيين سقف براي اجاره بها 
چه شد؟

پيش از آن هم دولت دوازدهم در س��ال هاي ۱۳99 و 
۱4۰۰ راهكارهايي را به منظور كنترل بازار اجاره در 
پيش گرفت؛ از جمله اين برنامه ها مي توان به تعيين 
سقف مجاز براي افزايش اجاره بها تا سقف ۲5 درصد 
در ته��ران، ۲۰ درص��د در ديگر كالن ش��هرها و ۱5 
درصد در ساير شهرهاي كشور و همچنين پرداخت 
تسهيالت كمك وديعه تا سقف ۷۰ ميليون تومان اشاره 
كرد؛ سياست هايي كه آمار، بي تاثيري آن را به اثبات 
مي رساند. بنا بر اعالم بانك مركزي در آذرماه امسال 
نرخ رشد ساالنه اجاره بها در كل كشور 54 درصد و در 
ش��هر تهران 5۱ درصد بوده است. از آذر تا دي ماه نيز 
طبق گزارش مركز آمار، اجاره بها 4.۶ درصد افزايش 
يافته كه پس از دخانيات و غالت، بازار اجاره رتبه سوم 
تورم ماهيانه را به خود اختصاص داد. از س��وي ديگر 
برخي گزارش هاي غيررس��مي حاكي از آن است كه 
تعداد مستاجران در شهر تهران كه تا سال ۱۳9۸ به 
ميزان 4۲ درصد بوده است به باالي 5۰ درصد رسيده 
و در واقع تعداد مستاجران از مالكان بيشتر شده است.
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بودجه حمل و نقل
در حد تعمير و نگهداشت است

عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه بودجه پيش بيني 
شده حمل و نقل صرفًا در حد تعمير و نگهداشت مترو، 
اتوبوس��راني و تاكسيراني اس��ت، گفت: تقريبًا هيچ 

توسعه اي را با اين بودجه نمي توان انجام داد.
سيد جعفر تشكري هاشمي در گفت وگو با خبرنگار مهر 
در خصوص بودجه پيش بيني شده براي موضوع حمل 
و نقل گفت: رقم هايي كه در خصوص حمل و نقل در 
بودجه پيش بيني شده نسبتًا خوب است؛ اما آنچه كه 
مسلم است اين است كه با اين اعداد و ارقام مشكالت 
حمل و نقل و ترافيك شهري حتي به نسبت دوره هاي 
قبلي كه دوران طاليي حمل و نقل بود، حل نمي شود. 
رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران خاطرنشان كرد: با بودجه پيش بيني شده صرفًا 
مي توان نگهداشت شبكه هاي معابر شهري را انجام داد 
و تقريبًا هيچ توسعه اي را با اين بودجه نمي توان انجام 
داد. وي تصريح كرد: در خصوص حمل و نقل عمومي 
اين بودجه ها صرفًا در حد تعمير و نگهداش��ت مترو، 
اتوبوسراني و تاكسيراني خواهد بود و نمي تواند جنبه 
توسعه اي داشته باشد. تشكري هاشمي عنوان كرد: 
پيش از اين پيشنهاد خريد خدمات از سوي شهرداري 
را داشتيم اما همين موضوع نيز بازگشت سرمايه دارد 
و بايد پيش بيني هاي الزم براي بازگش��ت س��رمايه 
سرمايه گذار نيز صورت گيرد. رييس كميسيون عمران 
و حمل و نقل ش��وراي شهر تهران با بيان اينكه در هر 
بخشي كه بتوانيم برون سپاري كنيم حتمًا استقبال 
خواهيم كرد، گفت: اين موضوع نبايد منجر به افزايش 
هزينه هاي شهروندان ش��ود و بايد شهرداري تهران 
بتواند مابه التفاوت را به بخش خصوصي پرداخت كند.

پروژه هاي اولويت دار شهرداري 
تهران در سال ۱۴۰۱ اعالم شد

ناصر اماني، عضو ش��وراي ش��هر ته��ران در ارتباط با 
پروژه هاي اولويت دار شهرداري در سال ۱4۰۱ توضيح 
داد. اماني در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: در اليحه 
بودجه ۱4۰۱ مي��زان بودجه 5۶ ه��زار و ۸۰۰ هزار 
ميليارد پيش بيني شده بود كه در نهايت رقم اليحه 
بودجه به 5۰ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان كاهش پيدا 
كرد و به تصويب اعضاي ش��وراي شهر تهران رسيد.
اين عضو شوراي شهر تهران در پاسخ به اينكه آيا رقم 
اشاره شده در سال آينده محقق خواهد شد، گفت: به 
هر ترتيب بودجه براي هر بخش و سازماني يك برآورد 
و پيش بيني اس��ت و تحقق آن ب��ر مي گردد به طول 
س��ال كه اميدواريم اين رقم در سال آتي تحقق پيدا 
كند. در س��ال آينده نيز اولويت هايي براي پايتخت و 
اجراي پروژه ها پيش بيني شده است كه در بخش هاي 
عمراني قرار دارند.اماني درباره اولويت هاي پروژه هاي 
سال آينده شهر تهران تأكيد كرد: تكميل خطوط ۶ و 
۷ و بهره برداري از ايس��تگاه هاي جديد، پروژه يادگار 
امام و پروژه شهيد شوشتري )رينگ شرقي تهران( و 
همچنين بهره برداري از پايانه شرق از جمله مواردي 
است كه در بودجه سال آينده در نظر گرفته شده است. 

فوت ۸۰۰ راننده تاكسي
از ابتداي شيوع كرونا

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني 
ش��هر تهران، گفت: درحال حاضر كمتر از 4 درصد 
رانندگان ناوگان تاكسيراني واكسن نزده اند كه ادامه 
فعاليت آنها منوط به تزريق واكس��ن خواهد بود. او 
همچنين اعالم كرد: متأسفانه طي آغاز شيوع كرونا 
تاكنون، بيش از ۸۰۰ راننده تاكس��ي جان باخته و 
۸۰۰ خانواده ضايعه ديده است. سالمت تاكسيرانان 
اهميت دارد و مسافران هم بايد در صورت استفاده از 
وسايل حمل و نقل عمومي نظير تاكسي، واكسن زده 
باشند. به گزارش ايسنا، مهدي اسماعيل بگي درباره 
روند اجراي تفاهم نامه صدور ايساكوكارت، توضيح 
داد: ح��دود يك ماه و نيم گذش��ته اين تفاهم نامه با 
شركت ايساكو امضاء شد كه در آغاز فرآيند حدود 5 
هزار راننده تاكسي به شركت ايساكو معرفي شدند؛ 
اما در ابتداي كار در مجموعه ايساكو مشكلي به وجود 
آمد كه باعث توقف اجراي اين تفاهم شد. مديرعامل 
سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران 
در ادامه اضافه كرد: مجموعه پشتيباني شركت ايساكو 
به مشكل برخورده بود و همين امر باعث شد تا اجراي 
فرآيند آنطور كه بايد با سرعت پيش رود، پيش نرود. 
اس��ماعيل بگي با اشاره به برگزاري جلسه طي چند 
روز گذشته به منظور تعيين تكليف موضوع با شركت 
ايساكو، بيان كرد: در نتيجه اين مجموعه قول داده تا 
طي دو هفته آينده فرآيند صدور ايس��اكوكارت را با 
سرعت آغاز كند. وي با تاكيد بر اينكه درحال حاضر 
۲۱ هزار راننده تاكس��ي به ش��ركت ايساكو معرفي 
شده اند، گفت: در اطالع هستم كه مديران اين شركت 
به صورت جدي مش��كل را پيگيري كردند و درحال 
حاضر مشكل به وجود آمده در شركت ايساكو، برطرف 
ش��ده اس��ت. اميدواريم كه پيش از آغاز سال جديد 
بخش��ي از نيازهاي تاكسيرانان ش��هر تهران در اين 
رابطه تأمين شده باشد.مديرعامل سازمان مديريت و 
نظارت بر تاكسيراني شهر تهران درباره واكسيناسيون 
رانندگان تاكسي نيز توضيح داد: سازمان طرحي در 
دو بخش براي واكسيناسيون اجرا كرد. طرح نخست 
مربوط به نصب كارت واكسن روي شيشه خودرو بود 
و طرح دوم شامل برخورد با تاكسيراناني مي شد كه 
براي واكسن اقدام نكرده بودند.اسماعيل بگي درباره 
تاكسيراناني كه كارت واكسن را روي شيشه خودرو 
نصب كرده اند، گفت: تيم هاي نظارتي در پايانه هاي 
مختلف سطح ش��هر حضور مي يابند و براين مساله 
نظارت مي كنند؛ البته در اين ميان براي اينكه امرار 
معاش و فعاليت تاكس��يرانان ضرب��ه نخورد، كارت 
واكس��ن از طريق بازرس��ان در برخي نقاط و دفاتر 
تاكس��يراني در پايانه ها براي رانندگاني كه واكسن 

زده اند اما كارت را دريافت نكردند، صادر مي شود.

اليحه تسهيل صدور پروانه 
ساختماني خاك مي خورد

محمدرضا عبدلي، كارشناس مركز پژوهش هاي 
مجلس با اش��اره به نف��وذ دالالن و س��وداگران به 
برخي دفاتر الكترونيك شهر، گفت: اليحه تسهيل 
صدور پروانه ساختماني در شهرداري تهران خاك 
مي خورد. عبدلي در گفت وگو با تسنيم با اشاره به 
پروسه س��خت صدور پروانه ساختماني در كشور 
اظه��ار كرد: در رون��د صدور پروانه س��اختماني با 
شوراهاي معماري مناطق به ويژه در كالن شهرها از 
جمله تهران مواجه هستيم. با كميته هاي نما روبرو 
هستيم كه خيلي  از اينها س��ازوكار مدون ندارند و 
بيشتر به صورت سليقه اي عمل مي كنند.وي يادآور 
شد: با اينكه در دوره هاي قبل شوراهاي شهر مانند 
تهران از شهرداري خواس��ته شد در اين خصوص 
اليحه ارايه بدهد ولي همچنان اين لوايح در شوراي 
شهر باقيمانده و ما هيچ روند مثبتي را نمي بينيم.

وي ادامه داد: از سوي ديگر دفاتر خدمات الكترونيك 
شهر آنچنان كه بايد و شايد اختياري ندارند. قرار بود 
كل تصدي گيري از معاونت هاي شهرسازي معماري 
شهرداري ها به دفاتر خدمات الكترونيك شهر واگذار 
شود و شهرداري ها بيشتر نقش حاكميتي داشته 
باشند ولي متاسفانه هنوز تاييديه هاي نهايي توسط 
خود ش��هرداري ها صادر مي شود.كارشناس مركز 
پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه شهرداري ها به 
تصدي گري ها ورود مي كنند، گفت: به عنوان نمونه 
براي دريافت برخ��ي از امضاها عليرغم اينكه مثال 
به طور رسمي اعالم مي شود يك روز كاري بايد صرف 
بشود مي بينيم اين پرونده زماني كه از دفتر خدمات 
الكترونيك ارجاع داده مي شود به شهرداري، شايد 
روزها و در پ��اره اي از موارد يك هفته منتظر فقط 
يك تاييديه بماند.عبدلي با اشاره به اينكه متاسفانه 
گروه هايي به برخي دفاتر خدمات الكترونيك شهر 
نفوذ كرده اند، اضافه كرد: دليل بخشي از اين نفوذ 
زياده خواهي مالكان و سرمايه گذاران است و علت 
ديگر نفوذ برخي افراد متخلف در اين دفاتر اس��ت.

وي در پاس��خ به اينكه مش��خصا چه گروه هايي به 
اين دفاتر خدمات الكترونيك شهر نفوذ كرده اند، 
افزود: افرادي كه مي ش��ود گفت س��وداگر و دالل 
هس��تند. اين افراد در قبال اينكه مثال مدت زمان 
انجام مراح��ل كاهش پيدا كند ي��ك هزينه اي از 
مالك يا س��رمايه گذار دريافت مي كنند و نوبت را 
جابه جا مي كنند. مثال براي تاييديه هاي بر و كف 
كارشناسان دفتر بايد بازديد انجام دهند ممكن 
اس��ت دفتر به ش��ما اعالم كند كه سه روز ديگر 
نوبت شماست ولي افرادي هستند كه اين نوبت 
را مي توانند به همان روز جابه جا بكنند.پژوهشگر 
مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص ميزان پول 
دريافتي اين دالالن از مالك و سرمايه گذار گفت: 
طبق صحبت هايي كه با خيلي از سازندگان انجام 
داده ايم به طور رسمي هزينه مجوزها بين 5 تا ۱۰ 
درصد است و اين هر چقدر از سودآوري منطقه 
باالتر باشد. وي ادامه داد: حتي در مناطق شمالي 
تهران در منطقه يك منطقه ۳ منطقه 5 كه اينها 
جزو مناطقي هستند كه سودآوري بااليي براي 
س��ازندگان دارد حتي به ب��االي ۲۰ درصد هم 
رسيده است. اما در اكثر ش��هرها در واقع ۲ تا ۳ 

درصد به اين 5 تا ۱۰ درصد اضافه مي شود.

سنگ اندازي
در مسير توسعه بندر آستارا

غالمرضا مرحبا، سخنگوي كميس��يون اقتصادي 
مجلس اظهار كرد: در حال حاضر تمام كش��تي ها با 
نصف ظرفيت در بندر آستارا تردد مي كنند تا بتوانند 
با توجه به عمق كم حوضچه و كانال از آن خارج شوند 
اما اگر عمق آبخور افزايش يابد، كشتي هاي بيشتري با 
تمام ظرفيت مي توانند در اين خط فعال باشند. مرحبا 
در گفت وگو با ايلنا با اشاره به صف طوالني كاميون هاي 
ترانزيتي و صادراتي در شهر مرزي آستارا جهت ورود 
به جمهوري آذربايجان براي دسترس��ي به مقاصد 
روسيه و قزاقستان كه طول آن به بيش از ۳ كيلومتر 
هم رسيده، اظهار داشت: اين امكان وجود داشت كه 
بخشي از اين صف كاميون ها به بندر آستارا هدايت و 
با كشتي هاي رو –رو )كشتي هايي كه قابليت حمل 
كاميون ها را دارند( به مقاصد تعيين شده برسند اما 
متاسفانه سازمان بنادر و دريانوردي به تعهدات خود 
درباره بندر آس��تارا عمل نكرده و اين بندر در زمان 
مقرر اليروبي نشده اس��ت. وي با بيان اينكه در حال 
حاضر 4۰۰ متر از كانال ورودي بندر اليروبي نشده 
و به همين دليل كشتي هاي س��نگين با آبخور باال 
نمي توانند وارد بندر آستارا شوند، گفت: اكنون شاهد 
آن هستيم كه از سرويس كشتي هاي رو-رو به بندر 
انزلي استفاده نمي شود ولي اگر اليروبي بندر آستارا 
انجام گردد، كش��تي هاي رو- رو مي توانند با ورود به 
اين بندر، كاميون ها را از طريق خطوط دريايي حمل 
كنند. اين نماينده مجلس ادامه داد: با انجام اليروبي 
كش��تي هاي رو-رو مي توانند با پهلو گيري در بندر 
آس��تارا بخش عمده اي از صف كاميون هاي حامل 
محموالت ترانزيتي و صادراتي را به مسير دريا منتقل 
كنند. مرحبا با تاكيد بر اينكه عده اي در مسير توسعه 
بندر آستارا سنگ اندازي مي كنند و اجازه نمي دهند 
كه اين بندر در مسير توسعه و پيشرفت قرار گيرد و 
سهم خود را در جابه جايي كاال و حمل و نقل باال ببرد، 
گفت: سازمان بنادر و دريانوردي براي اليروبي بندر 
آستارا با شركتي به نام حشمت رود قراردادي منعقد 
كرده كه طبق قرارداد آن شركت مي بايست در طول 
مدت ۶ ماه اليروبي بندر اس��تارا را انجام مي داد. هر 
چند شركت بيش از دو و نيم برابر مبلغ اوليه قرارداد 
را از س��ازمان بنادر و دريانوردي دريافت كرده اما با 
گذش��ت بيش از اين ۶ ماه هم نتوانسته اليروبي را 
انجام دهد. نماينده مردم آستارا در مجلس گفت: 
سازمان بنادر و دريانوردي بابت چنين قراردادي با 

شركت حشمت رود بايد به مجلس توضيح دهد.

آمارهاي غيررسمي از تداوم رشد جهش گونه اجاره بها در بهمن سال جاري حكايت مي كنند

سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران خبر داد

اجارهبهادرقلهقيمتها

2 برابر شدن فوتي هاي ُاميكرون در پايتخت
علي نصيري، سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران ش��هر تهران با اش��اره به اينكه ميزان بستري و 
فوت ناشي از سويه اميكرون دو برابر شده است، گفت: 
پيش بيني مي شود كه پيك اين سويه ۱۰ اسفند خواهد 
ب��ود و تصور باطل بي ضرر بودن اميك��رون را بايد كنار 
گذاشت. به گزارش فارس، وبينار تخصصي آگاه سازي 
و افزايش درك خطر سويه اميكرن در مركز فرماندهي 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران برگزار 
ش��د. در اين وبينار كه با حضور سرپرس��ت س��ازمان 
پيشگيري و مديريت بحران ش��هر تهران برگزار شد، 
وضعيت اين اپيدمي، تفاوت آن با ديگر سويه هاي كرونا، 
ابعاد اجتماعي كوويد با تمركز بر اميكرن و اينفودمي 
مديريت كوويد مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نصيري با 
اشاره به وضعيت كنوني اميكرن در كشور و تهران، ضمن 
تشريح اقدامات شهرداري براي مقابله با اين سويه گفت: 
طي يك هفته گذش��ته، ميزان بستري و فوت ناشي از 
سويه اميكرون دو برابر شده است. تصوري وجود دارد 
مبني بر اينكه اميكرون كمتر مي كشد و خطر آن كمتر 
است.اين حرف بر اساس بررسي نسبت فوتي هاي ناشي 
از اميكرن در مقايسه با فوتي هاي ناشي از سويه دلتا بيان 
شده و از اين نظر درست است، چون نسبت كساني كه بر 
اثر ابتال به سويه دلتا بستري مي شوند به نسبت مبتاليان 
سويه دلتا كمتر است.وي بيان داشت: ولي چون شيوع 
اميكرون به مراتب بيش��تر است اين بستري و فوت در 
تعداد باالي ابتال جبران مي شود. به عبارتي اگر ما نسبت 
به سويه دلتا وضعيت بدتري را شاهد نباشيم، وضعيت 
بهتري هم نخواهيم داشت.وي افزود: از لحظه اي كه يك 
اپيدمي آغاز مي شود تا به قله يا پيك ابتال برسيم، زماني 
طول مي كشد. دو هفته بعد از قله ابتال به پيك بستري 

ناشي از آن اپيدمي و در نهايت دو هفته بعد از قله بستري 
براي رسيدن به قله مرگ و مير زمان الزم است.وي يادآور 
شد: در حال حاضر ما هنوز به نيمه اول پيك اميكرون 
هم نرسيده ايم. ظرف يك يا دو هفته ديگر اين احتمال 
وجود دارد كه به قله ابتال برسيم، دو هفته بعد وضعيت 
بيماستان ها بحراني خواهد شد و در نهايت اين احتمال 
وجود دارد كه اگر نتوانيم مديريت كنيم، عيد امسال به 
قله ناشي از ابتال به اميكرون برسيم. وي با اشاره به اينكه 
تصور باطل بي ضرر بودن اميكرون را بايد كنار گذاشت، 
گفت: نكته ديگر اينكه در مورد اميكرون آن چيزي كه 
حرف آخر را مي زند، دز سوم است. تزريق اين دز باعث 
مي شود كه بستري ها به طور جدي كاهش پيدا كنند و 
جلوي ابتال و مرگ را مي گيرد و در صورت ابتال، عالئم 

خفيف تر مي شود.
سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران در ادامه اين وبينار خاطرنشان كرد: متاسفانه، 
پوشش واكسيناسيون نوبت سوم در كل كشور تا امروز 
كمتر از ۳۰ درصد بوده است. تهران هم از اين نظر خيلي 
تفاوت چشمگيري با كشور ندارد. اين در حالي است 
كه سويه جديد تفاوتي بين رده هاي سني قائل نيست 
و نوزدان و ك��ودكان و جوانان هم در معرض ابتال قرار 
دارند. در نتيجه با توجه به عدم واكسيناسيون در افراد 
زير ۱۲ س��ال كه تاكنون زير 5 درصد صورت گرفته، 
خطر ابتال باالست به نحوي كه ۲۰ درصد بستري هاي 

ناشي از اميكرون را كودكان تشكيل مي دهند.
وي با اشاره به اهميت انجام واكسيناسيون در كودكان 
گفت: دوس��تاني كه از ترس عوارض احتمالي از انجام 
واكسيناسيون براي كودكان خود پرهيز مي كنند، بايد 
بدانند كودكان خود را به س��مت ابتال و بستري شدن 

سوق مي دهند. در نتيجه خيلي شفاف بايد در جامعه 
اعالم شود كه كودكان بايد واكسينه شوند.وي با اشاره 
به وضعيت گس��ترش س��ويه اميكرون در كل كشور، 
افزود: اكنون به نقطه اي رس��يديم كه ۲5۰ شهر قرمز 
داريم. حدود ۱۱۲ و حتي بيشتر شهر نارنجي و حدود 
9۰ شهر زرد داريم كه احتماال طي اين روزها نيز عدد 
آنها تغيير خواهد كرد.وي گفت: تاكنون 5 درصد فوتي 
زير ۱۸ سال داش��ته ايم كه در سويه دلتا اصال اينگونه 
نبود. همچنين پيش بيني مي شود كه پيك اين سويه 
۱۰ اسفند خواهد بود. نصيري در ادامه با اشاره به اينكه 
اس��تان البرز در سرانه تخت مشكالتي دارد، در نتيجه 
بار بيماري به تهران منتقل مي شود و بايد بدانيم كه با 
چه شرايطي مواجه خواهيم ش��د. وي با بيان اقدامات 
انجام گرفته گفت: طي دو هفته اخير به عنوان مديريت 
شهري، 4 جلسه اضطراري س��تاد كروناي شهرداري 
تهران برگزار شده، چند اقدام را استمرار داده ايم و چند 
اقدام جديد را اضافه كرده ايم. ۲۲ اتوبوس زندگي داريم 
و هنوز همه اتوبوس ها فعا لند و اس��تقبال از آنها رو به 
افزايش اس��ت. از بين مراكز ثابت، ۷ مركز باقي مانده و 
۲5 مركز هم در اختيار وزارت بهداشت و ديگر سازمان ها 
قرار گرفته كه فعال اند.وي يادآور شد: مردم بدانند كه 
اگر در خانه مريض يا فرد ناتوان دارد كه امكان مراجعه 
به مراكز را ندارد، در تماس با ۱۳۷ مي توانند به صورت 
رايگان از خدمات الزم برخوردار شوند. فعالسازي تيم هاي 
نظارتي مترو، ارتقاي دستگاه هاي تهويه در مترو، استفاده 
از سامانه ايران من براي نظارت هوشمند بر افراد، رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي در فروش��گاه هاي ش��هروند و 
ميادين ميوه و تره بار، پيگيري تزريق دز سوم واكسن 
به اقشار آسيب پذير بخشي از اقداماتي است كه به گفته 

سرپرست س��ازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران طي گسترش اپيدمي اميكرون تاكنون در شهر 

تهران اجرا شده و در حال اجراست.
 

   افزايش آمار 
پذيرش فوتي هاي روزانه كرونا به ۴۵ نفر

در همين حال، س��عيد غضنفري، مديرعامل س��ازمان 
بهش��ت زهرا)س( با تاكيد بر لزوم خودداري از تردد غير 
ضروري به بهشت زهرا در ايام اوج گيري كرونا ويروس، از 
افزايش آمار روزانه فوتي پذيرش شده در سازمان بهشت 
زهرا ناشي از ابتال به كرونا به 45 نفر خبر داد. غضنفري در 
گفت وگو با ايسنا، در تشريح روند صعودي جان باختگان 
كرونايي و آمار پذيرش در س��ازمان بهش��ت زهرا)س( 
گفت: در حال حاضر با يك هشدار جدي روبرو هستيم؛ 
 لذا از ش��هروندان درخواس��ت مي كنم عالوه بر رعايت 
ش��يوه نامه هاي بهداش��تي و تزريق واكسن از تردد غير 
ضرور به سازمان بهشت زهرا خودداري كنند.وي افزود: 
روز گذش��ته همزمان با روز پدر ركورد دوسال گذشته 
تردد به بهشت زهرا شكسته شد و ورود بيش از ۲۰۰ هزار 
خودرو در يك روز به بهش��ت حضرت زهرا ثبت شد.وي 
ادامه داد: بيش از دو هفته است كه آمار كامال صعودي 
را در فوتي هاي ناش��ي از كرونا ويروس شاهد هستيم 
به شكلي كه شمار فوتي هاي روزانه در اين آرامستان 
هم اكنون به حدود ۲۰۰ نفر رسيده و با ادامه اين روند 
شاهد افزايش بيشتر فوتي ها خواهيم بود از اين تعداد 
45 فوتي ناشي از ابتال به كرونا بوده است البته همچنان 
با آمار روزهاي بحراني پيك قبلي فاصله زيادي داريم 
اما اين امر لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي و تزريق 

واكسن را به روشني نشان مي دهد.



با آرام ش��دن تنش هاي ميان روسيه و اوكراين و كاهش 
خطر درگيري دو كشور، بس��ياري از ارزهاي ديجيتال 
با جهش قيمت مواجه ش��دند. با وج��ود اين، خريداران 
بيت كوين تا به اينجا در عبور از مقاومت ۴۵,۰۰۰ دالري 
ناموفق بوده اند. آن طور كه پيداست بازار در حال اصالح 
جهش روزهاي اخير است؛ اما اين اصالح نزولي احتمااًل 

به ۴۲,۸۰۰ دالر محدود مي شود.
بيت كوين با حمايت خريداران در سطح ۴۴,۰۰۰ دالر، 
باالخره پ��س از عبور از يك دوره چن��د روزه نزولي، روز 
دوشنبه يك حركت صعودي جديد را آغاز كرد. قيمت در 
ادامه از ۴۴,۵۰۰ دالر هم عبور كرد و خريداران توانستند 
 ۱۰۰ )SMA( فاصله خود را با ميانگين متحرك س��اده
ساعته بيشتر كنند. با وجود اين حركت رو به باال، كندل 
قيمت با مقاومت ۴۵,۰۰۰ دالر برخورد نداش��ت و اوج 
قيمت در ۴۴,۷۷۰ دالر شكل گرفت. در ادامه نيز با آغاز 
اص��الح نزولي در بازار، ابتدا حماي��ت ۴۴,۵۰۰ دالري و 
س��پس حمايت كانال صعودي روي نمودار در محدوده 
۴۴,۲۰۰ دالر از دس��ت رفت. بيت كوين در حال حاضر 
با فاصله كمي از سطح ۲۳.۶ درصد اصالحي فيبوناچي 
معامله مي ش��ود. گفتني اس��ت در اين تحليل سطوح 
فيبوناچي بر اساس حركت صعودي قيمت از ۴۱,۵۷۳ 
دالر تا اوج ۴۴,۷۷۰ دالري تنظيم ش��ده اس��ت. اگر در 
ادامه روند ب��ازار مجدداً صعودي ش��ود، خط روند كف 
كانال صعودي روي نم��ودار در ۴۴,۲۰۰ دالر به عنوان 
اولين مقاومت پيش روي قيمت عمل خواهد كرد. اولين 
مقاومت كليدي پيش روي بيت كوين در ۴۴,۵۰۰ دالر 
است و عبور از آن مي تواند راه را براي جهش بيشتر قيمت 
هموار كند. مقاومت كليدي بعدي در ۴۵,۰۰۰ دالر است 
و با شكسته  شدن اين سطح مي توان منتظر رسيدن قيمت 
به مقاومت بعدي در ۴۵,۵۰۰ دالر بود. اگر خريداران در 
ادامه نتوانند قيمت را به باالي ۴۴,۵۰۰ دالر برس��انند، 
بايد منتظر اصالح عميق تر قيمت ها بود. در اين صورت 
۴۳,۸۰۰ دالر پيش از س��اير س��طوح قيمت را حمايت 
خواهد كرد. حمايت كليدي بع��دي در ۴۳,۱۵۰ دالر و 
سطح ۵۰ درصد اصالحي فيبوناچي است. ازدست رفتن 
اين محدوده مي تواند قيمت را به ناحيه حمايتي ۴۲,۸۰۰ 
دالر و نزديكي ميانگين متحرك ساده ۱۰۰ ساعته برساند 
كه شكسته شدن آن به معني بيشترشدن خطر سقوط 
شديد قيمت بيت كوين در كوتاه مدت است. همچنين 
ش��اخص مكدي در حال ورود به محدوده نزولي است و 
شاخص قدرت نسبي همچنان باالي سطح ۵۰ قرار دارد. 
درح��ال حاض��ر ۴۳,۸۰۰ و ۴۳,۱۵۰ دالر حمايت  هاي 
كليدي بي��ت كوي��ن هس��تند و ۴۴,۲۰۰، ۴۴,۵۰۰ و 
۴۵,۵۰۰ دالر ه��م به عنوان مقاومت   ه��اي پيش روي 

قيمت عمل مي كنند.

    كمرنگ شدن احساسات صعودي
چند روز پيش تحت تأثير واكنش معامله گران به عوامل 
كالن اقتصادي و تنش ميان روسيه و اوكراين در مرز دو 
كشور، شاخص ترس و طمع بيت  كوين مجدداً وارد ناحيه 

»ترس« شده بود. با اين حال سطح ۴۶ فعلي خنثي ارزيابي 
مي شود كه يعني احساسات صعودي يا نزولي مشخصي 
س��رمايه گذاران را درگير نكرده اس��ت. شاخص ترس و 
طمع بيت  كوين مي تواند براي چن��د ماه بين كف و اوج 
مشخص شده در نوس��ان باشد؛ درست مانند بازار نزولي 
سال ۲۰۱۸ كه در آن احساسات معامله گران مدام تغيير 
مي كرد. تغيير زود به زود احساس��ات مي تواند نشانه اي 
براي شكل گيري فرصت هاي معامالتي كوتاه مدت براي 
خريداران و همچنين فروش��ندگان باشد. آنهايي كه به 
موقعيت هاي معامالتي خود پايبند هستند نيز احتمااًل از 
ابزار هاي تحليلي كم نوسان تر مانند چرخه ها و روند هاي 
بازار اس��تفاده مي كنند. از طرفي، برخي از شاخص هاي 
تكنيكال نش��ان از ضعف روند بلندم��دت قيمت دارند؛ 
مس��اله اي كه مي تواند به محدودشدن جهش احتمالي 
بيت  كوين منجر شود. با اين حال در طول يك ماه گذشته با 
كمترشدن فشار فروش در بازار، احساسات معامله گران نيز 
بهبود يافته است. شاخص نسبت عرضه استيبل كوين ها 
ابزاري است كه با اس��تفاده از آن مي توان متوجه شد آيا 
نقدينگي )استيبل كوين( الزم براي افزايش فشار خريد 
در ب��ازار وجود دارد يا خير. اين ش��اخص در واقع ارزش 
استيبل كوين هاي موجود در چرخه بازار را با ارزش كل 
بازار بيت  كوين مقايسه مي كند. وضعيت شاخص نسبت 
عرضه استيبل كوين ها اخيراً مثبت به نظر مي رسد؛ درست 
مانند ماه هاي ژوييه )تير( و اكتبر )مهر( كه نش��انه هايي 

مثبت در اين شاخص ديده مي شد.

    يك الگوي صعودي مي تواند اتريوم 
را دوباره به ۴۰۰۰ دالر برساند

با وجود تأثير عوامل كالن اقتصادي كه عمدتًا در جهت 
كاهش قيم��ت ارزه��اي ديجيتال هس��تند، برخي از 
تحليلگران بر اين باورند كه قيمت اتريوم با يك الگوي سر 
و شانه معكوس مي تواند به ۴,۰۰۰ دالر برسد. نگراني هايي 

كه در سطح جهان و اقتصاد كالن وجود دارد، نوساناتي 
را در بازاره��اي مالي ايجاد كرده اس��ت. اين نگراني ها از 
افزايش نرخ تورم اياالت متحده گرفته   تا احتمال حمله 
روسيه به اوكراين متفاوت هستند. با اين حال، روند بازار 
ارزهاي ديجيت��ال در ۱۵ فوريه )۲۶ بهم��ن( در كمال 
تعجب تغيير مس��ير داد و مثبت ش��د. اين اتفاق زماني 
افتاد كه بيت  كوين از قيم��ت ۴۴,۵۰۰ دالر عبور كرد و 
اتريوم توانس��ت دوباره حمايت ۳,۱۰۰ دالر خود را پس 
بگيرد. در ابتداي س��اعت هاي معامالتي اين روز، اتريوم 
ابتدا به كف روزانه ۲,۸۲۶ دالر برخورد كرد و س��پس با 
رش��دي ۱۱.۴ درصدي خودش را به اوج روزانه ۳,۱۴۸ 
دالري رس��اند. مايكل ون دپوپ، معامله گر و كارشناس 
بازار ارزهاي ديجيتال، توضيح داده اس��ت كه مقاومت 
سختي در برابر اتريوم قرار دارد. ون دپوپ در توييتر خود 
نوشته است: »اتريوم، درست مثل بيت كوين، نتوانست 
از بازه نوساني و ناحيه مقاومتي سنگين خود عبور كند. 
به همين دليل، در نم��ودار اين ارز ديجيتال، براي هفته 
گذشته يك كندل نزولي و قرمز ثبت شده است. با توجه 
به مشخص نبودن وضعيت بازار براي هفته آينده، نه تنها 
فكر نمي كنم كه اتريوم بتواند مقاومت خود را بشكند، بلكه 
انتظار دارم قيمت در ادامه به كف برسد.« تحليلگري با نام 
مستعار فونيكس چشم انداز مثبت تري را براي اتريوم ارايه  
كرده است. فونيكس انتظار دارد در ادامه با تكميل شدن 
الگوي سروشانه در نماي چهارساعته بازار اتريوم، قيمت 
اين ارز ديجيتال به باالي ۴,۰۰۰ بازگردد. گلن گودمن، 
يكي از نويس��ندگان كتاب معامله گر ارزهاي ديجيتال، 
ساختار قيمتي بلندمدت اتريوم را بررسي كرده است و 
با مقايسه الگوهاي سر و شانه معكوس موجود در نمودار 
بيت  كوين و اتريوم، توضيح داده اس��ت كه هر دوي اين 
ارزهاي ديجيتال »در آستانه اتمام الگوي خود هستند.« 
گودمن گفته  است: »چند نكته نگران كننده در رابطه با 
اين نمودارها وجود دارد. اولين نكته اين است كه اين الگوها 

كمي كج و نامنظم اند. دومين نكته هم نگراني هاي مربوط 
به اوكراين است. معمواًل جنگ ها تمايل دارند الگوهاي 

خوب را خراب كنند.«

    رشد دوباره قيمت ها با آرام شدن تنش 
ميان روسيه و اوكراين

با وجوداين، با آرام شدن تنش هاي ميان روسيه و اوكراين 
و كاهش خطر درگيري دو كش��ور، بس��ياري از ارزهاي 
ديجيتال با جه��ش قيمت مواجه ش��دند. در حالي كه 
والديمير پوتين، رييس جمهور روس��يه، در جريان يك 
كنفرانس خبري اعالم كرد آماده همكاري بيشتر با غرب 
است تا تنش هايي را كه در رابطه با مساله اوكراين به وجود 
آمده اس��ت، حل و فصل كنند، اين اقداِم دولت روسيه با 
عقب نشيني نيروهاي نظامي اين كشور از مرز مشترك 
با اوكراين همراه بود. به دنبال انتش��ار اين خبر قيمت ها 
در بازار س��هام و ارزهاي ديجيتال افزايش يافت و اين در 
حالي بود كه دارايي هايي مانند طال و دالر با كاهش ارزش 
در بازارهاي جهاني مواجه شدند. عمده جهش ها مربوط 
به آلت كوين هاي بازار بود؛ مس��اله اي كه نش��ان دهنده 
افزايش ميل س��رمايه گذاران به پذيرش ريسك بيشتر 
اس��ت. اتريوم روز گذشته جهش��ي ۸ درصدي را تجربه 
كرد و بازار بيت  كوين شاهد رشد ۴ درصدي قيمت بود. 
با وجود افزايش قيمت ها، حج��م معامالت در بازارهاي 
آني بيت  كوين همچنان در مقايسه با جهش هاي ۴ و ۱۰ 
فوريه )۱۵ و ۲۱ بهمن( پايين به نظر مي رس��د. آن طور 
كه از وضعيت برخي ش��اخص هاي تكنيكال پيداست، 
پايين ب��ودن حجم معامالت مي توان��د جهش اخير را تا 
نقطه اي بي��ن ۴۶,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ دالر محدود كند. در 
عين حال، روند كلي حجم معامالت بيت  كوين در طول 
چند ماه گذش��ته نزولي بوده است. موسسه تحقيقاتي 
آركان ريسرچ، در گزارش روز گذشته خود نوشته است: 
»معامله گران در حال حاضر در وضعيتي نامشخص به سر 
مي برند و اين مساله از تغيير مداوم احساسات بازار بين 
ترس و طمع و همچنين نوس��ان قيمت بيت  كوين بين 
حمايت ۴۲,۰۰۰ و مقاومت ۴۶,۰۰۰ دالري مشهود است. 
اگر بيت  كوين در ادامه از اين ناحيه خارج شود، احتمااًل 
با افزايش ميزان فعاليت هاي معامالتي مواجه خواهيم 
شد.« بدين ترتيب در طول ۲۴ ساعت، حجم سفارش هاي 
ف��روش در ب��ازار قراردادهاي آتي دايم��ي بيت  كوين از 
سفارش هاي خريد پيشي گرفته است كه نشان دهنده 
افزايش فشار فروش در كوتاه مدت است. قراردادهاي آتي 
دايمي يكي از محصوالت معامالتي مشتقه در بازارهاي 
مالي هس��تند و تفاوت اصلي آنها با قراردادهاي آتي 
معمولي اين است كه تاريخ انقضا ندارند. الرنس لويتين، 
يكي از نويسندگان وب سايت  كوين دسك، پيش تر در 
مطلبي نوشته بود: »در طول يك سال گذشته، سهم 
حجم معامالت از ارزش كل بازار براي بسياري از ارزهاي 
مطرح، ماه به ماه كمتر شده است. نتيجه اين تغييرات 
هم اين است كه احتمااًل در ادامه براي ايجاد تحرك در 

بازار به سرمايه كمتري نياز خواهد بود.«

دنياي فناوريادامه از صفحه اول دانش و فن6   Thu. Feb 17. 2022  2159   پنجشنبه 28 بهمن 1400    15 رجب 1443  سال هشتم    شماره 

بورس در ابهام دالري
 نقاط تثبيتي قرار نگيرد، نمي توان انتظار خريد 
و ورود نقدينگي به اين بازار را داش��ت. از س��وي 
ديگر بر اس��اس صحبت هاي انجام ش��ده قرار بر 
اين است تا نرخ سود سپرده به سمت ۲۰ درصد 
س��وق كند. با توجه به چنين مس��اله اي بازار در 
كنار ايجاد ثبات در نرخ دالر در انتظار تغيير نرخ 

سود سپرده است.
به صورت س��نتي هميش��ه بازار در ٢ ماه پاياني 
س��ال به دليل كمب��ود نقدينگ��ي حقوقي ها در 
حال نوسان بوده و طرف فروشنده غالب بر طرف 
خريدار اس��ت كه اين روند طبق روند هر س��اله 
در چند روز گذش��ته در بازار حاكم شد؛ بنابراين 
اكنون نمي توان چن��دان نگران افت و خيزهايي 

بود كه به  تازگي در بازار ايجاد شد.
به عقيده بنده با توجه ب��ه وجود اين ابهامات در 
نرخ دالر و نرخ سود سپرده بانكي نبايد در انتظار 
رشد ش��اخص بورس و كسب بازدهي چشمگير 
از اي��ن بازار بود. در صورت ثب��ات نرخ دالر و نيز 
نرخ سود سپرده مي توان شاهد بازگشت روندي 
معقول به ش��اخص بورس و ورود نقدينگي هاي 
كالن در اين بازار بود س��هامداران بهتر است در 
وضعيت فعلي ب��ازار تغيير پرتف��وي بدهند، در 
صورت توافق سياس��ي، انتظارات تورمي كاهش 
پيدا مي كند و به نظر مي رسد كه بازار در ۲ سال 
آينده به صورت آهسته و پيوسته با روند افزايشي 

مواجه باشد.
با توجه به چنين مسائلي، پيش بيني مي شود كه 
دالر براي مدتي در محدوده هاي قيمتي ۲۵ هزار 
تومان در نوسان باشد و بهتر است سهامداران با 
توجه ب��ه چنين وضعيتي اقدام به خريد س��هام 
بنيادي كنند. س��هامداران بايد اي��ن موضوع را 
مورد توجه قرار بدهند كه بازار ديگر به آن رش��د 
پرش��تابي كه در دو سال گذش��ته بر بازار حاكم 
شده بود دست پيدا نمي كند و اكنون قيمت سهام 
شركت ها مناس��ب براي خريد و سرمايه گذاري 
در اين بازار است. از طرف ديگر در صورت ايجاد 
موج تورمي، نرخ دالر با افزايش همراه مي ش��ود 
و به مراتب ش��ركت ها به دليل افزايش دارايي با 

سودآوري بيشتري روبرو خواهند شد.

افت شديد سرمايه گذاري در 
معدن

 معدن فعال كشور در سال ۱۳99 حدود ۲۱ نفر 
نيروي شاغل داشته كه اين رقم در مقايسه با سال 

۱۳9۴ حدود ۳ نفر افزايش يافته است.
ش��اخص قيم��ت توليدكننده معدن بر اس��اس 
س��ال پايه ۱۳9۵، از رقم ۱۰۴ در س��ال ۱۳9۴ 
به ۵۳۲ در س��ال ۱۳99 افزاي��ش قابل توجهي 
داش��ته كه اثرات اين موضوع در افزايش ارزش 
افزوده اس��مي معادن و ۱۴,۸برابرش��دن آن در 
سال ۱۳99 نسبت به س��ال ۱۳9۴ نيز مشاهده 
مي شود. در صورت حذف آثار تغييرات شاخص 
قيمت توليدكننده در اين بخش، تغييرات ارزش 
افزوده واقعي معادن، قابل اس��تخراج و بررس��ي 
اس��ت. ارزش افزوده واقعي معادن نيز طي دوره 
مورد بررسي باستثناي سال ۱۳9۷، روند مستمر 
افزايشي، البته با سرعتي به مراتب كمتر از رشد 
ارزش افزوده اسمي، داشته به نحوي كه ميانگين 
رشد ساالنه ارزش افزوده واقعي در اين بازه زماني 

۲۴ درصد بوده است.

تصميم سخت ارزي
در دس��تور كار ق��رار دهند ك��ه كمترين تبعات 
را براي مردم و جامعه داش��ته باش��د و براي آنها 

مشكلي جديد ايجاد نكند. 
البت��ه فع��ال كميس��يون تلفيق حكم ب��ه تداوم 
تخصيص اين ارز داده، هرچند تا زماني كه بودجه 
در مجلس مطرح ش��ده و در صح��ن علني، نظر 
نهايي نمايندگان مشخص نشود، نمي توان انتظار 
داشت كه ارزيابي هاي فعلي به عنوان نظر نهايي 
به مرحله اجرا برسد. از اين رو بررسي دقيق تمام 
جوانب و رسيدن به بهترين تصميم، اصلي ترين 
موضوعي است كه دستگاه هاي تصميم گير بايد 

آن را دنبال كنند.

گشايش پرديس فرانسه
براي مقابله با حمالت سايبري

وزيردارايي فرانسه اعالم كرد پاريس كارشناسان امنيت 
سايبري برجسته را در منطقه تجاري الِدفانس گروه بندي 
كرده و استارتاپ هاي و شركت ها را براي مقابله با حمالت 
هك گرد هم مي آورد. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، 
طبق نظرسنجي موسسه  PwC، حمالت سايبري به 
نگراني شماره يك مديران شركتهاي برتر دنيا تبديل 
شده است و س��ران فرانسه مي گويند شمار رو به رشد و 
پيشرفتگي حمالت س��ايبري مي تواند حاكميت اين 
كشور را تضعيف كند. برونو لومر، وزير دارايي فرانسه در 
مراسم افتتاح اين مكان، اعالم كرد: فرانسه نمي خواهد 
به خارجي ها وابسته باشد و مي خواهد در فناوري هاي 
پيشرفته مستقل باشد. »كمپوس سايبر« فرانسه از پروژه 
سايبر اسپارك رژيم صهيونيستي الگوبرداري كرده است. 
اين پرديس پايگاه استارتاپ هاي سايبري و كارشناسان 
 ،LVMH  بعضي از بزرگ ترين شركتهاي فرانسوي مانند
اورئال و بانك هاي بزرگ خواهد بود. كمپوس س��ايبر 
مي تواند ميزبان ۱۸۰۰ نفر باشد و توسط شركتي اداره 
مي شود كه ۴۴ درصد آن متعلق به دولت فرانسه بوده 
و توسط آن تامين مالي مي شود و باقي سرمايه بين 
حدود 9۰ سازمان از جمله بزرگ ترين شركت هاي 
فرانسه نظير اورانج، ش��ركت دفاعي تالس، سازنده 
نرم افزار سوپرا استريا و شركت هاي مشاوره فناوري 

اطالعات اتوس و كپجميني تقسيم مي شود.

توافق اتحاديه اروپا 
و قانون بازارهاي ديجيتال

قانونگذاران و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا احتماال در 
ماه آوريل درباره قوانين مهمي براي محدود كردن قدرت 
غول هاي فناوري امريكايي به توافق برسند. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، به گفته يكي از قانونگذاران ارشد 
پيش بيني مي ش��ود موارد اختالف نظر در هفته هاي 
آينده حذف شوند. مارگارت وستاگر كميسيونر آنتي 
تراست اتحاديه اروپا حدود يك سال قبل مجموعه اي 
از بايد ه��ا و نبايدها براي ش��ركت هاي بزرگ آناليني 
كه داده ها را كنترل مي كنن��د، وضع كرد كه به قانون 
بازارهاي ديجيتال )DMA( مشهور شده است. طبق 
اين قوانين جريمه اي تا ۱۰ درصد درآمد جهاني شركت 
براي نقض كنندگان قوانين وضع مي شود. قانون بازارهاي 
ديجيتال اپل، گوگل، فيس بوك، آمازون، مايكروسافت را 
به طور خاص هدف گرفته است. البته نخست قانونگذاران 
اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو بايد قانون را تاييد كنند 
تا اجرايي شود. آندراس شواب يكي از قانونگذاراني است 
كه تاكنون با كشورهاي عضو اتحاديه ۲ جلسه در اين باره 
برگزار كرده است. او نسبت به دستيابي به توافق درباره 
قانون خوشبين است و مي گويد: ما هنوز مي خواهيم 
قانون را تا پايان مارس يا اوايل آوريل نهايي كنيم. با اين 
وجود به گفته او هر دو طرف در مورد نقش كميسيون 
اروپا اختالف نظر دارند. قانونگذاران اصرار دارند به عنوان 
تنها مجري قانون عمل كنند و حق وتو داشته باشند، اما 
كشورهاي عضو اتحاديه مي خواهند ناظران ملي اختيار 
عمل بيشتري در اين زمينه داشته باشند و حق وتوي 

كميسيون اتحاديه اروپا حذف شود.

ممنوعيت استفاده از 
جاسوس افزار پگاسوس در اروپا

ديده بان حماي��ت از ديتاي اتحاديه اروپا خواس��تار 
ممنوعيت استفاده از جاسوس افزار جنجالي پگاسوس 
ساخت شركت NSO Group رژيم صهيونيستي در 
اين بلوك شد. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، اين 
ديده بان اعالم كرد استفاده از پگاسوس ممكن است 
به سطح كم سابقه اي از مداخله گري منتهي شده و در 
خصوصي ترين جنبه هاي زندگي روزانه ما ورود كند. 
درخواست اين سازمان همزمان با تحقيقات فزاينده 
درباره موارد سوءاستفاده از فناوري هاي مراقبتي كه 
هدف اصلي آنها كمك به س��ازمان هاي اطالعاتي و 
اجرايي براي مقابله با جرايم جدي و تروريسم است، 
صورت مي گيرد. در حالي كه ديده بان حمايت از ديتاي 
اتحاديه اروپا قدرت تصميم گيري براي كشورهاي عضو 
ندارد اما نفوذش در موسسات عالي اين بلوك ممكن 
اس��ت مقامات ديگر را به مقابله ب��ا نرم افزار مراقبتي 
تشويق كند. رژيم صهيونيس��تي به دليل نقشي كه 
پگاس��وس در جاسوسي از كنش��گران حقوق بشر، 
روزنامه نگاران و سياس��تمداران داشته، تحت فشار 
جهاني قرار گرفته است. شركت NSO Group اعالم 
كرده است كه نمي تواند مشتريان فعلي يا احتمالي 
پگاسوس را تاييد يا تكذيب كند و اين شركت پس از 
فروش اين محصول به مشتريان دولتي، هيچ كنترلي 
روي آن نداشته يا در فعاليت آن نقشي ندارد. ديده بان 
حمايت از ديتاي اتحاديه اروپا اعالم كرد ممنوعيت 
توسعه و به كارگيري جاسوس افزار با قابليت پگاسوس 
در اتحادي��ه اروپا موثرترين گزينه ب��راي حمايت از 
حقوق بنيادين و آزادي ما خواهد بود. در مركز بحث 
درباره ابزارهايي مانند پگاسوس، نبايد تنها استفاده 
از اين فناوري مطرح باشد بلكه بايد براي حق حريم 
خصوصي اهميت قائل باشيم. پگاسوس به دولت ها و 
سازمان هاي دولتي فروخته شده و قادر بود از طريق 
يك لينك به تلفن هاي همراه رخنه كند و پنهاني به 
ثبت ايميل ها، تماس ها و پيام هاي متني بپردازد. در 
بعضي از موارد اين جاسوس افزار بدون اينكه قرباني 
روي لينكي كليك كن��د، خود را فعال مي كرد. گروه 
NSO اي��ن ادعاها را تكذيب ك��رد. محققان گوگل 
در دس��امبر اعالم كردند پيش��رفتگي بدافزار گروه 
NSO با هكرهاي دولتي نخبه برابري مي كرده است. 
يافته هاي تحقيقات يك كنسرسيوم متشكل از ۱۷ 
سازمان رسانه اي كه سال گذشته منتشر شد، نشان داد 
جاسوس افزار پگاسوس كه ساخت شركت اسراييلي 
NSO اس��ت، در هك تلفن هاي هوشمند متعلق به 
روزنامه نگاران، فعاالن و مديران تجاري سراسر جهان 

مورد استفاده قرار گرفته است.

وضعيت بازار: رشد دوباره قيمت ها با آرام شدن تنش ميان روسيه و اوكراين

عبور از مقاومت ۴۵هزار دالري، موفقيت آميز نبود

فضاي مجازي بي قانون بيشترين آسيب را به جوانان وارد مي كند
دبيركل سازمان ملل گفت: بي قانوني و لزوم حكمراني 
در فضاي مجازي در زمره اساسي ترين چالش هاي حال 
حاضر جهان، قرار گرفته است. به گزارش مهر؛ آنتونيو 
گوترش، دبيركل س��ازمان ملل متحد، اخيراً، در يك 
سخنراني كه اولويت هاي دبيركل سازمان ملل متحد 
را براي سال ميالدي جديد نشان مي داد، به طور رسمي 
زنگ خطر پنج چالش جهاني را به صدا درآورد و اعالم 
كرد كه براي رسيدگي به آنها بسيج كامل همه كشورها 
نياز است. اين پنج حوزه عبارتند از كوويد -۱9، اقتصاد 
و امور مالي جهاني، مسائل اقليمي، بي قانوني در فضاي 
مجازي و صلح و امنيت. بي شك ۵ حوزه برشمرده شده، 
بخش هايي بسيار حياتي از چالش هاي جهاني هستند. 
اما چهارمين چالش مطرح شده، يعني بي قانوني در 
فضاي مجازي، در شرايط امروز جهان، بيش از ديگر 

موارد برجسته شده است. گوترش در اظهارات خود، 
خاطرنشان كرده است: »در حالي كه چارچوب هاي 
منسوخ و چندجانبه و حكمراني ناكارآمد جهاني تقريبًا 
مانع پيشرفت همه اهداف مشترك جامعه بين المللي 
مي شوند، اصواًل در فضاي سايبري حكمراني جهاني 
وجود ندارد. در اين بس��تر سازه ها و هنجارها نيازي 
به نوس��ازي ندارند، بلكه بايد از ابتدا ساخته شوند. 
جامعه بين المللي بايد ابزار و تكنيك هاي جديدي 
را براي اين حيطه كاماًل ناش��ناخته بيابد. بنابراين، 
در فهرس��ت طوالني از بحران هاي ف��وري، ايجاد 
ساختاري براي حكمراني فضاي سايبري مي تواند 

از همه موارد ضروري تر باشد.«

    بي قانوني در فضاي مجازي 
خسارات زيادي به همراه داشته است

وي در ادامه افزود: »بي قانوني در فضاي مجازي در حال 
حاضر خسارات زيادي را به همراه داشته است و به طور 
غيرقابل جبراني به زندگي متولدين و بزرگ شده هاي 
عصر اينترنت ش��كل داده است. اكنون نياز مبرمي به 
تنظيم »مدل هاي تجاري ش��ركت هاي رسانه هاي 
اجتماعي« وجود دارد كه »اعتياد، خشم و اضطراب« 
را به عنوان منبع س��ود در اولويت قرار مي دهند. همه 
كاربران و به ويژه جوانان در برابر اين استراتژي آسيب 
پذير هستند.« بر اساس تحقيقات مارك گريفيث و 
داريا كوس، محققان واحد بين الملل تحقيقات بازي 
در دانش��گاه ناتينگهام ترنت، ش��بكه هاي اجتماعي 
اساس��ًا براي متولدين دهه ۱99۰ به »شيوه اي براي 
بودن« تبديل ش��ده اند. ترس از دست دادن، جوانان 
را به س��پري كردن زمان بيشتر و بيش��تر در فضاي 
مجازي سوق مي دهد و اين انگيزه بيش از پيش توسط 
الگوريتم هاي هوشمند متعلق به رسانه هاي اجتماعي، 
تش��ديد مي ش��ود. نتيجه نهايي تداوم اي��ن روند، 
اعتياد به ش��بكه هاي اجتماعي است كه تنها به نفع 
شركت هاي رسانه هاي اجتماعي است. همچنين، 
يافته ه��ا حاكي از آن اس��ت كه ارتب��اط قوي بين 
استفاده از رسانه هاي اجتماعي و ضعف در سالمت 
روان ميان جوانان وجود دارد. بر اساس طيف وسيعي 
از مطالعات آكادميك، سوءاستفاده از كاربر در فضاي 
آنالين، فقدان تعامل انساني و مقايسه اجتماعي تنها 
برخي از آس��يب هاي شبكه هاي اجتماعي است كه 
به شيوع بيشتر مشكالت مربوط به سالمت روان در 
بين نوجوانان، دامن زده اس��ت. اين در حالي است 

كه به نظر مي رس��د با پيشرفت تكنولوژي، خطرات 
جديد و پيش بيني نشده جديدي ظهور خواهد كرد.

    هشدار درباره متاورس
بر اساس پيش بيني بسياري از متخصصان حوزه فضاي 
مجازي، فناوري متاورس كه اخيراً توسط مايكروسافت 
و ش��ركت مادر فيس بوك، متا راه اندازي شده است، 
يك تراژدي محتمل براي آينده محسوب مي شود. از 
آنجايي كه متاورس براي همه افراد ۱۳ ساله يا باالتر 
قابل دسترسي است و امكان تعامل بدون نظارت بين 
بزرگس��االن و كودكان را فراهم مي كند، بس��ياري از 
كارشناسان پيش بيني مي كنند كه بستر ماورس به 
بهشتي براي افرادي كه در پي سوءاستفاده از كودكان 
و نوجوانان هستند، بدل ش��ود. به نظر مي رسد كه تا 
به امروز، تالش ها براي رسيدگي به بي قانوني فضاي 
مجازي تا حد زيادي بي اثر بوده است. به عنوان مثال، 
در م��اه آوريل، وزارت آموزش چين به ش��ركت هاي 
آنالين دستور داد تا كودكان زير سن قانوني را از انجام 
بازي هاي آنالين بعد از س��اعت ۱۰ ش��ب منع كنند. 
به منظور جلوگيري از اعتي��اد به بازي محدوديت ها 
بعداً تشديد شد تا كودكان از بازي هاي آنالين در هر 
زماني در طول هفته منع ش��وند و دسترس��ي آنها به 
تعطيالت آخر هفته و عصر تعطيالت محدود شود. با 
اين وجود، اجراي اين طرح تغيير چنداني در شرايط 
موجود ايجاد نكرده اس��ت. اين قبيل اقدامات اغلب 
با انتقادهاي فزاينده اي مواجه مي ش��وند و از س��وي 
ديگر، بر اس��اس گزارش وبگاه »Wired«، كودكان 
چيني نواقصي را در سيس��تم هاي ثبت شناس��ه كه 
ش��ركت ها براي شناس��ايي و محدود ك��ردن زمان 
بازي كودكان زير سن قانوني استفاده مي كنند، پيدا 
كرده اند و از آنه��ا دور زدن قانون بهره مي برند. برخي 
ديگر اين محدوديت ها را ب��ه عنوان تالش ديگري از 
س��وي دولت چين براي نظارت و كنترل شهروندان 
ج��وان محكوم كرده اند. با اين حال، ش��ايد به جرئت 
بتوان بزرگ ترين تهديد براي آينده اينترنت را غفلت 
از ظرفيت هاي بي نظير آن به بهانه برخي خطرات آن 
براي نسل هاي جديد دانست. گوترش با اشاره به اين 
موضوع، در سخنراني خود افزود: »در كشورهايي كه 
اتصال پهناي باند پاييني دارند، اتصال ساده مدارس 
به اينترنت مي تواند توليد ناخالص داخلي را ۲۰ درصد 
افزايش دهد. جهشي مانند آن تفاوت باورنكردني در 
تالش ها براي كاهش نابرابري جهاني ايجاد مي كند 

و اتصال فقط شروع اس��ت.« عالوه بر اين، رسانه هاي 
ديجيتال ني��ز، با وج��ود برخي مخاط��رات، ابزاري 
ارزش��مند براي مش��اركت مدني كاربران و خصوصًا 
جوانان به شمار مي رود. وب س��ايت هاي رسانه هاي 
اجتماعي بدون شك به بس��تري كارآمد و قدرتمند 
براي جنبش هاي جهاني بدل ش��ده اند. عالوه بر اين، 
كودكان و نوجوانان نيز از اينترنت براي دانش افزايي 
استفاده مي كنند. براساس گزارش يونيسف در سال 
۲۰۲۰ كه حاصل تجميع داده هاي جمع آوري شده 
از ۱۱ كشور جهان است، تقريبًا نيمي از كودكان 9 تا 
۱۷ ساله در فضاي مجازي به دنبال اخبار مي گردند، 
اين در حالي است كه ۲۵ درصد از اين طيف كاربران 
جوان، درباره مشكالت سياسي به صورت آنالين بحث 
و تبادل نظر نيز مي كنند. در مجموع، اگر چه در فضاي 
بحث تئوريك، اينترنت بستري بي نظير براي افزايش 
تعامل اجتماعي و حفظ دموكراسي است، اما در حال 
حاضر، به نظر مي رس��د فناوري بيشتر براي تضعيف 
دموكراس��ي نمرد اس��تفاده قرار مي گيرد. بر اساس 
مطالعه اي كه توس��ط مركز تحقيقات��ي پيو، صورت 
گرفته اس��ت، تقريبًا نيمي از كارشناسان فناوري كه 
مورد بررسي قرار گرفتند، معتقدند كه فناوري، بيشتر 
جنبه هاي اصلي دموكراسي و فرايندهاي دموكراتيك 

را تضعيف مي كند.

    افزايش هرج و مرج ديجيتال 
به نفع نيروهاي مخرب است

گوترش نيز در اظه��ارات خود، در اي��ن مورد گفت: 
»افزايش هرج و مرج ديجيت��ال به نفع مخرب ترين 
نيروها است و فرصت ها را از مردم عادي سلب مي كند. 
بنابراين غيرقابل انكار اس��ت كه فضاي مجازي نياز 
مبرمي به حكمراني و مقررات بهتر دارد.« گوترش در 
ادامه پيشنهاد داد كه سازمان ملل متحد يك پيمان 
ديجيتال جهاني راه اندازي كند. پيماني كه توس��ط 
دولت ها، بازيگران بخش خصوصي و گروه هاي جامعه 
مدني براي دس��تيابي به اهداف مش��ترك از جمله 
گسترش دسترسي به اينترنت، حفاظت از داده هاي 
كاربران و تنظيم هوش مصنوعي ايجاد ش��ده باشد. 
همانطور كه گوترش اخيراً و در مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد گفت: »تكنولوژي نبايد از ما استفاده كند. ما 
بايد از فناوري، براي ايجاد تغيير، استفاده كنيم. ما بايد 
آماده كار در كشورها و بخش ها باشيم و بايد از نقشه راه 

ارايه شده در برنامه مشترك استفاده كنيم.« 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مبین شبکه ایرسا درتاریخ 1400/11/02 
به ش�ماره ثبت 2121 به شناس�ه مل�ی 14010717331 ثب�ت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :صادرات و واردات و کلیه خدمات کامپیوتر اعم از 
تجهیزات کامپیوتر، شبکه های کامپیوتر، فیبرنوری و دیتاسنتر کلیه امور 
تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران می باش�د درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان جهرم ، بخش مرکزی ، شهر جهرم، 
محله کوشکک ، خیابان افتاب ، بن بست 5 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
7415817766 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مینا معماریان فرد به 
شماره ملی 2281034143 دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه آقای روح اله 
خالقی پور به شماره ملی 2460159293 دارنده 8000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم مینا معماریان فرد به شماره ملی 2281034143 
به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آق�ای روح اله خالقی پور 
به ش�ماره ملی 2460159293 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به س�مت مدیرعامل ب�ه مدت نامحدود دارن�دگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء 

روح اله خالقی پور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار تعادل جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسيس، تغييرات شرکت

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری جهرم )1278766(
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تعادل |
اين روزها برنج كم اس��ت يا هس��ت اما گران است را زياد 
مي ش��نويم؛ داليل زيادي هم ب��راي گراني برنج مطرح 
مي شود؛ برخي خشكس��الي را عامل اصلي گراني برنج 
مي دانند. برخي هم احتكار و دالل بازي را دليل بهم زدن 
آرامش در بازار اين محصول عنوان مي كنند. از سوي ديگر، 
برخي هم از افزايش رسمي قيمت برنج هاي وارداتي از سوي 
دولت خبر مي دهند. جداي از همه داليلي كه براي گراني 
برنج مطرح مي شود، نكته جالب ماجرا صادرات برنج آنهم 
در ش��رايطي است در س��ال حجم بااليي واردات برنج به 
داليلي مثل تامين نياز داخل و جبران كسري برنج داخلي 
يا تعديل قيمت انجام مي شود. اما آمارهاي گمرك نشان 
مي دهد در شرايطي كه بازار برنج داخلي آشفته است؛ در 
۱۰ ماهه امسال ۱۷۳۱ تن به ارزش 2 ميليون و ۳۰۱هزار 
دالر از ايران به 2۷ كشور انجام شده است. اين در حالي است 
كه واردات برنج براي ۱۰ ماهه امسال بيش از يك ميليون و 
۱۳۴ هزارتن به ارزشي بالغ بر ۹۷۵ ميليون و ۷۳۸ هزار دالر 
بوده است. حال سوال اينجاست برنج را با چه قيمتي صادر 
كرديم؟ در صادرات ۱۰ ماهه، متوسط قيمت ۱.۳2 دالر 
گزارش شده كه اگر متوسط قيمت دالر را 2۵ هزار تومان در 
نظر بگيريم؛ به عبارتي مي شود، حدود ۳۳ هزار تومان. اين 
صادرات ارزان در حالي انجام شده كه نرخ برنج در بازار 
تا مرز ۹۰ هزارتومان هم براي هر كيلو پيش رفته است. 
 به عبارتي ديگر، در متوسط قيمت صادرات گاهي به 
يك سوم قيمت هاي اين روزهاي برنج در بازار داخلي 

مي رسد. 

    چقدر برنج صادر كرديم؟ 
در اين ميان ارزيابي  ها نشان مي دهد، در سال حجم بااليي 
واردات برنج به داليلي مثل تامي��ن نياز داخل و جبران 
كس��ري برنج داخلي يا تعديل قيمت انجام مي شود كه 
براي ۱۰ ماهه امس��ال بيش از يك ميليون و ۱۳۴ هزار 
تن به ارزش��ي بالغ بر ۹۷۵ ميليون و ۷۳۸ هزار دالر بوده 
است.  حال باوجود نياز داخلي و حتي نياز واردات به برنج، 
جالب اينجاست كه ايران اقدام به صادرات برنج هم كرده 
است. براساس آماري كه گمرك ايران به »ايسنا« اعالم 
كرده، در ۱۰ ماهه امسال ۱۷۳۱ تن به ارزش 2 ميليون 
و ۳۰۱هزار دالر از ايران به 2۷ كش��ور انجام شده است. 
به گفته وي »اتريش، اردن، استراليا، استوني، اسلواكي، 
افغانس��تان، امارات، انگلستان، ايتاليا، آفريقاي جنوبي، 
آلمان، پاكستان، تركيه، آذربايجان، دانمارك، روماني، 
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نيمه سفيد ايراني با كد تعرفه ۱۰۰۶۳۰۰۰ بوده است. 
بر اساس اين گزارش، كانادا با ۳۱۴تن به ارزش ۴2۹هزار 
و ۶۰دالر، عراق ۳۶۸ تن ب��ه ارزش ۴۰۳هزار و ۱۳دالر، 
آلمان 2۴۵ تن به ارزش ۳۵۰هزار و 2۱۵ دالر، تركيه 2۱۶ 
تن به ارزش 2۸۹ هزار و ۴۰۳دالر، اس��تراليا ۱۶۸.۵ تن 
به ارزش 2۴۶هزار و 2۷۱دالر، امارات ۱۳۳ تن به ارزش 
۱۸۹هزار و ۳۶۴دالر و انگليس با ۷۷ تن به ارزش ۱۰۶هزار 
و ۵۴۵ دالر، هفت كشور اول مقاصد صادراتي برنج ايراني 
در سال جاري بوده اند. سخنگوي گمرك ايران همچنين 
اعالم كرده كه۵۰ تن شلتوك برنج )برنج با پوست كامل( 
به ارزش 2۵هزار و ۷2۹ دالر نيز به پاكستان صادر شده 
اس��ت. اين صادرات در حالي انجام شده كه قيمت برنج 
ايراني در چند ماه اخير ركوردشكني داشته است و گزارش 

رسمي مركز آمار ايران از رشدهاي بيش از ۶۷ درصدي 
حكايت داشت و نرخ در بازار تا ۹۰ هزار تومان هم براي هر 
كيلو پيش رفته است. اينكه برنج ايراني با چه قيمتي صادر 
شده هم مورد توجه است، در صادرات ۱۰ ماهه، متوسط 
قيمت ۱.۳2 دالر بوده است كه اگر متوسط قيمت دالر 
در سال جاري 2۵ هزار تومان در نظر بگيريم حدود ۳۳ 
هزار تومان قيمت خورده است.  در ۹ ماهه امسال يعني 
زماني كه هنوز قيمت برنج خيلي تند نشده و ارقام ۸۰ تا 
۹۰ هزار توماني براي آن ثبت نشده بود نيز حدود ۱۵۷۹ 
تن به ارزش بيش از 2 ميليون و ۴۳ هزار دالر برنج صادر 
شده كه نشان دهنده متوسط قيمت هر كيلو ۱.2۹ دالر 
اس��ت كه حدود ۳2 هزار و 2۵۰ تومان خواهد بود.   آمار 
كمي عقب تر يعني زماني كه برنج درجه يك ايراني در بازار 
تا كمتر از ۴۰ هزار تومان بود نيز مورد بررسي قرار گرفت 
كه نش��ان مي دهد در شش ماهه اول امسال ۹۴۸ هزار و 
۶۴۰ كيلو به ارزش بيش از يك ميليون و 2۶۴ هزار دالر 
صادرات انجام شده كه متوسط قيمت آن براي هر كيلو 
به ۱.۳۳ دالر مي رسد و معادل ريالي آن با دالر حدود 2۵ 

هزار توماني به ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان مي رسد. 

    قيمت واقعي برنج چند؟ 
البته نماينده مردم بهشهر در مجلس، دراظهاراتي گفته 
است كه در بهترين وضعيت، برنجي كه باالترين كيفيت را 
دارد در استان مازندران كيلويي ۳۵ هزار تومان از كشاورز 
خريداري ش��ده و با قيمتي كه اين روز ها در بازار عرضه 
مي شود اختالف چشمگيري دارد. غالمرضا شريعتي با 
اش��اره به افزايش قيمت برنج در بازار بر ضرورت كنترل 
قيمت ها تاكيد و بيان كرد: قيمت برنج خريداري شده از 
كشاورزان بستگي به نوع برنج دارد، برنج بر اساس سطح 
كيفيت نرخ گذاري شده و از كشاورز خريداري مي شود، 
اما قيمتي كه امروز برنج در بازار عرضه مي ش��ود تقريبا 

۶۰ درصد بيشتر از قيمتي است كه از كشاورز خريداري 
شده است. مصرف ساالنه برنج در كشور كامال مشخص 
است ميزان توليد برنج در كش��ور نيز رقم معيني است 
پ��س دولت بايد به گونه اي برنامه ري��زي كند كه تعادل 
بين عرضه برنج در بازار و نياز جامعه برقرار شود، پس در 
اينجا نقش دولت بسيار مهم است. اما داليل گراني برنج 
چيست؟ اين نماينده يكي از علل گراني قيمت برنج را عدم 
نظارت و برنامه ريزي دقيق از سوي دولت عنوان مي كند 
و مي گويد كه وظيفه دولت است كه سفره مردم را تامين 
كرده و اجازه ندهد س��فره مردم با تنش هاي فراوان هر 
روز كوچك تر شود، بايد بين مصرف جامعه، توليد برنج 
و واردات برنج تعادل برقرار ش��ود. به گفته او، عامل دوم، 
دالل بازي كه عده اي به راه مي اندازند؛ به عبارتي ديگر، با 
نرخ پايين برنج را خريداري و چندين برابر قيمت در بازار 
عرضه مي كنند. در اين ميان، دستگاه هاي نظارتي نيز به 

وظيفه خود عمل نمي كنند.

    دولت برنج را گران كرد؟ 
در اين بين، چندي پيش حسن حنان عضو هيات مديره، 
قائم مقام مديرعامل و معاون بازرگاني داخلي ش��ركت 
بازرگاني دولتي حاكي در نامه اي در ٢٣ بهمن ١۴٠٠ از 
افزايش رسمي قيمت برنج هاي وارداتي توسط دولت و در 
اجراي دستور وزير جهاد كشاورزي خبر داد. در متن اين 
نامه با موضوع نرخ فروش برنج هندي و پاكستاني كه در 
تاريخ 2۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ منتشرشده، آمده است: حسب 
تصميمات متخذه در جلسه قرارگاه امنيت غذايي و در 
اجراي دس��تور مقام عالي وزارت نرخ فروش اقالم برنج 
هندي ۱۱2۱ و پاكستاني ذخاير راهبردي به شرح ذيل 
اصالح و از تاريخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ اجرايي شده است. 
بر اساس اين نامه ش��ركت بازرگاني دولتي ايران قيمت 
مصرف كننده برنج هندي ۱۱2۱ را به كيلويي 2۴۰ هزار 

ريال و قيمت برنج پاكستاني را به 2۵۰ هزار ريال افزايش 
داده است. پيش از اين قيمت برنج هندي ١٨ هزار و ۵٠٠ 
تومان و قيمت برنج پاكستاني ٢٠ هزار و ۵٠٠ تومان بود. 
معاون وزير صمت در مورد وضعيت قيمت ها نيز تصريح 
كرد: از ۷ هزار قلم كااليي كه تاكنون مشمول طرح درج 
قيمت توليدكنندگان ش��ده اند، 2۰۰۰ قلم آن كاهش 
قيمتي ۵ تا ۶۵ درصدي داشته است؛ به طور مثال قيمت 
نوش��ابه از حدود ۱۵ هزار تومان پس از اجراي اين طرح 
در ابت��دا به حدود ۱۱ هزار تومان و س��پس به حدود ۱۰ 
هزار تومان و اكنون ۹,۵۰۰ تومان رسيده است و اگر ۳۰ 
درصد سود آن را محاسبه كنيم قيمت مصرف كننده آن 
حدود ۱2 هزار و ۳۵۰ تومان ش��ده است لذا فقط در هر 
نوشابه حدود ۳,۵۰۰ تومان به نفع مصرف كننده مي شود.

    قيمت برنج دستوري شد
درهمين حال، عنوان كرده كه گوش��ت قرمز و برنج 
ايراني مش��مول قيمت تثبيتي ش��ده و ستاد تنظيم 
بازار م��ا را مكلف به قيمت گذاري كرده اس��ت كه در 
همين راستا با وزارت جهاد كشاورزي مكاتبه كرديم تا 
مستندات قيمت اين دو گروه كااليي را به ما ارايه بدهند 
تا كارشناسي كنيم و به ستاد تنظيم بازار تحويل دهيم 
و قيمت ها در آنجا مصوب ش��ود. عباس تابش گفته، 
كه با بررسي مس��تندات وزارت جهاد و انجمن ها به 
يك جمع بندي در مورد قيمت منطقي برنج و گوشت 
مبناي گران بودن آن مي رسيم. رييس سازمان حمايت 
همچنين اظهار ك��رده كه در حال حاضر قيمت برنج 
در كف بازار كيلويي ۷۵ هزار تومان است. البته شايد 
كاالي به خصوصي در يك شبكه توزيع به خصوصي 
۹۰ هزار تومان شده باشد نه تأييد مي كنم نه تكذيب 
مي كنم اما در حال حاضر ما قيمت منطقي را نمي دانيم 

و منتظر مستندات وزارت جهاد هستيم.
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تجارت با امارات
به 20 ميليارد دالر مي رسد

خبرگزاري فارس |رييس اتاق مش��ترك ايران 
و امارات، گفت: پيش بيني مي شود تا پايان امسال 
تج��ارت ايران و امارات به 2۰ ميليارد دالر برس��د.

عرفان ش��اكري در رابطه با تجارت ايران و امارات، 
بيان كرد: روند تجاري ايران و امارات رو به رشد است 
و زماني كه رفت و آمد مقامات بين دو كشور افزايش 
مي يابد نشانه انجام اقدامات مثبت است و بنابراين 
حوزه هاي اقتصادي تحت تاثير اين مسائل احساس 
امنيت مي كنند تا در اين فضا توسعه مناسبات را در 
دستور كار قرار دهند. وي با بيان اينكه سطح روابط 
تجاري دو كشور در ۹ ماهه امسال حدود ۱۵ ميليارد 
دالر بوده است، افزود: در گذشته روابط تجاري ۴۰ 
ميليارد دالري بين دو كشور برقرار بوده است و اين 
رقم را براي آينده نيز مي توان متصور بود اما رسيدن 
به اين عدد نيازمند برنامه ريزي و فراهم س��اختن 
زيرس��اخت هاي مختلف از جمله زيرساخت هاي 
بانكي و لجستيكي است.  وي بيان داشت: پيش بيني 
مي شود تا پايان امسال روابط تجاري ايران و امارات 
به 2۰ ميليارد دالر افزايش يابد. ش��اكري با اشاره 
به صادرات محصوالت كش��اورزي به امارات اظهار 
داش��ت: اگرچ��ه در زمينه ص��ادرات محصوالت 
كشاورزي از ظرفيت هاي خوبي برخوردار هستيم 
اما صادرات ما در اين بخش هنوز به صورت سنتي 
و در م��واردي از طريق لنج انجام مي ش��ود اين در 
حالي است كه رشد و توسعه در اين بخش نيازمند 
به كارگيري سيستم هاي مدرن است. وي در رابطه 
با سرمايه گذاري مشترك بين ايران و امارات اظهار 
داشت: بسياري از س��رمايه گذاران اماراتي و حتي 
ايرانيان مقيم امارات عالقه مند به س��رمايه گذاري 
در بخش هاي مختلف ش��يالت، آبزي��ان و معادن 
هس��تند اما تحقق آن نيازمند تدوين برنامه هاي 
درس��ت از س��وي دولت و بخش خصوصي است.  
رييس اتاق مشترك ايران و امارات با اشاره به مسير 
ترانزيتي ايران به كشورهاي همسايه درياي خزر و 
افغانستان، گفت: از اين مسير مي توان براي اتصال 
كشورهاي همسايه و همچنين اتصال مسير ريلي 
درياي خزر به شمال كشور استفاده كرد اما الزمه 

آن فراهم ساختن زيرساخت هاي الزم است.

خشكبار بفروشيد، موبايل 
وارد كنيد! 

ايس�نا  | از هفته آينده ارز صادرات خش��كبار با 
واردات موبايل باالي سيصد دالر، شامل كل برند 
آيفون و س��ري هاي N و S و Z سامسونگ، تهاتر 
خواهد ش��د .انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت 
و لوازم جانبي اعالم كرده ك��ه با مصوبه كارگروه 
هماهنگي سياست هاي ارزي و تجاري مقرر شده 
تهاتر ارز صادرات خشكبار با واردات موبايل باالي 
س��يصد دالر صورت گيرد. بنابراين از هفته آينده 
اين مصوبه براي كل برند آيفون و سري هاي N و 
S و Z سامس��ونگ اجرا خواهد شد. بر اين اساس 
براي مدل هاي ياد شده ارز نيمايي تخصيص داده 
نخواهد ش��د و اين مدل ها از اين پس با قيمت ارز 
آزاد )با اختالف ۱۰ ت��ا ۱۵ درصد با ارز نيما( وارد 
كشور خواهند شد. گفتني اس��ت هفته گذشته 
مجموعه وزارت صمت با انجم��ن واردكنندگان 
موبايل، تبلت و لوازم جانبي مذاكراتي در خصوص 
تهاتر ارز صادراتي خش��كبار و زعفران و گياهان 
دارويي با واردات موبايل به پيش��نهاد صنوف ياد 
شده و با تبديل ارز نيمايي به صادراتي براي كل يا 
بيش از ۳۰۰ يا بيش از ۶۰۰ دالر داشته، اما انجمن 
به علت برهم خوردن نظم بازار و مشكالت عديده 
كوتاژهاي وارداتي در سال گذشته، با اين موضوع 
اع��الم مخالفت كرده بود. از نظ��ر انجمن موبايل 
پيش از تغيي��رات ارزي گروه هاي ياد ش��ده بايد 
اخبار و شايعات مختلف مبني بر تغييرات تعرفه اي 
هر ك��دام از گروه هاي كاالي��ي موبايل و توليد در 
س��ال ۱۴۰۱، فرمول و نحوه محاس��بات سابقه 
براي واردات موبايل يا حذف آن در سال ۱۴۰۱ و 
چگونگي تغييرات ارز محاسباتي گمرك در سال 
 ETS ۱۴۰۱ ب��ر مبناي ۴2۰۰ تومان فعلي يا نرخ

بانك مركزي و مبناي اين نرخ مشخص مي شد.

 هشدار به
 گرانفروشان لوازم خانگي

در جلس��ه س��تاد تنظيم بازار قرار ش��د به دستور 
رييس جمهور، قيمت كاالهاي اساس��ي و مصرفي 
مردم تا پايان ماه مبارك رمضان هيچ تغييري نداشته 
باش��د. نجف پور رييس انجمن حماي��ت از حقوق 
مصرف كنندگان درباره جزييات جلسه ستاد تنظيم 
بازار گفت: عالوه بر بررسي قيمت كاالهاي اساسي در 
اين جلسه موضوع لوازم خانگي و افزايش قيمت آن 
نيز مطرح شد. متاسفانه در طول يك ماه اخير برخي 
از توليدكنندگان نسبت به افزايش قيمت كاالهاي 
خود اقدام كرده بودند كه در اين جلس��ه تاكيد شد 
هيچ مجوز افزايش قيمتي صادر نش��ده و اقدام اين 
توليدكنندگان مصداق گرانفروش��ي اس��ت. وي 
افزود: قرار است از طريق واحدهاي نظارتي عملكرد 
واحدهاي توليدي متخلف بررس��ي و اگر قيمت ها 
برگردانده نش��ود با آنها برخورد الزم صورت گيرد. 
وي با تاكيد بر اينكه البته در جلسه امروز تاكيد شد 
كه بايد تناقض ميان قيمت مواد اوليه و قيمت تمام 
شده كاال برطرف شود افزود: متاسفانه در واحدهاي 
پتروش��يمي ما ش��اهد افزايش قيمت هستيم كه 
توليدكننده مجبور اس��ت مواد اوليه را با قيمت باال 
خريداري كن��د اما از آن ط��رف نمي تواند افزايش 
قيمت��ي را در محصوالت خود اعم��ال كند. در اين 
جلسه تاكيد شد كه بايد اين تناقضات برطرف گردد تا 
منافع توليدكنندگان نيز در مسير توليد تامين گردد.

 محسن رضايي
معاون اقتصادي رييس جمهور: 
 تداوم و افزايش توليد ريل

 در ذوب آهن اصفهان
براي كشور ضروري است

محس��ن رضايي معاون اقتصادي رييس جمهور 
يكشنبه 2۴ بهمن ماه در بازديد از غرفه ذوب آهن 
اصفهان در اولين دوره نمايش��گاه دس��تاوردها و 
توانمندي هاي جهادي كشور، توليد ريل توسط 
ذوب آه��ن اصفهان را يك دس��تاورد بزرگ براي 
كشور دانس��ت و گفت: تداوم و افزايش توليد ريل 
در اين مجتمع عظيم صنعتي براي كش��ور بسيار 
ضروري اس��ت . وي اف��زود: توليد ريل، توس��عه 
زيرساخت هاي حمل و نقل كشور را ميسر ساخت 
و ب��ا توجه به اينكه نيازمند توس��عه و بازس��ازي 
خطوط ريلي كشور هستيم، توليد اين محصول در 
ذوب آهن اهميت دوچنداني يافته است و موجب 
خنثي س��ازي تحريم ها گرديد. اين مقام مسوول 
اظهار داش��ت: ذوب آهن اصفه��ان و كليه صنايع 
فوالدي كشور نبايد با مش��كل مواد اوليه مواجه 
باش��ند و قطعًا تامين سنگ آهن مورد نياز آنها بر 
صادرات موادخام، اولويت اساس��ي دارد و در اين 
راستا دولت حمايت الزم را انجام مي دهد. شايان 
ذكر است نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي 
جهادي كش��ور با حضور محس��ن رضايي معاون 
اقتص��ادي رييس جمهور در مح��ل مصالي امام 
خميني)ره( تهران افتتاح ش��د. اين نمايشگاه با 
حضور بي��ش از ۱2۴ فعال اقتص��ادي و توليدي 
از سراسر كش��ور در قالب هلدينگ يا شركت در 
حوزه هاي صنعت، معدن، كشاورزي و مواد غذايي 
كه شاخصه هاي مديريت جهادي را داشته اند، در 
راستاي اهداف و نيز نمايش اقتدار ملي و آشنايي 
آحاد مردم با موج عظيم پيشرفت و خدمات قابل 
ارايه، در محل مصالي امام خميني )ره( تهران آغاز 
به كار نمود. ذوب آهن اصفهان اولين و بزرگ ترين 
كارخانه توليدكننده فوالد س��اختماني و ريل در 
ايران و بزرگ ترين توليدكننده محصوالت طويل 
در خاورميانه از ابتداي تاس��يس در امور جهادي، 
پشتيباني، بومي س��ازي و توسعه فناوري پيشرو 
بوده و با تكيه بر دانش كارشناس��ان و مهندسان 
خود به امر ارتقاي س��طح علمي صنايع كش��ور 
كوشيده اس��ت و اينك نيز با برپايي غرفه  در اين 
نمايشگاه حضوري فعال دارد. اين رويداد با تاكيد 
بر ديدگاه هاي رهبر فرزانه انقالب فرصتي اس��ت 
براي اجراي مديريت جهادي به عنوان اصلي ترين 
راهبرد اقتصاد مقاومتي بر مبناي استدالل عقلي 
و نگاه ژرف به گذش��ته انقالب و حوادث پيرامون 
آن و نقشه راه آينده در مقابله با تهديدات مختلف 
در عبور س��رافرازانه از تمامي آزمون هاي سخت 
و جلوه گ��ر الگوهاي موفق تا بت��وان ظرفيت هاي 
فردي و جمعي و كس��ب منزلت جهاني در افكار 
عمومي را در آن با به دست آوردن توانمندي هاي 
يك مديريت كارآمد به عموم عالقه مندان عرضه 

داشته و به صورت عيني مقايسه نمود.
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برنج هايي كه ارزان صادر شدند

با وجود دادگاهی شدن؛شرکت کروز توليد را متوقف نمی کند تا آرامش بازار بهم نخورد
»۱۸۰ هزار خودرو ناقص کف پارکينگ خودروسازان«؛ 
آماری که بازرس کل امور صنع��ت، معدن و تجارت 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور آن را اعالم کرد و گفت 
دليل دپوی اين حجم از خودرو، نبود يک قطعه است.

اين قطعه خاص يک ريز تراش��ه است که در قطعات 
 الکترونيک��ی خودرو مانند ACU و ECU اس��تفاده 
می شود؛ قطعه ای که در کل دنيا تنها برخی از کشورها 
آن را می سازند. ايران همانند ديگر کشورهای سازنده 
خودرو در جهان، به داليل زيادی دسترسی به فناوری 
س��اخت اين قطعات را نداش��ت چرا که ساخت اين 
قطعه نياز به جديدترين فناوری ها دارد و هر کشوری 
نتوانس��ته دسترسی به س��اخت اين قطعه را داشته 
باش��د؛ تا اينکه شرکت کروز توانست با همت و تالش 
متخصصان و مهندس��ان ايرانی بس��ياری از قطعات 
هايتک مانند ACU و ECU را بومی سازی کند.  در 
ح��ال حاضر در مرکز تحقيق و ن��وآوری کروز از صفر 
تا صد تمامی بخش های الکترونيک��ی خودرو اعم از 
 دانش ساخت و طراحی توس��ط اين مجموعه انجام 
می ش��ود. امروز تمام��ی بخش ه��ای الکترونيکی 
خودروهای داخلی و بومی توسط اين مجموعه طراحی 
و داخلی سازی ش��ده است. فرزاد صبحی کارشناس 
طراحی مرکز تحقيق و نوآوری شرکت صنايع توليدی 
کروز با اشاره به اينکه در دنيا ۵ کشور در بخش توليد و 
طراحی ACU خودرو فعاليت می کنند، گفت: در حال 
حاضر ما به عنوان ششمين کشور در اين بخش فعال و 
از ظرفيت توليد روزانه ۵ هزار قطعه ACU برخوردار 
هستيم. الزم به ذکر است اين مرکز در بحث طراحی 
و توليد تمامی بخش های Body Security خودرو 

در حال بررسی و فعاليت است.
با وجود به اينکه کروز، تنها شرکتی است که قطعه مورد 
نياز خودروهای ناقص در کف پارکينگ خودروسازان 
را توليد می کند و هيچ ش��رکتی با توجه به حساس 
بودن روند توليد اين قطعات، آنها را نمی سازد که اگر 
اين قطعات نباشد، هيچ خودرويی به دست مشتری 
نمی رسد، حاال هم زمان با تامين اين قطعه، متهم به 

اخالل در بازار ش��ده است، اما کماکان اين شرکت به 
توليدات خود ادامه می دهد چرا که خود را مسئول در 
برابر آرامش در بازار خودرو می داند تا بتواند به کاهش 
التهاب در بازار کمک کند و خودروها زودتر به دست 

مشتری برسد.

   افزايش توليد در کروز با جديت 
در حال انجام است

شرکت کروز با توجه به تمامی اتفاقاتی که برايش در 
حال رخ دادن اس��ت، به فعاليت خود ادامه می دهد، 

اين موضوع را مديرعامل شرکت کروز تاييد می کند.
نادر سخا مديرعامل شرکت کروز با اشاره به برگزاری 
دادگاه کروز و اميدواری برای رفع اتهامات وارد شده، از 
نبود هيچ مشکلی در روند توليدات اين شرکت با وجود 

رسيدگی به پرونده کروز در دادگاه خبر داد.
مديرعامل کروز با اشاره به اينکه بحث افزايش توليد در 
کروز با جديت در حال انجام است، اظهار کرد: در همه 
بخش ها روند رشد توليد مشاهده می شود. دستکم 

۱2هزار پرسنل ما به عنوان رزمندگان جهاد مقدس 
در سه کارخانه به صورت سه شيفت فعاليت دارند و با 

قدرت به توليد ادامه می دهيم.
سخا با اش��اره به افزايش تيراژ توليد خودروسازان در 
روزهای پايانی سال گفت: متناسب با آن ها توليدات 
خود را در ۱۶ دس��ته محصول افزايش می دهيم تا با 
آماده سازی به موقع خودروها، بتوانيم کمک شايانی 

در پاسخگويی نياز مردم به خودرو باشيم.

    تحريم ها برای کروز يک فرصت بوده است
از طرفی فعاليت اين ش��رکت مورد تاييد نمايندگان 
مجلس نيز هس��ت، به ط��وری که رحيم��ی يکی از 
نمايندگان مجلس از عملکرد مثبت اين ش��رکت در 

تامين قطعات و اثرگذاری مثبت آن می گويد.
جليل رحيمی نماينده مردم س��قز و بانه در مجلس 
شورای اسالمی با بيان اينکه فعاليت شرکت کروز در 
بين قطعه سازان بسيار مثبت بوده است، گفت: اکنون 
حدود ۶۰ درصد قطعات خودروس��ازان چه قطعات 

تزئينی و چه قطعات برقی را شرکت کروز توليد می کند 
و اين شرکت تامين کننده خيلی از قطعات خودروهای 

داخلی است. 
نماينده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی با 
تاکيد بر اينکه شرکت کروز توانمندی بسيار بااليی در 
توليد قطعات خودرو دارد، گفت: اين شرکت در کنار 
فعاليت مثبتی که دارد، ايجاد شغل کرده و اکنون افراد 
زيادی خرج زندگی خود را از فعاليت در اين شرکت در 
می آورند که اين موارد جزو نکات مثبت اين شرکت 
به ش��مار می آيد. مجلس از اين شرکت توليد کننده 

حمايت می کند. 
نماينده مردم س��قز و بانه در مجلس شورای اسالمی 
با بيان اينکه تحريم ها برای شرکتی مانند کروز يک 
فرصت بوده است، گفت: در اين شرايط سخت تحريمی 
فقط ۵ تا ۱۰ درصد قطعات يک خودرو را شرکت کروز 
نمی سازد. آن هم در کل اين قطعات در ايران ساخته 
نمی ش��ود و يعنی در کل جهان تنها برخی کشورها 

سازنده آن قطعات هستند.
رحيمی با تاکيد بر اينکه اگر سيس��تم س��اخت اين 
قطعات در کشور وجود داشت، ش��رکت کروز آنها را 
نيز می ساخت، گفت: در زمينه های ساخت قطعات 
ش��رکت کروز به خودکفايی بااليی رس��يده که قابل 

تقدير است.
ناگفته نماند ش��رکت کروز تا جايی که امکان داشته، 
بدون توجه به تحريم ه��ای ظالمانه بويژه در صنعت 
خودرو توليد را ادامه داده است اما چالش های داخلی 
بيشترين دغدغه را برای قطعه سازان ايجاد کرده است.

در ح��وزه الکتروني��ک، کروز ۶۰ درص��د قطعات دو 
خودروساز را تامين کرده است. نکته ای که وجود دارد 
اين است که اين شرکت به دنبال ارائه قطعات قديمی 
نيست و با به روز کردن فرايند توليد و مجهز شدن به 
دانش روز دنيا س��طح برتر جهانی خود را حفظ کرده 
است. همچنين مزيت ارائه قطعه با کيفيت که کروز 
با آن شناخته می شود در کروز اصل کلی است و هيچ 

وقت کيفيت را فدای تيراژ نمی کند.

ويژه

پيش فروش با قيمت غيرقطعي 
شركت بهمن ديزل

كاميون شيلر 6 تن نوع محصول
بدون كاربري

ميلغ پيش پرداخت 
4.470.000.000)ريال( 

سود مشاركت 
16%)ساالنه( 

1401مدل

هفته آخر خرداد موعد تحويل
ماه 1401

رنگ هاي قابل 
سفيدعرضه

شرايط پيش فروش كاميون شيلر 
بهمن ديزل ويژه بهمن ماه

بزرگ تري��ن تجاري س��از كش��ور از پيش فروش 
كاميون شيلر ۶ تن در بهمن ماه سال جاري خبر 
داد. بهمن ديزل اعالم كرد: از ۱۰ صبح مورخ 2۸ 
بهم��ن ۱۴۰۰ پيش فروش كاميون ش��يلر ۶ تن 
بدون كاربري آغاز مي ش��ود و تا س��اعت ۱۶ دوم 
اس��فند ماه يا تكميل ظرفيت ني��ز ادامه خواهد 
داشت. بر اين اساس كاميون شيلر ۶ تن با قيمت 
غيرقطعي و پيش پرداخ��ت ۴۴۷ ميليون تومان 
پيش فروش مي شود. خريد خودرو صرفا به صورت 
 اينترنتي بوده و از طريق پرت��ال جامع ايراني كار
 )bahman.iranecar.com( امكانپذي��ر 
اس��ت. تحويل اي��ن خودروها هفت��ه آخر خرداد 
۱۴۰۱ اعالم  شده است. گفتني است اين خودرو 
۳۷۶۰ سي س��ي حجم موتور دارد ك��ه مي تواند 
۱۴۱ اس��ب بخ��ار در 2۶۰۰ دور در دقيقه توليد 
كند. پيش��رانه اين كاميون مجهز به توربوشارژ و 
اينتركولر با استاندارد آاليندگي يورو ۵ است. اين 
خودرو داراي ترمزهاي پنوماتيك، رينگ فوالدي 
)۶×۱۷,۵( و تودوزي پارچه اي به رنگ طوس��ي 
مي باشد. ش��يلر ۶ تن از سيستم ترمز بادي، ترمز

ABS، ابعاد قابل قبول براي انواع كاربري و حداقل 
شعاع گردش ٦.٤٥ متري بهره مي برد.
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خبرروز

۱۸۵ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت ۱۶هزار و ۳۱۰ ابتالي جديد كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد و ۱۸۵ بيمار نيز جان خود را به دليل اين 
بيماري از دست دادند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۸۷۶ هزار و ۵۶۵ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۱۳۴ هزار و ۲۳۸ نفر رس��يد. تاكنون ۶ ميليون ۳۷۳ هزار و ۶۷۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
سه هزار و ۶۰۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۴۶ 
ميليون و ۳۰۷ هزار و ۶۶۱ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۲۴۷ شهرستان در وضعيت قرمز، 

۱۱۲ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۸۹ شهرستان در وضعيت زرد و صفر شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 اختالالت رفتاري را 
ناديده نگيريم

از س��وي ديگر بس��ياري از افراد معتقدند كه 
ش��بكه هاي اجتماعي باعث ايجاد اختالالت 
در زندگ��ي طرفي��ن و حتي پدي��ده اي مانند 
همسركشي مي شود؛ بايد اين نظريه را رد كنم. 
ش��بكه هاي اجتماعي و درگاه هاي اجتماعي 
به صورت مجازي تس��هيل كننده هستند و نه 
توليد كننده. زندگي كه به اندازه كافي قدرت 
داش��ته باش��د در اين درگاه ها هرگز آس��يب 
نخواهد ديد و نكته ديگر كه بسيار موثر است 
و كار را خراب مي كند قوانين خاموش و تاخير 
در اج��راي برخي از اين موارد ج��رم در مقام 
مجازات اس��ت. وقتي قوانين دس��ت و پاگير 
در درخواست طالق از س��وي زن وجود دارد 
متاسفانه زن نمي تواند اختالالت مرد را اثبات 
كند و س��ر از جاهايي ب��راي تنفس كردن در 
مي آورد كه متاس��فانه جاهاي خوبي نيست. 
همچنين به طور كلي سلب حيات بزرگ ترين 
جرم در هر جامعه مدني اس��ت، قانون گذاران 
در كشورهاي توس��عه يافته و در حال توسعه 
بيش��ترين مجازات را براي اي��ن جرم در نظر 
گرفته اند، اما متاس��فانه كمتر ديده ش��ده در 
زمينه هاي تبلور اين جرم كاري صورت گرفته 
باش��د و در نهايت اتفاقي كه مي افتد تخريب 
چهره زندگي مشترك توسط چنين حوادثي 
باعث عام ش��دن اين قضيه مي ش��ود و وقتي 
چنين اتفاقي براي ي��ك زوج مي افتد، ردپاي 
آن در تمامي ساختارهاي مشابه ديده مي شود 
چه در داخل آن قبيله، ش��هر، كشور و چه در 
كش��ورهاي ديگر بازتاب هاي نااميد  كننده اي 
دارد. فرام��وش نكنيم ازدواج في نفس��ه كار 
راحتي است و هر كسي متاسفانه با يك گواهي 
رشد مي تواند مس��اله را هموار كرده و ازدواج 
صورت گيرد اما آيا هر ازدواجي مي تواند ازدواج 
پايدار بوده و باعث سرافرازي شود. ما در ارتباط 
با ازدواج بالغانه و خردمندانه صحبت مي كنيم. 
متاسفانه ازدواج هاي غيراصولي تاثيرش را بر 
روان و روح جامعه مي گذارد. ما بايد بدانيم كه 
 وقتي در ارتباط با يك فعل صحبت مي كنيم، 
بداني��م تركش ها و تبعات آن فعل چيس��ت. 
متاسفانه مواردي كه گفته شده هميشه بوده 
و هست، اما ما زماني به آن مي پردازيم كه يك 
حادثه تلخ ش��كل گرفته است و ما ترميم اين 
قضي��ه را فراموش مي كنيم ت��ا زماني كه يك 
قتل مش��ابه انجام ش��ود. اگر قرار باشد روزي 
جامع��ه اي عاري از خش��ونت هاي اينچنيني 
داشته باشيم نياز به ورود به مباحثي است كه 
گفته ش��د و درمان آن نيز مهندسي معكوس 
مواردي اس��ت كه در قالب علت ها بيان شده 
است و اميدواريم سياست گذاران بتوانند اين 

مورد را پايدارسازي كنند.

رويداد

تاثير سوابق تحصيلي )نمره امتحانات نهايي سال آخر 
متوسطه( در كنكور سراسري با مصوبه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي در س��ال ۹۹ با اعمال ۳۰ درصدي 
كليد خورد. تاثير اين نمره در كنكور سال آينده ۴۰ 
درصد و از س��ال ۱۴۰۱ به بعد ۶۰ درصد و به گفته 
عضو اين شورا از سال ۱۴۰۴ با احتساب نمره ۳ سال 
آخ��ر خواهد بود. تاثير س��وابق تحصيلي در كنكور 
سراسري با مصوبه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در پذيرش دانشجويان در 
اين سال تاثير ۳۰ درصدي سوابق تحصيلي )نمرات 
س��ال آخر دانش آموزان( مدنظر قرار گرفت؛ ميزان 
تاثيري كه در سال ۱۴۰۰ نيز ادامه يافت. پس از آن 
و بر اساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي، ۴۰ 
درصد سوابق تحصيلي در كنكور سال ۱۴۰۱ تاثير 
خواهد داشت و از سال ۱۴۰۲ اين تاثير به ميزان ۶۰ 
درصد اعمال خواهد شد. منصور كبگانيان قائم مقام 
ستاد نقشه جامع علمي كشور نيز پيشتر به اجراي 
طرح جديد س��اماندهي نظام س��نجش و پذيرش 
در دانشگاه ها اش��اره كرده و گفته بود كه ۶۰ درصد 
معدل سال آخر دبيرستان و ۴۰ درصد نمره آزمون 
سنجش تخصصي به عنوان معيار ورود به دانشگاه ها 

تصويب شده است.

    تغييرات كنكور تا سال ۱۴۰۴
منصور كبگانيان دبير س��تاد راهبري نقشه جامع 
علمي كش��ور درباره تغييرات كنكور سراس��ري تا 
س��ال ۱۴۰۴ در پاسخ به اين س��وال كه در مصوبه 
نحوه پذيرش دانش��جويان در كنكور سراس��ري از 
سال ۱۴۰۲ كه قرار است ۶۰ درصد براساس سوابق 
تحصيلي و ۴۰ درصد نمره كنكور باشد، بحثي تحت 
عنوان »پذيرش« ذكر و گفته شده كه اين پذيرش 
توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي صورت مي گيرد، 

اين موضوع در چه مرحله اي اس��ت، اظهار داشت: 
براي سال ۱۴۰۱ ما ۳۰ درصد را به ۴۰ درصد تاثير 
مثبت سوابق تحصيلي در نمره كنكور تغيير داديم 
و براي س��ال ۱۴۰۲ نيز ۶۰ درص��د نمره كنكور بر 
اساس سوابق تحصيلي خواهد بود كه فعال بر اساس 
نمره پايه دوازدهم است. او تصريح كرد: مصوبه اين 
موضوعات را در جلسات هفته هاي گذشته شوراي 
عالي انقالب فرهنگي داشتيم و قرار است در آينده 

توسط رياست جمهور ابالغ شود.
كبگانيان اظهار داشت: در س��ال ۱۴۰۲ امتحانات 
نهايي پايه دوازدهم كامال امن و به صورت تشريحي 
خواهد ب��ود؛ بر اين اس��اس ۶۰ درصد نمره كنكور 
بر اساس س��وابق تحصيلي اعمال خواهد شد و ۴۰ 
درصد بر اساس نمره كنكور سراسري اختصاصي كه 
توسط وزارت علوم و سازمان سنجش برگزار مي شود، 
محاسبه مي شود. او خاطرنشان كرد: در سال ۱۴۰۳ 
براي پايه يازدهم و دوازده��م اين امتحانات برگزار 
مي شود و افرادي كه وارد پايه يازدهم مي شوند بايد از 
اكنون براي كنكور سراسري آماده شوند چون براي 
۱۴۰۳ دو س��ال امتحانات نهايي آموزش و پرورش 

برگزار خواهد شد.
دبير ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور ادامه داد: 
اما در سال ۱۴۰۴ ديگر نمره امتحانات هر سه سال 
آخر دبيرستان به عنوان سوابق تحصيلي مرجع ۶۰ 
درصد نمره كنكور خواهد بود. كبگانيان پيشتر نيز 
در يك نشست خبري اعالم كرده بود كه يادگيري 
عميق، تاثير ۶۰ درصدي سوابق تحصيلي و سواالت 
تشريحي امتحانات نهايي، مبناي برگزاري كنكور 
۱۴۰۲ و پذيرش در اين آزمون خواهد بود و خطاب 
به دانش آموزاني كه س��ال ۱۴۰۲ در كنكور شركت 
مي كنند، توصيه كرد درس ه��ا را خوب بخوانند و 
زياد روي تس��ت تمركز نكنند چراكه تست زني در 

كنكور ۱۴۰۲ فقط ۴۰ درصد تاثير دارد. به گفته او، 
اين طور نيست كه سرنوشت داوطلب فقط در چهار 
ساعت كنكور سنجيده شود بلكه سنجش علمي در 
امتحانات نهايي صورت مي گيرد كه بين ۲۵ تا ۳۰ 

روز برگزار مي شود.
بر اساس مصوبه سياس��ت ها و ضوابط ساماندهي 
س��نجش و پذي��رش متقاضيان ورود ب��ه آموزش 
عالي )پس از پايان دوره متوسطه( كه در مرداد ماه 
س��ال جاري به وزارت علوم، تحقيق��ات و فناوري، 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كي، س��تاد راهبري نقش��ه جامع 
علمي كشور، ش��وراي سنجش و پذيرش دانشجو، 
شوراي سنجش و پذيرش دانشجو دوره تحصيالت 
تكميلي از دانش��گاه ها و آموزش عالي كش��ور، قوه 
قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور و مجلس شوراي 
اسالمي ابالغ ش��د، سهم نمره كل سابقه تحصيلي 
براي پذيرش در س��ال تحصيلي ۱۴۰۱ با توجه به 
سابقه تحصيلي موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثير 
مثبت و ب��راي پذيرش از س��ال تحصيلي ۱۴۰۲ و 
بعد از آن، س��هم نمره كل سابقه تحصيلي با توجه 
به س��ابقه تحصيلي موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با 
تأثير قطعي در نم��ره كل نهايي و مابقي ۴۰ درصد 
سهم آزمون اختصاصي خواهد بود. تاثير قابل توجه 
س��وابق تحصيلي در نمره نهاي��ي كنكور، صيانت 
دقيق از نمرات امتحانات سال آخر دوره دبيرستان را 
مي طلبد و نيازمند برنامه ريزي و هماهنگي منسجم 
بين وزارت آموزش و پرورش و س��ازمان سنجش 
آموزش كشور اس��ت. بر اين اساس، وزارت آموزش 
و پرورش موظف ش��ده است نسبت به ثبت سوابق 
تحصيلي كامل دانش آموزان اقدام كند به گونه اي 
كه براي پذيرش از سال تحصيلي ۱۴۰۲ به بعد همه 
فارغ التحصيالن داراي سوابق تحصيلي كامل باشند.

تاثير سوابق تحصيلي براي كنكور چند درصد است؟
رويخطخبر

گليماندگار|
 باالخره مشخص شد كه مبلغ عيدي 
كارمندان و كارگران چه ميزان خواهد 
بود، دو برابر تا سه برابر حقوق پايه، يعني دريافتي 
فرد در نظر گرفته نمي ش��ود و قرار است اگر دولت 
موافقت كند، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان براي همسر و 
براي هر فرزند هم مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به حقوق 
پايه اضافه ش��ده و البته ك��ه كارفرمايان همان دو 
برابر را در نظر مي گيرند و كس��ي نمي تواند طلب 
سه برابر حقوق پايه به عنوان عيدي را داشته باشد. 
با اين حساب باز هم اكثر ما زير همان خط فقر ۱۱ 
ميليوني باقي خواهيم مان��د و هر چند كه با تورم 
اس��فند ماه اين خط فقر ممكن اس��ت به رقم هاي 
باالتري هم برس��د. اين در حالي اس��ت كه مبلغ 
عيدي براي مس��تمري بگيران هم يك ميليون و 
۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده كه البته هيچ 
كس نمي گوي��د اين اعداد و ارقام ب��ا كدام منطق 
رياضي و اقتصادي به دس��ت آمده اند و وقتي خط 
فقر ۱۱ ميليون تومان اعالم مي ش��ود چطور يك 
مس��تمري بگير تامين اجتماع��ي مي تواند با يك 
ميليون و ۶۰۰ هزار تومان مايحتاج مورد نياز عيد 
را تامين كند. البته اينكه اكثر مقامات و مسووالن 
 عادت ندارن��د به س��وپرماركت ها، ميادين ميوه و 
تره بار و ... س��ري بزنن��د و از قيمت اجناس اطالع 
داشته باش��ند، امري كامال طبيعي است. اما اينكه 
حداق��ل در اين مورد از افرادي كه قيمت هاي كف 
بازار را مي دانند و با وضعيت معيشت مردم آشنايي 
دارن��د، مش��ورت بگيرند حداقل كاري اس��ت كه 
مي توانند انجام دهند. از س��وي ديگر وقتي رييس 
دولت تمام مشكالت معيشتي كارگران را در يك 
وعده غذا خالص��ه مي كند و در پاس��خ آنها كه از 
مش��كالت مالي و از دست دادن زندگي و كارشان 
گاليه مي كنند از خوردن يا نخوردن ناهار س��وال 
مي كند، چطور مي توان انتظار داشت كه وضعيت 

معيشتي مردم به اين زودي ها به سامان برسد.

    اين مبالغ دردي را دوا نمي كند
البرز سرمدي، كارش��ناس اقتصادي درپاسخ به اين 
س��وال »تعادل« كه آيا مبلغ اعالم شده براي عيدي 
كارمندان و كارگران و مس��تمري بگيران مي تواند 
هزينه هاي هنگفت كنوني را پوشش دهد مي گويد: 
اين مبالغ دردي را از مردم دوا نمي كند، اكثر كارگران 
ماه هاس��ت كه حقوق دريافت نكرده اند، كارفرما به 
راحتي مي تواند ب��ا دور زدن قانون از پرداخت حق و 
حقوق كارگران طفره برود. مگر مي ش��ود با عيدي 
۳ تا ۴ ميليون توماني تورم ماه اس��فند را پش��ت سر 
گذاش��ت. از همين االن قيمت م��رغ به كيلويي ۵۰ 
هزار تومان رسيده است، برنج از مرز كيلويي ۹۰ هزار 
تومان گذشته و گوشت هم كه ديگر كااليي لوكس 
به حساب مي آيد و خيلي از خانوارها ماه هاست قيد 
خريد گوشت را زده اند و آن را از سبد معيشتي خود 
حذف كرده اند. حال اگر قرار باشد يك خانواده ۴ نفره 
در اين شرايط هزينه هاي يك ماه خود را حساب كند 
و براي خريد مايحتاج روزانه اش اقدام كند، مبلغي كه 
بايد پرداخت كند حداقل يك و نيم برابر حقوقي است 
كه سرپرست خانوار دريافت مي كند. در اين بين بايد 

به اجاره بها مسكن هم اشاره كرد. 
او مي افزايد: متاسفانه كساني كه اين مبالغ را تعيين 
مي كنند از وضعيت حاكم بر بازار خبر ندارند، يا اگر 
خبر دارند به دليل نب��ود بودجه مجبورند به چنين 
جمع بندي هايي برسند. اما اگر قرار باشد وضعيت به 
همين شكل ادامه پيدا كند، هر روز بر تعداد افرادي 
كه زير خط فقر سقوط مي كنند افزوده خواهد شد. 
عمال طبقه متوسط جامعه از بين رفته اند. اين حرف ها 
تكراري اس��ت هزاران بار هزاران اقتصاددان در اين 
باره حرف زده و هش��دار داده ان��د اما انگار هيچ كس 
نمي خواهد با اين واقعيت كه وضعيت اقتصادي كشور 

اصال خوب نيست مواجه شود.  
سرمدي در بخش ديگري از سخنانش به افزايش ۱۰ 
درصدي حقوق كارمندان در سال آينده اشاره مي كند 
و مي گويد: اين افزايش با توجه به تورم در واقع مبلغي 

بسيار ناچيز است، ما نمي توانيم در عرض دو ماه تورم 
را آنقدر پايين بياوريم كه با افزايش تنها ۱۰ درصد به 
حقوق كارمندان قدرت خريد آنها افزايش پيدا كند. 
آن چيزي كه در واقعيت رخ مي دهد، كوچك شدن 
هر روز س��بد خانوار اس��ت و حذف اقالمي كه براي 
سالمت افراد ضروري است. در اين شرايط اقتصادي 
اگر خانواده اي فرد بيماري داش��ته باش��ند، چطور 
مي توانند از پس هزينه هاي درماني برآيند. اين مسائل 
بايد مورد توجه قرار گيرد. نمي توانيم بدون توجه به 
چنين مشكالتي بودجه بندي كنيم، حقوق مشخص 
كنيم، عيدي پرداخت كني��م در حالي كه مي دانيم 
مردم در تنگناي بسيار بدي از نظر مالي قرار گرفته اند.

    3۰ ميليون نفر زير خط فقر مطلق
مهر ماه س��ال جاري بود كه معاونت رفاه و اجتماعي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم كرد تا پايان 
سال ۹۹ بيش از ۲۶ ميليون نفر از جمعيت كشور در 
فقر مطلق زندگي مي كنند. اين در حالي اس��ت كه 
با افزايش ۳۸ درصدي ميزان خط فقر در كش��ور در 
حال حاضر بيش از ۳۰ ميليون نفر در فقر مطلق به سر 
مي برند. اين زندگي در فقر مطلق چه عواقبي مي تواند 
از نظر فردي و اجتماعي داشته باشد. اينجاست كه پاي 
جامعه شناسان به ميان مي آيد. بسياري از اين افراد 
بارها و بارها در مصاحبه هاي مختلف به اين مس��اله 
اش��اره كرده اند كه اولين بازتاب فقر در جامعه انواع 
بزه ها و آسيب هاي اجتماعي خواهد بود. مساله اي كه 

اين روزها زياد با آن مواجه مي شويم.
دزديده ش��دن پايه پل هاي هوايي، دكل هاي برق، 
 درپوش ه��اي فاض��الب ش��هري، افزاي��ش ميزان 
كيف قاپي و افزايش آمار افرادي كه براي اولين بار در 
زندگي دست به دزدي زده اند، اينها همه آماري است 
كه از سوي مقامات به صورت رسمي اعالم مي شود. 

    فقر پايه هاي جامعه را سست مي كند
لعيا پورهادي، جامعه شناس شهري درمورد تاثيرات 

فقر ب��ر رفتارهاي اجتماعي و افزايش آس��يب ها در 
جامعه به تعادل مي گويد: در واقع جامعه اي مي تواند 
با كمترين ميزان آسيب و بزه دست به گريبان باشد 
كه بيشترين رفاه را براي مردم خود فراهم كرده باشد. 
در كشورهايي كه ميزان رفاه در پايين ترين حد قرار 
دارد، به طبع ميزان آسيب هاي اجتماعي و انواع بزه ها 
افزايش چشمگيري دارند. به همين خاطر است كه 
اكثر جامعه شناسان بر اي باورند كه اگر مي خواهيم 
جامعه سالم داشته باش��يم، بايد اكثر افراد جامعه يا 
حتي تمامي افراد از رفاهي نس��بي برخوردار باشند. 
رفاه نسبي يعني برخورداري از حداقل هاي الزم براي 
زندگي. اينكه فرد بتواند سه وعده غذاي گرم داشته 
باشد، امكان تحصيل رايگان داشته باشد، از خدمات 
درماني الزم برخوردار باش��د، همچنين س��رپناهي 
قابل قبول برايش فراهم باش��د.حال با توجه به اين 
استانداردها متاس��فم كه بگويم چنين شرايطي در 
حال حاضر در كشور ما حاكم نيست. بسياري از افراد 
از هي��چ حداقلي برخوردار نيس��تند، وقتي صحبت 
از خط فقر مي ش��ود، صحبت از زندگي انسان هايي 
است كه زير اين خط به بدترين شكل ممكن در حال 
سپري شدن است. او مي افزايد: بي توجهي به وضعيت 

درمان، بي توجهي به وضعيت مس��كن، بي توجهي 
به وضعيت معيش��ت همه و همه دست به دست هم 
مي دهند و نتيجه چيزي مي شود كه امروز جامعه ما 
با آن دست به گريبان است. افزايش سرقت، افزايش 
فحشا، افزايش كارتن خوابي، افزايش حاشيه نشيني 
و... در اين مورد آخر اكثر جامعه شناسان متفق القول 
هستند كه افزايش حاشيه نشيني يكي از بزرگ ترين 
آسيب هاي اجتماعي در هر جامعه اي به شمار مي رود. 
حاشيه شهرها معموال محل مناسبي براي رشد انواع 

بزه ها و آسيب هاي اجتماعي اند. 

    به جاي شهرك سازي در حاشيه شهرها 
شغل توليد كنيم

پورهادي ضمن اش��اره به وعده وزير راه و شهرسازي 
در رابطه تحويل زمين هاي رايگان به افرادي داراي ۳ 
فرزند و بيشتر مي گويد: زميني كه قرار است به اين 
افراد داده ش��ود قطعا در حاشيه شهرها خواهد بود، 
شهرك سازي در حاشيه شهرها آن هم در شرايطي 
كه بسياري از اين شهرك ها هنوز از امكانات الزم مثل 
مدرسه، آب، برق و... محروم هستند، اين دامن زدن 
به آسيب هاي اجتماعي است. به جاي اين دولت هزينه 

كند و محل هاي آسيب را افزايش دهد، اين هزينه را در 
شهرها و روستاها انجام دهد و براي ساكنان آنها شغل 
ايجاد كند تا كسي مجبور نباشد براي به دست آوردن 
ش��غل و گذران زندگي به شهرهاي بزرگ مهاجرت 
كند و به دليل نداشتن سرمايه در حاشيه اين شهرها 

ساكن شود. 

    حال ما خوب نيست!
اي��ن روزها حال ما خوب نيس��ت، ح��ال هيچ كس 
خوب نيس��ت، مگر آنهايي كه هن��وز در خانه هاي 
چند صد ميلياردي خود در خيابان هاي باالي شهر 
با ماشين هاي آخرين مدل به زندگي الكچري شان 
ادام��ه مي دهند و خبري از مرك��ز و جنوب و غرب و 
شرق شهر ندارند. اين روزها فشار اقتصادي باعث شده 
تا تعداد زيادي از افراد دچار فروپاشي عصبي بشوند. 
خانواده هاي زيادي از هم پاشيده اند. خيلي ها به آينده 
كه هيچ به فرداي خود هم اميد چنداني ندارند. تا زماني 
كه مش��كالت اقتصادي حل نشود مردم نمي توانند 
نفسي به راحتي بكشند. آقاي رييس دولت، درد كارگر 
خوردن يا نخوردن ناهار يك روز نيس��ت، درد كارگر 

تامين معيشت است.

گزارش

پرداخت عيدي دو تا سه برابر حقوق پايه 

مازيرخطفقرجاخوشكردهايم!
مشكل معيشت با يك وعده غذا حل نمي شود

فوتي هاي كرونا در تهران به 45  نفر رسيد 
مديرعامل سازمان بهش��ت زهرا)س( 
با تاكيد بر لزوم خ��ودداري از تردد غير 
ضروري به بهشت زهرا در ايام اوج گيري 
كرونا ويروس از افزايش آمار روزانه فوتي 
پذيرش شده در س��ازمان بهشت زهرا 
ناشي از ابتال به كرونا به ۴۵ نفر خبر داد. 
سعيد غضنفري در تشريح روند صعودي 
جان باختگان كروناي��ي و آمار پذيرش 

در سازمان بهش��ت زهرا)س( گفت: در حال حاضر 
با يك هشدار جدي روبرو هستيم؛ لذا از شهروندان 
درخواست مي كنم عالوه بر رعايت شيوه نامه هاي 
بهداش��تي و تزريق واكس��ن از تردد غي��ر ضرور به 

سازمان بهشت زهرا خودداري كنند. او 
ادامه داد: بيش از دو هفته است كه آمار 
كامال صعودي را در فوتي هاي ناش��ي از 
كرونا ويروس شاهد هستيم به شكلي كه 
شمار فوتي هاي روزانه در اين آرامستان 
هم اكنون به حدود ۲۰۰ نفر رس��يده و 
با ادامه اين روند ش��اهد افزايش بيشتر 
فوتي ه��ا خواهيم بود از اي��ن تعداد ۴۵ 
فوتي ناشي از ابتال به كرونا بوده است البته همچنان 
با آمار روزهاي بحراني پيك قبلي فاصله زيادي داريم 
اما اين امر لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي و تزريق 

واكسن را به روشني نشان مي دهد.

پرداخت ماهانه غرامت »مرخصي زايمان«
مديركل امور بيمه ش��دگان سازمان 
تامي��ن اجتماعي در پاس��خ به اينكه 
آي��ا واريز ماهانه يا ي��ك جاي غرامت 
مرخصي زايمان »اختياري« است يا به 
يك رويه واحد براي همه بيمه شدگان 
تبدي��ل ش��ده اس��ت؟ اظه��ار كرد: 
بيمه شدگان مشمول ما، حق انتخاب 
دارند. ولي عموما به س��مت دريافت 

ماهانه رفته و اس��تقبال كرده اند. مهدي شكوري 
برقراري ماهانه غرام��ت مرخصي زايمان توضيح 
داد و در اين باره اظهار كرد: از ش��هريورماه س��ال 
جاري كه دستورالعمل پرداخت ماهانه دستمزد 
مرخصي زايمان صادر ش��ده اس��ت، غرامت ها را 
به طور مرتب و ماهانه پرداخت مي كنيم و رش��د 
خوبي هم داشته است. او افزود: قبل از صدور اين 
دستورالعمل، شش ماه اس��تحقاقي پس از اتمام 
دوره مرخصي به صورت يكجا پرداخت مي شد كه 
با تدابير اتخاذ شده سازوكاري فراهم شد تا فردي 
كه در مرخصي زايمان به سر مي برد بتواند هرماه 

مبلغي را درياف��ت كند. مديركل امور 
بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي 
با بيان اينك��ه پرداخت ماهانه غرامت 
ايام بارداري جزو تكاليف مقرر ما است 
كه هرماه انجام مي دهيم و خوشبختانه 
استقبال خوبي از آن شده است گفت: 
هرماه دستمزد مذكور براي افرادي كه 
شماره حسابشان را اعالم كرده اند واريز 
مي شود. شكوري در پاسخ به اينكه چرا پرداخت 
اين هزينه بعضا با وقفه همراه است؟ گفت: علت به 
ارسال ليست از سوي كافرما برمي گردد. به عنوان 
مثال وقتي مي خواهيم كم��ك غرامت آذرماه را 
بپردازيم بايد ليست آذرماه از سوي كارفرما ارسال 
شده باشد كه ببينيم كاركردي براي فرد رد شده يا 
صفر است. طبق ماده ۳۰ قانون تامين اجتماعي، 
كارفرما يك ماه مهلت دارد تا ليست كاركنانش را 
ارس��ال كند؛ به اين ترتيب وضعيت فرد در آذر تا 
انتهاي دي ماه مشخص مي شود اما به محض اينكه 

ليست بيايد، اين هزينه پرداخت مي شود.

افزودن ۱۱۰ تخت بستري كودكان به سيستم بهداشت و درمان 
هيات امناي صرف��ه جويي ارزي در 
معالجه بيماران، ۱۱۰ تخت بستري 
اطف��ال را ب��ه همراه هم��ه متعلقات 
مربوط��ه ب��راي ۱۵ دانش��گاه علوم 
پزشكي كش��ور تامين و ارسال كرده 
اس��ت. وزارت بهداش��ت، درم��ان و 
آموزش پزش��كي اعالم كرد: باتوجه 
به شيوع اميكرون در كشور و افزايش 

درگيري كودكان به س��ويه جدي��د، تمهيدات 
الزم را در نظ��ر گرفته اس��ت بنابراين به منظور 
آمادگي بيش��تر بيمارس��تان هاي دولتي براي 
پذيرش ك��ودكان در بخش هاي بيمارس��تاني، 
هيات امن��اي صرف��ه جوي��ي ارزي در معالجه 

بيماران ۱۱۰ تخت بستري كودكان 
را ب��ه همراه همه متعلق��ات مربوطه 
ب��راي ۱۵ دانش��گاه علوم پزش��كي 
كشور تامين و ارس��ال كرده است.بر 
اس��اس اولويت و نيازسنجي معاونت 
 درمان وزارت بهداشت، هيات امناي 
صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران 
همه تجهي��زات مقابله با اين بيماري 
را در كوتاه ترين زمان ممكن براي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي اراك، اصفهان، اهواز، ايران، تبريز، 
تهران، خراسان رضوي، زاهدان، شهيد بهشتي، 
فارس، قزوين، قم، گلس��تان، مازندان و بجنورد 

توزيع كرده است.
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