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 واگذاری پرابهام 
سرخابی ها

تورم و حقوق بگيران ثابت 

چند هفته ای است که سازمان 
فرابورس اعالم کرده دو باشگاه 
پر طرفدار استقالل و پیروزی 
قرار اس��ت که به زودی عرضه 
اولیه ش��ده و وارد بازار بورس 
اوراق بهادار ش��وند. در ابتدا به 
صورت ه��ای مالی این دو تیم 
نگاهی می اندازیم صورت های 
مالی پر از ابه��ام، پر از اعداد و ارق��ام عجیب و غریب که 
مشخص نیست چگونه این اعداد و ارقام ارائه شده اند. از 
س��وی دیگر اما و اگرهای بسیار در حوزه مالکیت این دو 
باشگاه سازمان فرابورس را بر آن داشته که یک نگاه دیگری 
نسبت به این دو باشگاه داشته باشد.  هیات مدیره فرابورس 
پنج شرط احتمالی مربوط به مباحث مالی و حقوقی را 
پیش روی دو باشگاه استقالل و پیروزی قرار داده که باید 
در ابتدا این ۵ پیش ش��رط در ابتدا مشخص شود. اولین 
نکته مالکیت برند هر دو باشگاه است. با توجه به اینکه در 
بحث مالکیت دو باشگاه استقالل یا تاج سابق و پیروزی 
یا شاهین سابق نفرات جدیدی ادعای مالکیت می کنند، 
نمی توان نسبت به مالکیت این دو باشگاه اظهار نظر دقیقی 
داش��ت، از سوی دیگر با توجه به اینکه این دو تیم سابقه 
تاریخی زیادي در فوتبال ایران دارند، بحث دارایی های این 
دو باشگاه باید در ابتدا مشخص شود. اعضای هیات مدیره 
باشگاه استقالل ادعا دارند که سازمان وزارت ورزش، زمین 
تنیس میدان ونک و سایر متعلقات مربوط به باشگاه تاج 
سابق یا استقالل است که در زمان انقالب اسالمی، وزارت 
ورزش اینها را مصادره کرده و هیات مدیره باشگاه استقالل 
ادعا کرده که این امالک باید به باشگاه استقالل بازگردند. از 
سوی دیگر با توجه به بحث دارایی های باشگاه پیروزی باید 
مشخص شود که میزان دارایی های ثبتی هر کدام از این 
شرکت ها چقدر است. از سوی دیگر هنوز مالکیت های این 
دو باشگاه نسبت به زمین های تمرینی در هاله ای از ابهام 
است و هر کدام از سازمان های شهرداری و سازمان ورزش 
و سایر متعلقات ادعای مالکیت برخی از این دارایی ها را 
می کنند.   از طرف دیگر وضعیت ثبتی این دو باش��گاه 
باید مدنظر قرار داده شود. دو باشگاهی که در ابتدا باید در 
سازمان ثبت شرکت ها دارایی های خود را ثبت و مشخص 
کنند که مقدار سرمایه اولیه این دو باشگاه چقدر است و 
چگونه می توان نسبت به این دو تصمیم گیری كرد و از 
طرف دیگر باید در ابتدا مبحث مالکیت برطرف شده و بعد 
این دو باشگاه عرضه شود. در نهایت واگذاری این دو باشگاه 
پر طرفدار کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد، زیرا نواقصی 
که ش��رکت فرابورس نسبت به این دو باشگاه پر طرفدار 
اعالم کرده اس��ت، نواقص بسیار عمیق و ساختارمندی 
است که در کوتاه مدت بعید اس��ت که به نتیجه برسد. 
شرکت کنندگان بسیاری به خاطر تعصب شان به این دو 
باشگاه، در پذیره نویسی استقالل و پرسپولیس شرکت 
ادامه در صفحه 6 خواهند کرد، اما این... 

اقتص��اد تركی��ه در ماه هاي 
گذش��ته با تورمي كم سابقه 
مواجه شده و برآوردها نشان 
مي دهد كه تورم این كشور از 
مرز ۵0 درصد نیز عبور كرده 
اس��ت. همین موضوع چه در 
حوزه برنامه ریزي هاي كالن 
اقتص��ادي و چ��ه در زندگي 
اقش��ار مختلف مردم این كش��ور مش��كالت فراواني 
ایجاد كرده و دولت تركیه را بر آن داش��ته تا با پیگیري 
سیاست هایي جدي كه در كوتاه مدت نتایج خود را نشان 
مي دهند، براي كاهش تورم اقدام كند. مقایسه وضعیت 
اقتصاد تركیه با آنچه كه در سال هاي گذشته در ایران 
رخ داده به خوبي نشان مي دهد كه ایران نتوانسته براي 
مدتي طوالني از زیر بار تورم خارج شود و اگر باال رفتن 
ادامه در صفحه 6 قیمت ها براي بسیاري از...   

حسین مریدسادات

تحليل روز

نگاه اقتصادي به حمله روسيه به اوكراين

دستاورد بازارها از حمله پوتين
برخي تصور مي كردند كه منابع جایگزین، به ویژه از بخش 
انرژي هاي تجدیدپذیر مي تواند به جاي گاز روس��یه در 
دسترس باشد، اما این منابع هنوز در دسترس نیستند و 
بازار اشتهاي خود را براي سرمایه گذاري شركت هاي انرژي 
 S&P پاك از دست داده است. عملكرد شاخص انرژي پاك
نسبت به قیمت نفت خام طي پنج سال گذشته این ادعا ها 
را تأیید مي كند. جان اوترز در بلومبرگ نوشت: من نظرات 
زیادي در مورد حمله روسیه به اوكراین دارم. اثر این حمله بر 

بازارها، در فهرست نگراني هاي من قرار دارد و مي توان انتظار 
داشت كه این بحران تاثیر زیادي بر بازار ها داشته باشد. در 
داخل اروپا، این بزرگ ترین شوك منفي به نظم بین المللي 
از زمان پایان جنگ جهاني دوم است و پیامد هاي عمیقي 
خواهد داشت. در ادامه این مطلب آمده است: در پایان روز 
حمله، بازار ها چنان غافلگیر شده بودند كه من دیگر سعي 
نمي كردم ذهن والدیمیر پوتین را بخوانم، در عوض، نیاز 
داشتم تفكر معامله گران و سرمایه گذاراني را كه سهام ایاالت 

يادداشت روز
بهتر است مسائل را با ايران حل كنيم و به دنبال راه هايي براي همزيستي باشيم 

بن سلمان: ايران تا ابد همسايه ماست
 بن س��لمان درباره ایران گفت: آنها همسایه ما هستند و 
همسایه ما تا ابد باقي خواهند ماند. ما نمي توانیم از آنها 
رهایي یابی��م و آنها نیز نمي توانند از ما رهایي یابند پس 
بهتر است كه مسائل را حل كنیم و به دنبال راه هایي باشیم 
كه امكان همزیستي را براي ما فراهم كند. ما طي چهار 
ماه بحث هایي انجام دادیم و اظهارات بس��یاري از طرف 
سران ایران ش��نیدیم كه مورد استقبال ما در عربستان 
سعودي قرار گرفت. »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودي 
در مصاحبه  اي اختصاصي با وبگاه امریكایي »آتالنتیك« 
كه وبگاه »الخبر ۲۴« آن را به صورت كامل منتشر كرده، 
به مسائل مختلفي از جمله ضرورت همزیستي با ایران 
پرداخت. بن سلمان درباره ایران گفت: »آن ها همسایه ما 
هستند و همسایه ما تا ابد باقي خواهند ماند. ما نمي توانیم 
از آنها رهایي یابیم و آنها نیز نمي توانند از ما رهایي یابند 

پس بهتر است كه مسائل را حل كنیم و به دنبال راه هایي 
باشیم كه امكان همزیستي را براي ما فراهم كند.«او ادامه 
داد: »ما طي چهار ماه بحث هایي انجام دادیم و اظهارات 
بسیاري از طرف سران ایران شنیدیم كه مورد استقبال ما 
در عربستان سعودي قرار گرفت. ما به بررسي جزییات این 
بحث ها ادامه خواهیم داد و امیدوارم كه یك موضع برسیم 
كه براي هر دو كشور خوب باشد و آینده درخشاني براي 
عربستان و ایران ایجاد كند«. ولیعهد سعودي در ادامه به 
توافق هسته اي ایران پرداخت و اظهار داشت: »من بر این 
باورم كه هر كشوري كه در جهان بمب هسته اي دارد -چه 
ایران و چه هر كشور دیگري- خطرناك است. بنابراین ما 
دوست نداریم كه این را ببینیم و همچنین تمایل نداریم 
كه شاهد یك توافق هسته اي ضعیف باشیم كه در پایان 

به همین نتیجه ختم مي شود.«

جواد هاشمي

اختالل »وحشت زدگي« 
نيازمند توجه و درمان

متاس��فانه در بس��یاري از 
خانواده ه��ا بي توجه��ي به 
اختالالت رفت��اري در بین 
نوجوانان و جوانان و گذشتن 
از كنار این اختالالت مي تواند 
در طوالني مدت نتایج بسیار 
ب��دي را به ج��ا بگ��ذارد. در 
بس��یاري از موارد وقتي فرد 
دچار اختالل پانیك یا همان وحشت زدگي مي شود، 
اطرافیان او با گفتن این جمله كه »باز عصبي ش��ده« 
از كنار موضوع مي گذرن��د و بدون توجه به اینكه این 
اختالل مي توان��د در طوالني مدت عواقب بدي براي 
فرد یا اطرفیان داشته باشد، به آن توجه نمي كنند، در 
صورتي كه اختالل پانیك اگر به موقع شناسایي شده و 
مورد درمان قرار بگیرد در بسیاري از موارد قابل درمان 
بوده و در واقع مي توان آن را تا حد زیادي از بین برد. اما 
از جمله مشخصه هاي اختالل وحشت زدگي یا پانیك 
حمالت دوره اي و ترس شدیدي است كه فراواني بروز 
آنها مي تواند از چند حمله در یك روز یا تعداد انگشت 
شماري در طول یكسال متفاوت باشد. پانیك ممكن 
است با سایر اختالالت اضطرابي همراه باشد. باید توجه 
داشته باشیم كه حمالت پانیك به صورت ناگهاني بروز 
مي كنند و در عرض چند دقیقه به اوج خود مي رسد. 
از س��وي دیگر این حمالت تابع هیچ قانوني نیست، 
و ممكن اس��ت در حال آرامش، خواب یا اضطراب به 
یك باره حمالت وحش��ت زدگي رخ ده��د. پانیك با 
نشانه هایي مثل احساس افزایش شدید ضربان قلب، 
ادامه در صفحه 8 تعریق و لرزش یا...   

فاطمه باجالن

چراغ سبز  دولت و مجلس به واردات  خودرو

صفحه 2 و 3    

 برنده بزرگ 
واردات خودرو كيست

 شامخ كل ساختمان 
روي عدد 50 ايستاد 

چه كساني از ايجاد اختالل در روند 
انتخابات صنفي نفع مي برند؟

 قشر وسيعي از مردم 
در انتظار تصميم گروهي اندك

 ستاريان: مسكن در ركود نيست بلكه 
در وضعيت » در انتظار« است

آن گونه كه مدیران و فعاالن ساختماني در دي ماه 
س��ال جاري پیش بیني كرده بودند، در بهمن ماه 
وضعیت س��اخت و س��از بهبود یافت و شامخ كل 
ساختمان روي عدد ۵0 ایستاد. شامخ كل ساختمان 
در دي ماه ۴۲.38 ثبت شده بود.  به این ترتیب، نتایج 
نظر سنجي از مدیران و فعاالن صنعت ساختمان 
نشان مي دهد، عدد شامخ كل ساختمان در بهمن 
ماه نسبت به ماه قبل افزایش قابل توجهي داشته 
است. البته ذكر اینكه نكته ضروري است كه عدد 
۵0 در واقع مرز میان ركود و رونق ارزیابي مي شود. 
از همین رو، رش��د حدود 8 پله اي عدد شامخ كل 
صفحه 5 را بخوانید ساختمان به...   

خبرهاي پشت پرده حكایت از این دارد كه برخي 
از افراد قصد برهم زدن یك انتخاب صنفي، كه قرار 
است هفدهم اسفندماه برگزار ش��ود، را دارند. این 
درحالي اس��ت كه براس��اس قانون اصالحي نظام 
صنفي، افرادي كه ۲ دوره متوالي یا ۴ دوره متناوب 
عضو هیات مدیره اتحادیه ها بودند، نمي توانند مجدد 
انتخاب شوند. حال یك منبع آگاه در این باره عنوان 
كرده كه برخي از اعض��اي اتحادیه صوت، تصویر و 
تلفن همراه قصد دارند در انتخابات پیش رو، اخالل 
ایجاد كنند. از این رو، »تعادل« به منظور روشن شدن 
صفحه 7 را بخوانید ابعاد قضیه و ...  

تعیین دستمزد هنوز هم یكي از مشكالتي است كه 
جامعه كارگري نتوانسته آن را از سر بگذراند، در واقع 
هنوز تصمیم قطعي و نهایي براي تعیین دستمزدها 
گرفته نشده و این نشان مي دهد كه حتي دولتمردان 
هم در تعیین دستمزد در ش��رایطي كه تورم هر روز 
افزایش پیدا مي كند با مش��كالتي مواجه ش��ده اند. 
از س��وي دیگر افزایش بي رویه قیمت ه��ا و حداقل 
دستمزدي كه كارگران با آن زندگي مي كنند، باعث 
شده تا هر روز بر تعداد افرادي كه در فقر مطلق به سر 
صفحه 8 را بخوانید مي برند افزوده شود.  

وضعیت بازار مسكن در بهمن ماه سال جاري چند 
شاخصه متمایز داشت. از سویي تورم نقطه به نقطه 
مسكن با افت قابل توجهي از حدود 90 درصد در 
بهمن سال 99 به 16 درصد در بهمن سال جاري 
رسیده است. از س��وي دیگر، رشد قیمت اسمي 
مسكن در ماه گذشته نزدیك به صفر درصد بود. 
از همین رو بود كه در گزارش تحلیلي»تعادل« از 
داده هاي آماري بانك مركزي در هفته گذشته، 
به تكمیل فرآیند تغییر سیكل »ركود شدید« به 
»ركود اندك« در بهمن ماه اشاره و نوشته شد كه 
یكي از شاخصه هاي فاز »ركود اندك« تالطم در 
صفحه 5 را بخوانید بازار اجاره است.  

بهبود ساخت و ساز 
در بهمن

 سنگ اندازي 
در انتخابات صنفي!

تعيين دستمزد 
كارگران، زير سايه 

كسري بودجه

رشد 3 برابري اجاره بها 
نسبت به قيمت مسكن

رييس جمهور در جريان سفر به گلستان 

صفحه2    

 مسووالن سريعا
 براي احياي خليج گرگان 

اقدام كنند

وزير امور خارجه: 

براي نهايي كردن 
 توافق خوب 
آمادگي داريم

صفحه 2

متحده را به قدري خریدند كه یكي از بزرگ ترین تكان هاي 
قیمتي چرخشي در تاریخ را رقم زدند، درك كنم. آنان در 
برخي موارد، در طبقه بازار س��هام نیویورك پس از بسته 
شدن، فریاد هاي بلند »ایاالت متحده امریكا« سر مي دادند!

اگر مي خواهیم نحوه استقرار دارایي ها را در روز ها و ماه هاي 
آینده بررسي كنیم، باید بدانیم كه این اتفاق چگونه رخ داد. 
تقریبًا به همان اندازه كه براي پیش بیني نتیجه وضعیت 
وحش��تناك و س��یال در اوكراین نیاز به تالش داریم، در 
این زمینه هم باید دقت داش��ته باشیم. یك شبه، با وقوع 
تهاجم، مردم به صورت كاماًل قابل پیش بیني طال خریدند 

و سفارش هاي فروش سهام را وارد كردند.

  چگونه Risk-Off به Risk-On تبديل شد
پس از هجوم اولیه به سمت طال، پول دوباره به بازار سهام 
ایاالت متحده سرازیر شد. اگر شما در تاریخ بیست و چهارم 
همین ماه س��رمایه گذاري خود را از طال به سمت خرید 
شاخص نزدك كامپوزیت سوق دادید، سود كرده اید. اما 
چه چیزي ممكن است باعث این موضوع شده باشد؟ من 

به ارایه توضیحات خودم در این زمینه مي پردازم.

  فروش شايعه و خريد اخبار
این یك كلیش��ه آزار دهنده است. اعمال این روش در این 
مورد دش��وار بود، زیرا سهام تاكنون اینقدر ارزان فروخته 
نشده بود و تا یك روز پیش از حمله، این امید وجود داشت 

كه آن اتفاق ترسناك ممكن است هرگز رخ ندهد.

  شوك ژئوپليتيك به اين معني است كه ما نيازي 
به نگراني در مورد فدرال رزرو نداريم

این منطقي است و از قبل بسیار مورد بحث قرار گرفته بود، 
اما با رویداد ها مطابقت ندارد. این همان چیزي است كه در 
۲۴ ساعت گذشته براي بازده 10 ساله واقعي اتفاق افتاده 

است. بازار اوراق قرضه عماًل به اندازه اي باعث افت شرایط 
مالي ش��د كه گویي فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه 

كاهش داده باشد.
در پایان روز، انتظارات براي سال آینده تقریباً به باالترین حد 
خود بازگشت. تنها تعدیل قابل توجه این است كه فعاالن 
بازار اكنون فكر مي كنند ماه آینده شاهد افزایش تنها ۲۵ 

واحد پایه در بازار خواهند بود، نه ۵0 واحد پایه.
ع��الوه بر این، انتظ��ارات تورمي آن ط��ور كه پیش بیني 
مي شد، تغییر نكرد. تئوري این است كه این درگیري خطر 
قیمت هاي باالتر نفت و حتي تنگنا هاي بیشتر را به دنبال 
دارد كه فشار بیش��تري بر تورم وارد مي كند. اما نرخ هاي 
تورم اكنون داستان قابل توجهي را بیان مي كنند. انتظارات 
براي پنج س��ال آینده تقریبًا مانند همیشه باال است، اما 
انتظارات براي پنج سال پس از آن تقریباً دقیقاً به اندازه هدف 
فدرال رزرو یعني ۲ درصد است. این بزرگ ترین شكاف در 
تاریخ اوراق بهادار است كه پیش بیني ها را پشت سر گذاشته 
است. در میان مدت، سرمایه گذاران همچنان مثل همیشه 
مطمئن هستند كه مشكل تورمي وجود نخواهد داشت. یا 
به بیاني خشن تر مي توان گفت آنها هنوز فكر مي كنند كه 
ف��درال رزرو در چند ماه آینده بیش از حد س��فت خواهد 
شد و پس از آن با یك اقتصاد كند به ما پاداش خواهد داد. 
به طور خالصه، این تكان قیمتي به این دلیل نبود كه مردم 
فكر مي كردند پوتین فدرال رزرو را مجبور مي كند تا نقش 

حمایتي به عهده بگیرد.    
به این مورد بیش��تر پرداخته ش��ده اس��ت. من مقاالت 
تحقیقاتي فراواني را در دو هفته گذشته دیده ام كه به این 
نكته اشاره مي كنند كه اكثریت فروش هاي ژئوپلیتیكي 
از سال 19۴۵ نش��ان داده اند كه فرصت هایي براي خرید 
بوده اند. این، همراه با برخي خرید هاي الگوریتمي سهام كه 
طبق یك مدل، ارزان به نظر مي رسید، احتماال دلیل افزایش 
ادامه در صفحه 6 معامالت صبح نیویورك است. 



با رسيدن به نيمه اسفند ماه، مجلس شوراي اسالمي 
تنها چند روز زمان دارد تا با نهايي كردن بررسي هاي 
خود در اليحه بودجه، قانون پيش��نهادي خود را به 
ش��وراي نگهبان ارس��ال كند. اگر بنا بر اين باشد كه 
دولت از ابتداي س��ال آينده بودجه كامل در اختيار 
داشته و مانند برخي س��ال ها مجبور به كار بر اساس 
بودجه هاي چند دوازدهمي نش��ود، بهارستان بايد 
پيش از پايان سال كار خود را بر روي بودجه تمام كند 
و در نهايت با تاييد ش��وراي نگهبان، قانون بودجه را 

براي اجرا به دولت برگرداند.
با وجود آنكه دولت بر اس��اس قان��ون تقريبا اليحه را 
ب��ه موقع به مجلس تحويل داد و كميس��يون تلفيق 
نيز از همان زمان كار ب��ر روي اليحه را آغاز كرد اما با 
گذشت نزديك به دو ماه هنوز برخي اختالف نظرها 
در ميان نماينگان مجلس باقي مانده و همين موضوع 
نهايي كردن قانون را با اما و اگر مواجه كرده است. در 
هفته هاي گذشته و در جريان بررسي اليحه بودجه 
در مجلس، با توج��ه به اينكه در رابطه با برخي موارد 
جمع بندي نهايي صورت نگرفت، بنا شد كميسيون 
تلفيق بار ديگر بر روي برخي نقاط اختالف كار كند 
و در صورت رس��يدن به نتيجه نهاي��ي آن را به ابالغ 

نهايي برساند.
نتايج ابتدايي بررسي هاي مجدد بخش هايي از بودجه 
در كميسيون تلفيق نشان مي دهد كه اعضا همچنان 
بر برخي از مصوبات ابتدايي خود پايبند هستند. يكي 
از اصلي ترين اين موارد، بحث باقي ماندن ارز 4200 
توماني در برنامه هاي س��ال آينده دولت اس��ت. در 
شرايطي كه دولت در اليحه ابتدايي اين ارز را حذف 
كرده بود اما كميسيون تلفيق حكم به بقاي آن و در 
نظر گرفتن بودجه اي 9 ميليارد دالري براي اين طرح 
داد و در شرايطي كه به نظر مي رسيد اين برنامه نهايي 
مجلس اس��ت اما در جريان بررسي  اليحه در صحن 
براي حل اختالفات بنا ش��د كه كميسيون تلفيق بار 
ديگر پيشنهاد خود را بررسي كند. حاال صحبت هاي 
سخنگوي اين كميسيون نشان مي دهد كه نمايندگان 
بر تداوم تخصيص ارز4200 توماني در س��ال آينده 
تاكيد دارند و بايد ديد كه آيا صحن نيز اين پيشنهاد 

را مي پذيرد يا خير.
از س��وي ديگر كميس��يون تلفيق بار ديگ��ر بر روي 
برخي از پيشنهادات ديگر خود نيز تاكيد كرده است. 
به منظور حمايت از توليد و صاحبان كسب و كارهاي 
آسيب ديده از كرونا، براساس اعالم ستاد ملي مبارزه 
با كرونا، واحدهاي صنفي با درآمد مش��مول ماليات 
كمتر از يك ميلي��ارد )۱.000.000.000( ريال در 
سال ۱400 عالوه بر معافيت هاي قانوني و بخشودگي 
و مش��وق هاي مالياتي، براي ماليات بر عملكرد سال 
۱400 از پنج واحد درصد بخشودگي از نرخ مالياتي 

برخوردار مي شوند.
از ابتداي س��ال ۱40۱ به قيمت خرده فروشي هر نخ 
سيگار توليد داخل با نشان ايراني مبلغ هزار و دويست 
)۱.200( ري��ال، تولي��د داخل با نش��ان بين المللي 
)برند( مبلغ ش��ش هزار )۶.000( ريال، هر نخ سيگار 
وارداتي مبلغ يازده هزار )۱۱.000( ريال و هر بس��ته 
پنجاه گرمي تنباكوي قلي��ان داخلي يكصد و پنجاه 
هزار )۱۵0.000( ريال و هر بس��ته تنباكوي وارداتي 

سيصدهزار )۳00.000( ريال به عنوان عوارض اضافه 
مي گردد.مشمولين نظام وظيفه عمومي مقيم خارج 
از كش��ور كه حداقل پنج س��ال از زمان فراخوان آنها 
به خدمت وظيفه عمومي گذش��ته باش��د، با رعايت 
اصل يكصد و دهم )۱۱0( قانون اساس��ي مي توانند 
با پرداخ��ت معادل ريال��ي پانزده ه��زار )۱۵.000( 
يوروكارت معافيت از خدمت سربازي دريافت كنند. 
مشمولين متأهل داراي فرزند از مادر ايراني از بيست و 

پنج درصد )2۵%( تخفيف برخوردار مي شوند.
پزش��كان عموم��ي، متخص��ص و ف��وق تخصص، 
فرهنگيان، آموزگاران، دبيران، مش��اوران و مربيان 
تربيتي شاغل در مناطق كمترتوسعه يافته و محروم 
كشور و صعب العبور و مناطق كوهستاني از پرداخت 
ماليات ساالنه تا سقف دوميليارد و چهارصد ميليون 

)2.400.000.000( ريال معاف هستند.
همچنين منابع حاصل از اصالح قيمت بنزين نسبت 
به قيمت قبل از سهميه بندي در سال ۱۳9۸، مشمول 
ع��وارض و ماليات بر ارزش افزوده و س��هم چهارده و 

نيم درصد شركت ملي نفت ايران نمي شود.
از طريق وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي نس��بت به 
واگذاري س��هام و س��هم الش��ركه متعلق به دولت و 
شركت هاي دولتي در بنگاه هاي مشمول واگذاري به 
اشخاص معرفي ش��ده توسط دستگاه هاي اجرايي و 
صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين 
اجتماعي در س��قف منابع رديف درآمدي ۳۱0۵0۱ 
و ۳۱0۵02 اقدام نمايد. آيين نام��ه اجرايي اين بند 
توسط س��ازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري 
وزارتخانه هاي نف��ت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و ساير وزارتخانه هاي ذي ربط تهيه 
و به تصويب هيات وزيران مي رسد. در كنار مصوبات 

بودجه اي مجلس، به نظر مي رس��د همچنان بحث 
بر س��ر حقوق و عيدي كارگران نيز ادامه دارد و هنوز 
ارقام در اين حوزه نهايي نشده اند. در آخرين خبر وزير 
كار گفته: براي بررسي حقوق و دستمزد سال آينده 
كارگران، كميته اي با تركيب نمايندگان اين قش��ر و 
كارفرمايان تش��كيل داديم و چندين جلسه در اين 

راستا برگزار شد.
وي افزود: تصميم نهايي در اين خصوص با نمايندگان 
جامعه كارگ��ري و كارفرمايي اس��ت و وزارت كار به 
عنوان ضلع سوم در اين جلسات حضور پيدا مي كند. 
وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي بيان كرد: مجلس 
شوراي اسالمي در حال بررسي بودجه ارسالي دولت 
براي س��ال ۱40۱ اس��ت و تغييرات و تصويب آن را 

نهايي خواهد كرد.
بحث بر سر عيدي كارگران نيز داغ است و هنوز عدد 
نهايي آن اعالم نشده است. براي محاسبه ميزان عيدي 
سال ۱400 بايد دستمزد روزانه كارگر را در ۶0 )تعداد 
روزهاي دو ماه( ضرب كنيم. در صورتي كه رقم پايه 
حقوق را در نظر بگيريم دستمزد روزانه كارگر برابر با 
۸۸ هزار و ۵۱۶ تومان خواهد بود. اين عدد ضرب در 
۶0 روز برابر با ۵ ميليون و ۳۱0 هزار تومان است. يعني 
حداقل عيدي سال ۱400 بايد ۵ ميليون و ۳۱0 هزار 
تومان باشد. حال اگر بر همين مبنا حداكثر عيدي را 
بخواهيم محاسبه كنيم. عدد دستمزد روزانه يعني 
۸۸ هزار و ۵۱۶ توم��ان را بايد در 90 )تعداد روزهاي 
س��ه ماه( ضرب كنيم. به اين ترتيب حداكثر عيدي 
امسال برابر با ۷ ميليون و 9۶۶ هزار تومان خواهد بود.

ماده واحده قانون مربوط ب��ه تعيين عيدي و پاداش 
ساالنه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون 
كار كه در شش��م اس��فند ۱۳۷0 به تصويب مجلس 

رسيده است مي گويد: تمام كارفرمايان كارگاه هاي 
مشمول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود 
به نسبت يك س��ال كار معادل ۶0 روز آخرين مزد، 
به عنوان عيدي و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختي از 
اين بابت به هر يك از كاركنان نبايد از معادل 90 روز 

حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند.
در تبصره اين ماده واحده به عيدي كارگراني كه كمتر 
از يك س��ال خدمت كرده اند پرداخته شده است. بر 
اساس اين تبصره مبلغ پرداختي به كاركناني كه كمتر 
از يك سال در كارگاه كار كرده اند بايد به ماخذ ۶0 روز 
مزد و به نس��بت ايام كاركرد در سال، محاسبه شود. 
مبل��غ پرداختي از اين بابت براي ه��ر ماه نبايد از يك 
دوازدهم سقف تعيين ش��ده موضوع ماده واحده اين 

قانون تجاوز كند.
وضعي��ت پرداخ��ت عي��دي ب��راي بازنشس��تگان 
تامي��ن اجتماعي با كارگران متفاوت اس��ت. عيدي 
بازنشستگان از سوي هيات وزيران تعيين مي شود. 
براي س��ال ۱400 ني��ز برابر مصوبه هي��ات وزيران، 
مبلغ عيدي بازنشستگان و مستمري بگيران تامين 
اجتماعي، يك ميليون و پانصد هزار تومان، تعيين و 
تصويب شده است. علت تعيين اين سقف آن است كه 
برابر بودجه سال ۱400 كه به تصويب مجلس شوراي 
اسالمي رسيد، مبلغ عيدي كارمندان، ۱۵.000.000 
ريال معادل يك ميليون و پانصد هزار تومان تعيين و 

تصويب شده است.
در فاصله حدود دو هفته تا پايان سال تيم تصميم گيري 
در مجلس و دولت بايد براي بسياري از سواالت پاسخي 
نهايي پيدا كند، در غير اين ص��ورت اقتصاد ايران در 
حالي قرن جدي��د را آغاز مي كند ك��ه هنوز تكليف 

بسياري از برنامه ها و چالش ها مشخص نيست.

اقتصاد کالنسياست ايـران2   Sat. Mar 5. 2022  2171   شنبه 14 اسفند 1400    2 شعبان 1443  سال هشتم    شماره 

مسووالن سريعا براي احياي 
خليج گرگان اقدام كنند

رييس جمهور با تأكيد بر تخصص گرايي و ضرورت توجه 
به راهكارهاي كارشناسي خاطرنشان كرد: مديران در 
ميان اقدامات و راهكارهايي كه براي توس��عه كشور از 
سوي كارشناسان پيشنهاد مي شود، آنچه بهتر منافع 
ملي را تأمين مي كند، انتخاب و اجرا كنند. آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييسي در ادامه برنامه هاي سفر به استان گلستان 
با حضور در مركز لجستيك مرزي و گمرك اينچه برون، 
با بيان اينكه گسترش مسيرهاي ريلي، يكي از مهم ترين 
محورهاي توسعه ملي است، گفت: براي توسعه خطوط 
ريلي مقرون به صرفه ترين، مطمئن ترين و كوتاه ترين 
روش ها مدنظر باشد.رييس جمهور توجه به پيشنهادها 
و راهكارهاي كارشناس��ي و تخصصي را ضرورت اصلي 
كارآمدي فرآيندهاي توسعه اي دانست و خاطرنشان 
كرد: در ميان راهكارهاي نخبگاني و كارشناسي نيز آنچه 
كه منافع ملي را بهتر و بيشتر تامين مي كند بايد مالك 
عمل باش��د. دكتر رييس��ي در ادامه به اهميت كريدور 
ش��مال- جنوب اش��اره و تأكيد كرد: اين كريدور از آن 
دسته زيرساخت هايي است كه كمك موثر و زيادي به 
توسعه كشور مي كند.رييس��ي همچنين با حضور در 
بازارچه مرزي اينچه برون با مردم و برخي از كسبه ديدار و 
گفت وگو كرد. در جريان اين بازديد رييس جمهور پس از 
شنيدن مشكالت و ديدگاه هاي بازاريان دستورات الزم 
را براي پيگيري و رفع اين مشكالت صادر كرد.آيت اهلل 
رييس��ي در جريان سفر به استان گلس��تان از جزيره 
آش��وراده و كانال خزيني بازديد و از نزديك در جريان 
مشكالت توسعه اين مناطق قرار گرفت. آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييسي روز جمعه در ادامه برنامه هاي سفر خود به 
استان گلستان با حضور در جزيره آشوراده و كانال خزيني 
از نزديك در جريان مش��كالت توسعه اي اين مناطق 
قرار گرفت.رييس جمهور تأكيد كرد: ضروري است كه 
كانال هاي ورودي آب به اين منطقه اليروبي شود.رييسي 
خاطرنشان كرد: آب بايد در خليج گرگان جريان داشته 
باشد. مسووالن بدون فوت وقت سريعاً براي احياي خليج 
گرگان اقدام كنند.رييس جمهور با تاكيد بر اينكه پس از 
اين سفر استاني اليروبي آبراهه هاي تامين كننده آب اين 
مناطق انجام شود، تصريح كرد: حداكثر ظرف مدت ۱0 
روز جلسه كارشناسي را تشكيل و اقدامات الزم به سرعت 
آغاز شود.دكتر رييسي خاطرنشان كرد: دستگاه هاي 
اداري، احيا، نگهداري و استفاده از اين طبيعت را در 
پيچ و خم روزمرگي معطل كرده اند.رييسي با اشاره 
به ظرفيت هاي اين منطقه براي توس��عه در زمينه 
گردشگري و محيط زيست، اظهار داشت: چندين بار 
در زمينه توسعه اين منطقه مطالعه انجام شده است 
لذا االن ديگر زمان اجرا است و تعلل پذيرفتني نيست.

امريكا
مسوول اتفاقات اوكراين است

خطي��ب نماز جمع��ه اين هفت��ه تهران گفت: پش��ت 
صحنه اتفاقات اخير در منطقه ش��رق اروپ��ا )اوكراين( 
ماجراجويي هايي امريكاست. مسوول اصلي امريكاست 
كه اوكراي��ن را قرباني حرص و ولع هاي خ��ود كرده اند. 
وي گفت: بيانات حكيمانه رهبر انقالب را در روز مبعث 
شنيديم و حاوي نكات مهمي بود. درس بعثت براي امروز 
ما برافراشتن پرچم خدمت و اخالق و مهر در برابر جاهليت 
مدرن است.وي افزود: ما با يك جاهليت بزك شده شيك 
پوش مواجهيم و شكي نيست كه رژيم مافيايي امريكا قله و 
نماد و نمود اين جاهليت مدرن است و يك رژيم بحران ساز 
و بحران زيست  است و با بحران شروع شده و از نسل كشي 
سرخپوست ها شروع شده و با جنايت عليه رنگين پوست ها 
ادامه يافته و با شعله ور كردن آتش جهاني ادامه يافته است 
و توليد بحران مي كند و يك مافيا در همه زمينه هاست 
و در هر بخش��ي مافيايي را درس��ت كرده است. سياهه 
جنايات رژيم مافيايي خودش جلدهاي قطوري است و 
اگر فهرست شود چه به سر آوردند از هم جنس گرايي و 
مافياي مواد مخدر و... نمونه هايي از آن است و ساالنه يك 
تريليون دالر سرمايه گذاري براي آتش افروزي در جهان 
مي كنند و بيش از ۱۵0 جنگ منطقه اي و فرامنطقه اي را 
راه اندازي كردند و ده ها هزار نفر را كشتند تا تاسيس مراكز 
اصلي جانيان و تروريست ها تا پرورش داعشي ها از اقدامات 
آنهاست.وي افزود: حمايت از بزرگ ترين تروريست زمانه 
ما رژيم صهيونيستي را داشتند و مقصر همه جنگ هاي 
منطفه ما امريكاست و خودشان اعتراف كردند و استاد كل 
توليد بحران رژيم مافيايي پليد امريكاست و براي خود 
جز نفرت چيزي بةجا نگذاش��تند و منفورترين رژيم در 
عالم امريكاست. علي اكبري در پايان گفت: اتفاقات اخير 
در منطقه ش��رق اروپا )اوكراين( هم، پش��ت صحنه اش 
ماجراجويي هايي امريكاس��ت و آن را كامال مش��اهده 
مي كنيد مسوول اصلي امريكاس��ت و اوكراين را قرباني 
حرص و ولع هاي خود كرده اند. پشت صحنه و عامل اصلي 
رژيم مافيايي امريكاست البته مواضع جمهوري اسالمي 
روشن و حكيمانه است و ما همه جا با جنگ مخالفيم و با 
كشتن غيرنظاميان مخالفيم و نابودي زيرساخت هاي 
كشورها را درست نمي دانيم. ريشه بحران حوادث امروز 
اوكراين نمايشگاه حكمراني غرب و استانداردهاي دوگانه 
امريكايي است و اين تنش ها نمايشگاه دوگانه امريكايي 
اس��ت و بايد فكر تازه اي كرد البته راه روش��ن است و راه 
مقاومت است و ان شاءاهلل قوي تر به راه خود ادامه مي دهيم.

خطيب نماز جمعه اين هفته تهران ادامه داد: شك نداريم 
اگر هر نوع اصالح فرهنگي و اقتصادي و عدالتي بخواهد 
در جامع��ه رخ دهد بايد از نهاده��اي حاكميتي و دولت 
شروع شود و بايد اول آن جا اصالح شود. اين رويكرد بسيار 
مبارك اس��ت و قدرش را مي دانيم. آزادسازي سواحل از 
اين قبيل بود، چقدر كار خوب و به جا و قاطعي بود كه با 
همكاري همه قوا و رييس جمهور انجام شد. اين قانون هاي 
برزمين مانده را مي شود اجرا كرد. اقدامات رييس دستگاه 
قضا بدون تش��ريفات مخصوصا در مبارزه با قاچاق كاال 
بسيار خوب بود و از كاهش تشريفات شروع شد و سامانه 
ثبت مجوزها از آن كارهاست كه اگر درست شود بسيار 
خوب است و اگر تشريفات فس��ادزا و اميدسوز كه ازآن 
رانت خواري در مي آيد جمع شود مردم نفسي مي كشند. 

تاثير جنگ اوكراين بر اقتصاد جهاني
يك كارش��ناس اقتصادي معتقد اس��ت كه با افزايش 
قيمت نفت و گاز در پي جنگ اوكراين و روسيه، ايران با 
افزايش صادرات فرآورده هاي نفتي و گازي خود مي تواند 
فرصت هاي خوبي را كس��ب و با تغيير نقش��ه تجاري 
جهان نقش فعاالنه تري در اين زمينه ايفا كند.  وحيد 
شقاقي شهري درباره تاثيرات جنگ اوكراين و روسيه 
بر اقتصاد جهاني و ايران اظهار كرد: درگيري اوكراين و 
روسيه چند پيامد را براي اقتصاد جهان خواهد داشت و 
از آنجا كه روسيه جزو كشورهاي صادركننده نفت و گاز 
به اروپاست و تحريم ها و تنش ها نسبت به روسيه ادامه 
خواهد يافت، بايد براي مدتي طوالني شاهد افزايش يا 
ماندگاري قيمت نفت در محدوه هاي باالي ۱00 دالر 
باشيم. وي با بيان اينكه در قيمت گاز نيز شاهد افزايش 
قيمت ها خواهيم بود، گفت: از جمله مهم ترين تاثيرات 
بحران اوكراين و روس��يه را مي ت��وان تعبير تبادالت و 
مسير تجارت دانس��ت، زيرا در پي تشديد تحريم هاي 
روس��يه، جهان غرب با هم پيمانان خود و روسيه نيز با 
متحدان خود رواب��ط بلوكي برقرار مي كنند و اينگونه 
مسير ترانزيتي و حمل ونقل كاالها و خدمات تحت تاثير 
قرار خواهد گرفت. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: با 
توجه به اينكه ايران كشوري با بيشترين ذخاير نفتي، 
گازي و معدني است، اين مس��ائل بر اقتصاد ايران نيز 
تأثيرات قابل توجهي در برخواهد داشت كه اين موضوع 
به اين بستگي دارد كه ايران چه ميزان مي تواند از اين 
فرصت  براي افزايش صادرات نفت، گاز و .. . استفاده كند. 
در اين زمينه، در اولين فرصت بايد برجام و مذاكرات را به 
سرانجام برساند. از سوي ديگر، ايران با افزايش صادرات 
فرآورده هاي نفتي و گازي مي تواند فرصت هاي خوبي 
را كسب و نقش فعاالنه تري در اين زمينه با تغيير نقشه 
تجاري جهان ايفا كند.  شقاقي با بيان اينكه اگر برجام 
به نتيجه برسد، در سال آينده درآمد ارزي بسياري به 
اقتصاد ايران پمپاژ خواهد ش��د، گفت: جنگ اوكراين 
و روس��يه بر بازارهاي ارز، مس��كن و بورس ايران تاثير 
مستقيمي ندارد اما هرچه ورود منابع ارزي با افزايش 
قيمت نفت و صادرات آن بهبود پيدا كند، مديريت عرضه 
ارز در بازار سهل مي ش��ود و تنش ها و نوسانات نرخ ارز 
مديريت خواهد شد. وي افزود: بنابراين، دولت از تنگناي 
ارزي رهايي پيدا مي كند و سال آينده پس از چهار سال 
نوسانات پي در پي قيمت ها، ثبات قيمت خواهيم داشت 
زيرا، دولت زماني كه منابع كافي داشته باشد، راحت تر 

مي تواند بازارها را تحت كنترل قرار دهد.

درخواست جديد وزير اقتصاد 
از رييس مجلس

وزير اقتصاد در رابطه با مصوبه كميسيون تلفيق بودجه 
مبني بر واگذاري اختيارات مديريتي مناطق آزاد به وزير 
اقتصاد و اجراي قانون ماليات برارزش افزوده به رييس 
مجلس نامه نوش��ت.وزير امور اقتص��ادي و دارايي در 
مورد مصوبه كميسيون تلفيق بودجه مبني بر واگذاري 
اختيارات مديريتي، ساختار و تشكيالت دبيرخانه به وزير 
اقتصاد و همچنين اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده 
به رييس مجلس نامه نوشت.سيد احسان خاندوزي در 
تاريخ ۷ اس��فند ماه مصوبه كميسيون تلفيق در بند ح 
تبصره ۱۸ را خالف نظر هيات دولت دانس��ته و معتقد 
است، اين مساله را به صالح كشور نمي دانم و بر بازگشت 
نظر نمايندگان به مفاد اليحه بودجه اصرار دارم. به عالوه 
اينكه درباره اجراي ماليات بر ارزش افزوده نمايندگان را 
به قانون دايمي ارجاع داده تا از تصويب اين پايه مالياتي 
براي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جلوگيري شود.در متن 
نامه وزير آمده است: »اينجانب تصويب نهايي متن مصوبه 
كميس��يون تلفيق در بند ح تبصره ۱۸ مبني بر انجام 
كليه امور اجرايي مديريتي، ساختار و تشكيالت مربوط 
به دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد و س��ازمان هاي 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سراسر كشور توسط وزير 
امور اقتص��ادي و دارايي را كه خالف نظر هيات محترم 
دولت است. در شرايط كنوني به صالح كشور نمي دانم 
و بر تصويب عمل متن من��درج در اليحه دولت در اين 
موضوع اصرار دارد. همچنين در خصوص اعمال يا عدم 
اعمال ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اجراي حكم 
قانون دائم پيشنهاد مي شود خواهشمند است موضع 
وزارت امور اقتصادي و دارايي به استحضار نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي رسانده شود.«وزير اقتصاد در 
حالي خواستار بازگشت دبيرخانه شوراي عالي مناطق 
آزاد ذيل رياست جمهوري شده كه پيش تر نمايندگان 
مجلس در برنامه ششم توسعه به منظور پاسخگو كردن 
و نظارت بر فعاليت هاي اين مناطق كه عملكرد مطلوبي 
نداشت وظايف دبيرخانه را در مصوبه اي ناقص به وزارت 
اقتص��اد محول كردند.نمايندگان كميس��يون تلفيق 
بودجه سال ۱40۱ بند پيشنهادي دولت مبني بر انتقال 
دبيرخانه شورا به رياست جمهوري را حذف، و با ناديده 
گرفتن تمامي احكام و قوانين دايمي و قانون تاسيس، 
تمام اختيارات اجرايي، مديريتي، ساختار و تشكيالت 
را به عهده وزير اقتصاد گذاشتند.براساس بند ح تبصره 
۱۸ مصوبات كميسيون تليفيق عنوان شد:  »كليه امور 
اجرايي، مديريتي، ساختار و تشكيالت مربوط به دبيرخانه 
شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي 
و سازمان هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سراسر كشور 
توسط وزير امور اقتصادي و دارايي انجام مي شود. وزارت 
امور اقتصادي و دارايي موظف است، ظرف مدت سه ماه 
پس از تصويب اين قانون و براساس ماده 2۳ قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ايران ساختار سازماني و تشكيالتي 
دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و 
ويژه اقتصادي را ذيل اين وزارتخانه ساماندهي و به تصويب 
هيات وزيران برساند.«مناطق آزاد در اقتصاد جهاني نقش 
بي بديلي بازي مي كنند و حدود نيمي از تجارت جهاني از 
طريق آنها صورت مي گيرد. آنچه مسلم است كاركردهاي 
خاصي براي توسعه اين مناطق در نظر گرفته شده كه 
توليد، خدمات، دانش، سرمايه گذاري، فناوري هاي نوين 
و پيشرفته دربر مي گيرد. از تاسيس مناطق آزاد تجاري 
در كش��ور ما نيز حدود ۳0 سال مي گذرد و عملكرد 
آنها نامطلوب ارزيابي مي شود كه نتوانسته به اهداف و 

كاركردهاي خود جامه عمل بپوشاند.

از بالتكليفي حقوق و عيدي تا پافشاري بر مصوبات كميسيون تلفيق

جانشين فرمانده كل سپاه: وزير امور خارجه: 

پرونده1401باارزترجيحيبستهميشود؟

پاسداري از انقالب جغرافيا نمي شناسدبراي نهايي كردن توافق خوب آمادگي داريم
حس��ين اميرعبداللهيان ضمن تشكر از تالش هاي 
هماهنگ كنن��ده عالي اتحاديه اروپ��ا در مذاكرات 
وين اظهار داشت: ما براي نهايي كردن توافق خوب 

و فوري آمادگي داريم.
وي افزود: اما ش��تاب و عجله طرف غربي نمي تواند 

مانع رعايت خطوط قرمز ايران شود.
وزير امور خارجه كشورمان با استقبال از نهايي كردن 
هر چه زودتر توافق افزود: الزمه حضور وزراي خارجه 
در وين و اعالم تواف��ق نهايي منوط بر رعايت كامل 
خطوط قرمز اعالمي ايران و از جمله موضوع تضمين 

موثر اقتصادي است.
امير عبداللهيان تاكيد كرد: دكتر باقري و كارشناسان 
ارشد كشورمان در مش��ورت مستمر و فعال با همه 
هيات ها در وين مي مانند. هيات كشورمان با جديت 
به تالش براي رسيدن به توافق نهايي و خوب ادامه 
خواهند داد. وزير امور خارجه كش��ورمان افزود: هر 
زماني كه طرف هاي غربي خطوط قرمز باقيمانده و 
اعالم شده ما را بپذيرند آماده حضور در وين هستم. 
مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپ��ا گفت: 
گفت وگوها در وين در مسير پيشرفت و رسيدن به 
نتيجه نهايي قرار دارد.در تماس تلفني جوزپ بورل 
با وزير امور خارجه كشورمان آخرين نتايج مذاكرات 
وين براي لغو تحريم ها مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت.بورل در اين گفت وگوي تلفني اظهار داشت: 
از نظر ما عمده درخواس��ت هاي جمهوري اسالمي 
ايران در توافق پيش رو مورد توجه قرار گرفته است. 
ما به عن��وان هماهنگ كننده مذاكرات ايران و 4+۱ 
مايليم بگوييم كه گفت وگوها در مس��ير پيشرفت 
و رس��يدن به نتيجه نهايي قرار دارد.مذاكره كننده 
ارش��د انگليس در مذاكرات وين ب��ا تاكيد به بهره 
جس��تن از فرصت ديپلماتيك موجود براي احياي 
توافق هسته اي از برگزاري ديداري ميان هيات هاي 
مذاكره كنن��ده تروئيكاي اروپا و امريكا در مذاكرات 
وين خبر داد.استفني ال-كوك، نماينده انگليس در 
نزد سازمان هاي بين المللي در وين و مذاكره كننده 
ارش��د اين كش��ور در مذاك��رات وي��ن در صفحه 

توييترش درباره احتمال دست يافتن به توافقي در 
راستاي احياي توافق هسته اي با استفاده از هشتگ 
»EndgameViennaTalks« ب��ه معني پايان 
كار در مذاكرات وين، نوشت: حصول يك توافق در 
وين امكان پذير است اما تضمين شده نيست. نبايد 
پيش از بسته شدن پنجره ديپلماتيك، فرصت را از 
دس��ت بدهيم. االن بايد چند متر آخر را طي كنيم.

القاق همچنين در پيام ديگري اش��اره كرده اس��ت 
هيات هاي مذاكره كننده تروئي��كاي اروپا )آلمان، 
فرانسه و انگليس( و امريكا امروز ديدار خواهند كرد 
تا پيشرفت هاي حاصل شده در مذاكرات را ارزيابي و 
جمع بندي كنند.اظهارات القاق هم زمان با برگزاري 
دور هشتم مذاكرات وين مطرح شده است. طرفين 
مذاكرات در مدت اخير بر پيش��رفت هاي چشمگير 
اذعان داش��ته اند اما مي گويند ح��ل و فصل برخي 
مس��ائل هنوز نيازمند تصميم گيري هاي نهايي اند.

سعيد خطيب زاده، س��خنگوي  وزارت امور خارجه 
كش��ورمان در واكنش به برخي اخبار منتشر شده 
مبني بر اينكه مذاكرات در وين پايان يافتع و توافق 
نهايي انجام شده اس��ت، گفت: گفت وگوهاي وين 
همچنان ادامه دارد. اخبار خوب زودرس جايگزين 
توافق خوب نمي ش��ود. هيچ كس نمي تواند بگويد 
كه توافق انجام شده است، تا زماني كه همه مسائل 
مهم باقي مانده حل و فصل ش��ود. تالش مضاعفي 
الزم اس��ت. اكنون همه بر گام ه��اي كليدي نهايي 
متمركز شده اند.شب گذش��ته ميخاييل اوليانوف، 
نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي در وين و 
مذاكره كننده ارشد هيات روسيه در مذاكرات وين 
در پيامي توييتري گفته بود، مذاكرات »تقريبا پايان 
يافته است«.انريكه مورا، هماهنگ كننده مذاكرات 
وين نيز در صفحه توييترش نوش��ت: ما در مراحل 
پاياني مذاكرات وين بر سر برجام قرار داريم. پرونده 
برخي مسائل همچنان باز است و موفقيت در چنين 
مذاكرات پيچيده اي هرگز تضمين شده نيست. در 
تيم هماهنگي تمام تالش مان را انجام مي دهيم اما 

هنوز به آن نقطه )توافق( نرسيده ايم.

جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران گفت: پاسداري 
از هرچه كه انقالب اس��المي با آن مواجه ش��ود به 
ويژه موضوعاتي كه خبيثان عالم عليه انقالب انجام 

مي دهند، جزو واجبات سپاه پاسداران است.
سردار علي فدوي در سخنراني پيش از خطبه هاي 
نماز جمعه تهران با اش��اره به در پيش رو بودن روز 
پاسدار گفت: از روزهاي اول پيروزي انقالب اسالمي 
تقدير امام اين بود كه پاس��داراني بر مبناي تعاليم 
اس��الم پرورش دهد تا بتواند از انقالب اس��المي و 
دستاوردهاي آن پاسداري كند. خدا را شكر چهل 
و چهارمين سال اس��ت وارد آن شديم و پاسداران 
عزيز در اين چهل و چند س��ال توانستند به ميزان 
قابل قبول، پاس��داري را انجام دهن��د و در تكاليف 

خود موفق شوند.
جانش��ين فرمانده كل سپاه افزود: دش��منان ما و 
شيطان بزرگ و امريكا و هم پيمانان او با خصومتي 
كه با جبهه انقالب اسالمي دارند به وجود دو عامل 
اساسي در انقالب اسالمي كه مانع پيروزي و برتري 
آنها نسبت ش��ده اس��ت اعتراف مي كنند، كه اول 
واليت فقيه و ديگري سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

است و آن را با صراحت اذعان مي كنند.
وي يادآور ش��د: گاهي خدا اين اعترافات را از زبان 
آنها برقرار مي كن��د تا تمام دنيا از زبان دش��منان 
اسالمي موفقيت هاي انقالب اس��المي را ببينند و 
بفهمند. مقام امريكايي گفت ما در هر جاي منطقه 
حضور پيدا كرديم قبل از ما سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي آنجا بود. به اين دليل است كه پاسداري از 
انقالب اسالمي نه جغرافيا مي شناسد و نه موضوع.

فدوي تصريح كرد: پاس��داري از ه��ر موضوعي كه 
انقالب اسالمي با آن مواجه شود خاصه موضوعاتي 
ك��ه خبيثان عال��م عليه انق��الب اس��المي انجام 
مي دهند، جزو واجبات سپاه پاسداران است و خدا 
را ش��كر در تمام اين 4۳ سال همين امر هم محقق 

شده است.
وي تاكيد ك��رد: چيزي از دفاع از حرم در س��وريه 
نگذشته است. همه پاسداراني كه در سوريه حضور 

پيدا كردن��د نيروهاي جواني بودند كه گذش��ته را 
نديده بودند اما ب��ه دنبال آن بودند كه آنچه امام به 

سپاه توصيه كرده بودند در عمل انجام دهند.
جانش��ين فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه در طول 
تاريخ، اتحادي كه اكنون دشمنان عليه اسالم دارند 
بي س��ابقه بوده است، تصريح كرد: با اين حال حتي 
نمي توانند يك پيروزي را عليه انقالب اسالمي نام 
ببرند ولي ما مي توانيم بگوييم در همه توطئه هايي 

كه آنها عليه ما برقرار كرده اند پيروز شده ايم.
فدوي يادآور ش��د: زماني در روزهاي اول جنگ در 
خرمشهر با دش��من مي جنگيديم اما خيلي سريع 
دلدادگان انقالب اسالمي خارج از خاك هاي ايران 
با دش��منان جنگيدند و اين توسعه ادامه دارد و در 
دوردست هايي كه نفس انقالب به آنها خورده است، 

هم عينا مثل ما عمل مي كنند.
جانشين فرمانده كل سپاه با اشاره به اينكه در يمن 
همه جبهه كفر با مظلومان يمن مي جنگند ولي جز 
شكست نصيبي نداشته اند، تصريح كرد: االن نزديك 
ورود به هفتمين سال جنگ همه مستكبرين با يمن 
هستيم ولي آنها هرروز شكست خورده اند و اين يك 
قاعده قرآني اس��ت كه اگر براي انجام كارتان اصرار 
داشته باش��يد، اين خداوند متعال است كه نتيجه 

را رقم مي زند.
وي گفت: شكس��ت هاي دش��منان ما علني شده 
به طوري كه همه دنيا و رسانه ها فهميدند و با همه 
توانمندي هاي رسانه اي نتوانستند اين شكست  ها 
را بپوشانند. وقتي در قسمت سخِت اقدامات دشمن 
عليه ما، به قواعد خداوند و تكاليفمان عمل كرديم، 

خداوند هم بهترين نتايج را رقم زده است.
فدوي تاكيد ك��رد: در همه مواردي ك��ه انقالب و 
كش��ور با آن مواجه مي شود پاس��داران انقالب به 
مثابه خدمتگزارترين افراد پاي كار مي روند و مهم 
نيست اين كار چه باشد، از س��يل، زلزله، تا كرونا و 
هر موضوعي كه كشور و انقالب با آن مواجه مي شود 
پاسداري از انقالب اس��المي توسط پاسداران يك 

فرض است و بايد انجام شود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز جمعه 13 اسفند 1400 قيمت دالر در بازار آزاد متاثر 
از اخبار مثبت مذاكرات وين و نزديك ش��دن به توافق، 
كاهش يافته و به 25640 تومان كاهش يافت. همچنين 
اونس جهاني طال به خاطر جنگ روسيه عليه اوكراين، به 
1935 دالر افزايش يافته و متاثر از كاهش قيمت دالر در 
بازار آزاد، قيمت سكه نيز به 11 ميليون و 925 هزار تومان 
رسيده است.  كارشناسان معتقدند كه كاهش قيمت دالر 
بعد از توافق در مذاكرات وين ادامه دارد اما به دليل اعالم 
ن��رخ 23 هزار تومان در بودجه 1401، اين كاهش تا 23 

هزار تومان است و كمتر از 23 هزار تومان نخواهد شد. 

    پيش بيني دبيركل كانون صرافان 
از نرخ دالر

دبيركل كانون صرافان معتقد است كه با توجه به بسته 
شدن بودجه سال آينده با دالر 23 هزار توماني، در صورت 
تداوم روند نزول��ي در بازار ارز هم نرخ دالر به كمتر از 23 
هزار تومان نمي رسد.  سعيد مجتهدي با بيان اينكه روند 
بازار ارز در ماه هاي اخير نزولي بوده است، اظهار كرد: در 
سه ماهه اخير، قيمت دالر از 30 هزار و 500 تومان وارد 
كانال 25 هزار تومان شده و در صرافي ها نيز به 24 هزار 

تومان رسيده است. 
وي منشأ روند نزولي بازار ارز را در عواملي همچون افزايش 
قيمت نفت، نتايج اميدواركننده از مذاكرات وين، جدي 
ش��دن رفع تحريم ها و نظاير آن دانست و گفت: با توجه 
به اينكه نرخ دالر در بودجه س��ال آينده 23 هزار تومان 
بسته شده، بنابراين احتمال اينكه نرخ دالر به پايين تر 
از 23 هزار تومان برسد، بسيار كم است.  دبيركل كانون 
صرافان درباره پيش بيني خود از نرخ دالر نيز تاكيد كرد: 
در شرايطي كه بودجه سال آينده با دالر 23 هزار توماني 
بسته شده است، در صورت تداوم روند نزولي در بازار ارز 
هم نرخ دالر به كمتر از 23 هزار تومان نمي رسد. نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي پنجش��نبه، دوازدهم اسفندماه با 
6 تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته، 24 هزار و 
601 تومان معامله شد. قيمت فروش يورو در ساعت 14 
با افزايش قيمت 2۸ توماني نسبت به روز كاري گذشته 
برابر با 2۷ هزار و ۷32تومان بود. قيمت خريد هر دالر 24 
هزار و 35۷ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 2۷ هزار و 456 
هزار تومان اعالم شد. عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 24 هزار و 2۸۸ تومان و نرخ فروش آن 24 
هزار و 50۸ تومان بود.اين در حالي اس��ت كه نرخ خريد 
يورو در اين بازار 26 هزار و 9۷۷ تومان و نرخ فروش آن نيز 

2۷ هزار و 222 تومان اعالم شد.
همچنين در س��امانه نيما در معام��الت، حواله يورو به 
قيم��ت 26 هزار و ۸50 تومان فروخت��ه و حواله دالر به 
بهاي 24 هزار و 1۷4 تومان معامله شد. افزايش قيمت 
دالر در صرافي هاي بانكي از ابتداي امس��ال 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 24 آذرماه در كانال 2۷ هزار تومان ثابت مانده بود. در 
روزهاي سرد زمس��تاني نرخ ارز نيز سير نزولي را شروع 
كرد، به اين صورت كه پس از 6 م��اه وارد كانال 26 هزار 
تومان ش��د و در آخرين روزهاي دي م��اه )2۷ دي ماه( 
دوباره به كانال 25 هزار تومان بازگشت. البته نرخ دالر از 

1۷ بهمن ماه در كانال 24 هزار تومان نوسان دارد. قيمت 
سكه )پنجشنبه، دوازدهم اسفندماه( در بازار تهران با 30 
هزار تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته به بهاي 
11 ميليون و 950 هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز با قيمت 11 ميلي��ون و ۸50 هزار تومان 
معامله شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و ۷۸0 
هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۸20 هزار تومان و سكه 

يك گرمي 2 ميليون و 3۸0 هزار تومان قيمت خورد.
عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار 
به يك ميليون و 203 هزار و 420 تومان رسيد و قيمت 
هر مثقال طال نيز پنج  ميليون و 213 هزار تومان ش��د. 
اونس جهاني طال نيز با قيمت يك ه��زار و 931 دالر و 6 

سنت معامله شد.

    حباب سكه ۱۸۰ هزار تومان شد
در هفته گذشته قيمت انواع سكه و طال در بازار تقريبا با 
نوسان كمي همراه بود و معامالت نيز بوي عيد گرفته و 
جنبه مصرفي داشت و بر اين اساس حباب سكه 1۸0 هزار 
تومان شد.  بررسي بازار سكه و طال در هفته دوم اسفندماه 
حاكي از اين است كه قيمت سكه و طال در ابتداي هفته در 
مقايسه با هفته قبل كاهشي بود و در ادامه ثبات نسبي را 
در بازار شاهد بوديم. سكه طرح جديد روز ابتدايي هفته را 
با كاهش 320 هزار توماني آغاز كرد و روز بعد با افزايش 20 
هزار توماني به قيمت 11 ميليون و 920 هزار تومان رسيد.
»محمد كشتي آراي« نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
تهران درباره تحوالت بازار سكه و طال گفت: قيمت اونس 
جهاني همچنان تحت تاثير بحران اوكراين است و در هفته 
گذشته با 42 دالر افزايش هفتگي روز گذشته به يك هزار 
و 932 دالر رسيد. برخالف افزايش بهاي اونس جهاني 

نرخ ارز همچنان از ثبات نسبي برخوردار بوده است و در 
مجموع قيمت طال و سكه با نوسان كمي همراه بوده است.

در اين روزها افزايش تقاضا براي خريد انواع سكه موجب 
افزايش حباب س��كه شده است و سكه روز پنجشنبه با 
1۸0 هزار تومان حب��اب 30 هزار تومان افزايش حباب 
داشته اس��ت.نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با 
بيان اينكه وضعيت معامالت در هفته گذش��ته خوب 
بوده است گفت: مي توان گفت بوي عيد گرفته است و به 
همين دليل تقاضا براي خريد انواع سكه افزايش داشته 
و اين به دليل رش��د تقاضا در روزهاي پاياني سال است.

وي وضعيت بازار طال را به دليل جنگ اوكراين و روسيه و 
مذاكرات وين مثبت پيش بيني كرد اما چون در ماه هاي 
گذشته نرخ ارز مديريت مي شود قيمت  فلز زرد در داخل 
كشور باثبات است. اين مقام صنفي گفت: سرمايه گذاري 
در بازار طال همچ��ون بخش هاي ديگر با احتياط انجام 
مي شود و بيشتر ين سودي كه در سال گذشته نصيب 
سرمايه گذاران شده سود بانكي 20 درصدي بوده و طال 
و سكه و ارز اين بازدهي را نداشته است و داد و ستدها در 

بازار طال جنبه مصرفي دارد.

    اصرار كميسيون تلفيق
 بر حذف نشدن ارز ترجيحي در سال آينده

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 1401 از مصوبات 
اين كميسيون براي خريد س��ربازي مشموالن غايب 
كشور، اصالح ماليات مضاعف بر سيگار، معافيت مالياتي 
هنرمندان و همچنين اصرار بر مصوبه قبلي اين كميسيون 
براي حذف نشدن ارز ترجيحي در سال آينده خبر داد. 
رحيم زارع با اش��اره به جلسه كميسيون تلفيق بودجه 
1401 براي بررسي موارد ارجاعي از صحن علني گفت: 

كميسيون تلفيق نشستي براي بررسي موارد ارجاعي از 
صحن علني مربوط به بخش هاي درآمدي بودجه 1401 
تشكيل داد. بند الحاقي 2- دولت و دستگاه هاي اجرايي 
موضوع ماده )5( قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 
۸ /۷/ 13۸6 از جمله بانك مركزي، مجاز به تخصيص، 
ف��روش، تهاتر يا مبادله مناب��ع ارزي حاصل از صادرات 
نفت، گاز، ميعان��ات گازي، فرآورده هاي نفتي و گازي و 
ساير منابع به غير از نرخ سامانه معامالت الكترونيكي )اي.

تي.اس( نيستند. به منظور پايش )كنترل( بازار ارز، بانك 
مركزي مجاز است نس��بت به عرضه ارز به نرخ حداكثر 
دو درصد )2%( كمتر از نرخ سامانه معامالت الكترونيكي 
)اي.تي.اس( اقدام نمايد. در بند الحاقي 1 مربوط به بخش 
هزينه اي اين تبصره آمده است: معادل مبلغ 9 ميليارد دالر 
موضوع رديف )1۸( جدول مصارف تبصره )14( اين قانون 
براي تأمين كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي 
پزشكي و براساس نرخ ارز ترجيحي اختصاص مي يابد. 
پس از صدور تضمين توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه 
كش��ور، بانك هاي عامل مكلفند درصورت درخواست 
تسهيالت از سوي وزارتخانه هاي ذينفع، حداكثر يكماه 
پس از دريافت درخواس��ت و قبل از شهريور ماه )فصل 
كاري طرح )پروژه( ها در مناطق سردس��ير( نسبت به 
پرداخت اين تسهيالت در وجه وزارتخانه يا شركت تابعه 
ذي نفع اقدام نمايند. مجوز ماده )23( قانون الحاق برخي 
مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2( و 
ماده )56( قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از 
مقررات مالي دولت )1( براي تشخيص شرايط و توجيه 
برخورداري از تسهيالت بانكي فوق الذكر كفايت مي كند و 
بانك هاي عامل حق بررسي و كارشناسي مجدد طرح ها را 
ندارند.سقف هر طرح )پروژه( پنج هزار ميليارد ريال است.

يادداشت

خبر

ديدگاه

رويداد

3  شنبه 14 اسفند 1400    2 شعبان 1443  سال هشتم    شماره   Sat. Mar 5. 2022  2171  بانك و بيمه

كاهش ۴۴ درصدي
ميزان برگشت چك هاي جديد

نايب رييس كميسيون اصل 90 مجلس گفت: ميزان 
برگش��ت چك در دس��ته چك هاي جديد برابر با 6.2 
درصد ب��وده و اين در حالي اس��ت كه اين نس��بت در 
مقايسه با بازه زماني مشابه سال 1396، يعني سال قبل 
از اجراي قانون جديد چك، 44 درصد كاهش داش��ته 
است. نصراهلل پژمانفر، نايب رييس كميسيون اصل 90 
مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: طي نامه نگاري هايي 
با بانك مركزي، درخواس��ت ارايه گزارشي از تأثيرات 
قانون جديد چك بر معامالت و همچنين ارايه آمارهاي 
مربوط به چك هاي مبادله شده و برگشتي به تفكيك 
چك هاي قديمي و چك هاي جديد صيادي را داشتيم 
و با همكاري مسووالن بانك مركزي اين گزارش براي ما 
ارسال شد. وي در ادامه گفت: اين گزارش حاكي از آن 
است كه ميزان استفاده مردم از چك هاي جديد در بازار، 
به ميزان 52 درصد از كل چك هاي مبادله شده رسيده 
است كه نشان مي دهد سهم چك هاي جديد به مرور 
در مبادالت افزايش يافته است. نايب رييس كميسيون 
اصل 90 مجلس در رابطه با ساير نكات اين گزارش بانك 
مركزي گفت: از ديگر نكات مثبت اجراي قانون جديد 
چك كه از آمار برآورد مي ش��ود اين اس��ت كه نسبت 
چك هاي برگشتي به مبادله شده از ابتداي سال تا پايان 
دي ماه در دسته چك هاي جديد برابر با 6.2 درصد است، 
در حالي كه اين نسبت در كل چك هاي مبادله شده اعم از 
چك هاي جديد و قديمي برابر با ۸.6 درصد است. پژمانفر 
در اين رابطه ادامه داد: كل چك هاي مبادله شده در اين 
بازه زماني نزديك به ۷3 ميليون فقره چك بوده كه حدود 

6 ميليون فقره چك برگشت خورده است.

تسهيالت تكليفي مجلس در 
قالب اليحه بودجه براي بانك  ها

خروجي تسهيالت تكليفي 
دامن زدن به ناترازي بانك ها 
اس��ت و در عمل مشكالت 
مهمي را براي نظام اقتصادي 
ايران ب��ه وجود خواهد آورد 
زي��را در كوتاه مدت التهاب 

پولي ايجاد مي كند.
بانك ه��ا داراي مش��كالت 
س��اختاري هس��تند كه مربوط به امروز نيست. توان 
وام دهي بانك ها در سال هاي اخير به پايين ترين سطح 
خود به دليل عدم افزايش س��رمايه رس��يده است. به 
عبارتي بخشي از منابع بانكي فريز است و قابليت توزيع 
ندارد، انتظارات غلط موجود هم به مش��كالت دامن 
مي زند. به عنوان نمونه برخالف دنيا توقع مي رود صنايع 

بزرگ مادالعمر در زمان مشكالت وام دريافت كنند. 
بازار س��رمايه هم در چنين ش��رايطي فعال نيست و 
سيستم بانكي به واسطه شاداب نبودن و نداشتن سهم 
درست از بازار سرمايه تحت فش��ار قرار دارد، بنابراين 
چنانچه درصدد برآييم تا اين فشار را در قالب تكليفي 
بر آن افزون سازيم، روشن است كه با توجه به كمبود و 
محدوديت منابع بانكي بايد از منابع ديگر كمك گرفته 
شود.  اعضاي كميسيون تلفيق و دوستاني كه در واقع 
اين رقم را براي تسهيالت تكليفي در نظر گرفته اند، يك 
نگاه فرا اقتصادي نسبت به آن دارند و احساس مي كنند 
با اين حركت راي دهندگان خود را راضي نگه خواهند 
داشت، ولي براي همان افراد مشكل ايجاد خواهد شد 
و همه با هم در اتفاقات بعدي سهيم مي شوند.  تالش 
رييس كل بانك مركزي در بحث حل ناترازي سيستم 
بانكي روشن است، اما مجلس با اين تصميمات تمام 
تالش ها براي اصالح نظام بانكي را خنثي خواهد كرد. 
يعني خروجي اين كار دام��ن زدن به ناترازي بانك ها 
است و در عمل مشكالت مهمي را براي نظام اقتصادي 
ايران به وجود خواهد آورد زيرا ناترازي بانك ها و اضافه 
برداش��ت در كوتاه مدت التهاب پولي ايجاد مي كند. 
كشوري كه باالي 40 درصد رشد نقدينگي و نزديك 
به 40 درصد رش��د پايه پولي را مورد تجربه قرار داده، 
مش��كالت جدي در اقتصاد دارد، در چنين شرايطي 
اگرچه بانك مركزي نمي تواند تمام مش��كالت را حل 
كند، حداقل كار اين است كه بخشي از آنها را كاهش 
دهد كه اين حركت مجلس كامال خالف اين مساله قرار 
دارد و با اين كار سيستم بانكي به سمت اختالل حركت 
داده خواهد شد. وقتي قوه قانون گذاري سيستم بانكي 
كشور را به كاري كه زمينه هاي آن فراهم نيست، مكلف 
مي كند در عمل تكليف و وظيفه نظارتي بانك مركزي 
تحت الشعاع قرار مي گيرد و هرج و مرج به وجود مي آيد.  
سوال اين است كه چند بار بايد راه هاي اشتباه و بدون 
نتيجه را تكرار كني��م. در واقع اين حركت چندين 
دفعه طي ش��ده و هر مرتبه ه��م به نتيجه مطلوب 
نرسيده است. دولت بايد از تمام ابزارهاي قانوني خود 
استفاده كند تا نه تنها در رابطه با وام هاي تكليفي بلكه 
ساير اصالحاتي كه بر بودجه انجام داده، بدون تغيير 
باقي بماند زيرا رفتاري غير از اين رش��د ۸ درصدي 
را عملي نخواهد س��اخت. حركتي كه رهبر معظم 
انقالب انجام دادند و نام��ه اي را براي آقاي قاليباف 
فرستادند يكي از كارهاي بسيار خوشحال كننده بود.

آخرين اخبار از الكترونيكي 
شدن مجوزهاي كسب وكار

صدور مجوزهاي ش��روع كسب وكار از 1۸ اسفند ماه 
الكترونيكي مي شود و دستگاه ها تا اين زمان فرصت 
دارند كه مجوزهاي خود را به درگاه ملي صدور مجوزها 
متصل كنند، در اين زمينه رييس مركز ملي مطالعات 
پاي��ش و بهبود محيط كس��ب وكار آخرين وضعيت 
اتصال دستگاه ها را اعالم كرد. امير سياح در گفت وگو 
با ايسنا، با بيان اينكه تقريبا همه دستگاه ها در تالش 
هستند تا به درگاه ملي صدور مجوزها متصل شوند، 
اظهار كرد: تسهيل فرآيند صدور مجوزها و الكترونيكي 
كردن آن س��ه بخش دارد كه در بخ��ش اول، بايد به 
سمت شفاف كردن ش��رايط صدور مجوزها و حذف 
ش��رايط مبهم در آن حركت كرد. در بخش دوم، بايد 
درگاه هاي تخصصي صدور مجوزه��ا به درگاه ملي 
صدور مجوزها متصل ش��ود و فاز سوم اين است كه 
دستگاه ها در زمينه صدور مجوزها استعالمات الزم 
خود را انجام دهن��د و مجوز را به صورت الكترونيكي 
صادر كنند.  وي افزود: فاز اول اين پروژه تا اول هفته 
آينده به اتمام خواهد رسيد و درباره فاز دوم كه اتصال 
درگاه هاي تخصصي صدور مجوزهاي دستگاه هاست، 
تاكن��ون درگاه تخصصي صدور مجوزه��اي وزارت 
اقتصاد، وزارت صمت، سازمان انرژي اتمي، معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نيرو تقريبا 
به درگاه ملي صدور مجوزها متصل شده اند.  رييس 
مركز پايش و بهب��ود محيط كس��ب وكار ادامه داد: 
اوايل ش��روع اين پروژه اكثر دستگاه ها در اين زمينه 
همكاري نمي كردند اما اكنون تمام دستگاه ها جدي 
در تالش هستند تا اين امر محقق شود. بانك مركزي 
فاز اول اين فرآيند كه ش��امل شفاف س��ازي و حذف 
ش��رايط مبهم از ش��رايط صدور مجوز است، انجام و 
به اتمام رس��انده اس��ت اما اتصال اين بانك به درگاه 
ملي مجوزها و صدور الكترونيك هنوز تمام نش��ده و 
در روزهاي آتي انجام خواهد شد. سياح مطرح كرد: 
با اتمام اين پروژه متقاضيان براي ش��روع كسب وكار 
ديگر نيازي به مراجعه حض��وري ندارند و مي توانند 
الكترونيكي مجوز مربوطه را دريافت كنند. همچنين، 
پيش از اين مصوبه، مشخص نبود كه هر دستگاه چه 
ميزان متقاضي دريافت مجوز دارد اما با اين اقدام، در 
درگاه ملي مجوزها ميزان تقاضاي صدور مجوز براي 
هر دس��تگاه يا تعداد مجوز صادر شده در آن نيز قابل 

مشاهده است.

اصرار كميسيون تلفيق بر حذف نشدن ارز ترجيحي در سال آينده

كاهش روبل عامل افزايش تورم روسيه شد

دبيركلكانونصرافان:دالربهكمتراز۲۳هزارتوماننميرسد

بررسي تاثير جنگ اوكراين و روسيه بر اقتصاد جهاني
گروه بانك و بيمه | 

به دنبال جنگ روس��يه عليه اوكراين و واكنش هاي 
مختلف كش��ورهاي غربي و آس��يايي و تحريم هاي 
مختلف اقتصادي و تجاري، عالوه بر افزايش قيمت نفت 
و طال، تحريم ها موجب شده كه كاهش روبل و افزايش 
قيمت ها در بازارهاي جهاني را به همراه داشته باشد. 
بانك جهاني پروژه هاي روس��يه و بالروس را متوقف 
مي كند و آثار جنگ بر تحوالت اقتصادي جهان روبه 
افزايش اس��ت.  قيمت هر اونس طال ب��ا 0.02 درصد 
كاهش به 1935 دالر و 5۸ س��نت رسيد. به گزارش 
رويترز، به دنبال حمله روسيه به يك نيروگاه هسته اي 
در اوكراين كه بزرگ ترين نيروگاه هس��ته اي اروپا به 
ش��مار مي رود و در حالي كه سرمايه گذاران به دنبال 
خريد دارايي هاي امن هستند قيمت طال روز جمعه 
عليرغم اندكي كاهش در مسير ثبت بهترين عملكرد 
هفتگي از مي 2021 قرار گرفت. به گفته شهردار شهر 
انرگودار اوكراين، نيروگاه هسته اي زاپوريژيا روز جمعه 
و پس از حمله نيروهاي روس��ي دچار آتش س��وزي 
شده است.روسيه قبال نيروگاه هسته اي تعطيل شده 
چرنوبيل واقع در 100 كيلومتري شمال كيف را تصرف 
كرده است.دولت هاي غربي از جمله امريكا و اتحاديه 
اروپا تحريم هاي گسترده اي را عليه اشخاص، شركت ها، 
بانك ها و بانك مركزي روسيه به اجرا گذاشته است. 
اتحاديه بازار طالي لندن گفته از 6 ش��ركت پااليش 
طالي روس در مورد ارتباط احتمالي شان با موسسات 
تحريم ش��ده اين كشور اس��تعالم كرده و در صورت 
اثبات وجود چنين ارتباطي مجوز همكاري آنها با اين 
اتحاديه دچار مشكل خواهد شد. وزارت دارايي روسيه 
روز پنجشنبه اعالم كرد، خريد ارز خارجي و طال را براي 

سال جاري ميالدي متوقف كرده است.
وزارت اقتصاد اعالم كرد كه تورم ساالنه مصرف كننده 
در روس��يه تا 25 فوري��ه از ۸.۸4 درصد در هفته قبل 
به 9.05 درصد افزايش ياف��ت و از هدف چهار درصد 

بيشتر شد.
به گزارش رويت��رز، با كاهش روبل، تورم روس��يه به 
9.05 درصد افزايش يافت. داده هاي سرويس فدرال 

آمار دولتي روسيه نشان داد كه تورم هفتگي از 0.24 
درصد در هفته قبل به 0.45 درصد افزايش يافت. تورم 
پس از سقوط روبل به پايين ترين حد خود بعد از تهاجم 
روسيه به اوكراين كه تحريم هاي اقتصادي و مالي شديد 
غرب را به دنبال داشت، قرار است به شدت افزايش يابد. 
بانك جهاني اعالم كرد كه تمام پروژه هاي در حال انجام 
خود در روسيه و بالروس را در پاسخ به حمله به اوكراين 

متوقف مي كند.
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، اين بانك عنوان كرد: 
تمام برنامه هاي خود در روس��يه و بالروس را متوقف 
كرده اس��ت. اين موسس��ه 11 طرح در حال انجام در 
بالروس با هزينه كل 1.2 ميليارد دالر امريكا دارد كه 
به انرژي، آم��وزش، حمل ونقل و مقابله با كوويد-19 
مي پردازد. همچنين چهار طرح با هزينه 3۷0 ميليون 
دالر امريكا با روسيه دارد. اين بانك اعالم كرده بود كه 
در حال آماده سازي بسته كمكي سه ميليارد دالري 
براي اوكراين جنگ زده است كه شامل حداقل 350 
ميليون دالر بودجه فوري است، در حالي كه صندوق 
بين المللي پول نيز در حال آماده ش��دن ب��راي ارايه 

كمك هاي اضطراري به اين كشور است. 

     بانك مركزي اوكراين از صندوق 
بين المللي  پول و گروه ٧ چه مي خواهد؟

بانك مركزي اوكراين از صندوق بين المللي پول و گروه 
هفت خواست مشاركت نمايندگان روسيه و بالروس 
در فعاليت هاي خود را محدود كنند. به گزارش رويترز، 
بانك مركزي اوكراين از صندوق بين المللي پول و گروه 
هفت خواست تا دسترس��ي روسيه و بالروس را براي 
مشاركت نمايندگان اين كشورها در فعاليت هاي خود 
محدود كنند. در بيانيه اي اعالم ش��د كه اين موضوع 
شامل ممنوعيت حضور آنها در نشست هاي بهار امسال 

صندوق بين المللي پول و گروه بانك جهاني مي شود.

    اثر افزايش قيمت نفت وگاز 
 يك كارش��ناس اقتصادي معتقد است كه با افزايش 
قيمت نفت و گاز در پي جنگ اوكراين و روسيه، ايران 

ب��ا افزايش صادرات فرآورده ه��اي نفتي و گازي خود 
مي تواند فرصت هاي خوبي را كس��ب و با تغيير نقشه 
تجاري جهان نقش فعاالنه تري در اين زمينه ايفا كند. 
وحيد شقاقي ش��هري در گفت وگو با ايس��نا، درباره 
تاثيرات جنگ اوكراين و روس��يه بر اقتصاد جهاني و 
ايران اظهار كرد: درگيري اوكراين و روسيه چند پيامد 
را براي اقتصاد جهان خواهد داشت و از آنجا كه روسيه 
جزو كشورهاي صادركننده نفت و گاز به اروپاست و 
تحريم ها و تنش ها نسبت به روسيه ادامه خواهد يافت، 
بايد براي مدتي طوالني ش��اهد افزايش يا ماندگاري 

قيمت نفت در محدوه هاي باالي 100 دالر باشيم.
وي ب��ا بيان اينك��ه در قيمت گاز نيز ش��اهد افزايش 
قيمت ها خواهيم بود، گفت: از جمله مهم ترين تاثيرات 
بحران اوكراين و روس��يه را مي توان تعبير تبادالت و 
مسير تجارت دانست، زيرا در پي تشديد تحريم هاي 
روسيه، جهان غرب با هم پيمانان خود و روسيه نيز با 
متحدان خود روابط بلوكي برقرار مي كنند و اينگونه 
مس��ير ترانزيتي و حمل ونقل كاالها و خدمات تحت 
تاثير قرار خواهد گرفت. اين كارشناس اقتصادي ادامه 
داد: با توجه به اينكه ايران كشوري با بيشترين ذخاير 
نفتي، گازي و معدني است، اين مسائل بر اقتصاد ايران 
نيز تأثيرات قابل توجهي در برخواهد داش��ت كه اين 
موضوع به اين بستگي دارد كه ايران چه ميزان مي تواند 
از اين فرصت  ب��راي افزايش صادرات نف��ت، گاز و .. . 
استفاده كند. در اين زمينه، در اولين فرصت بايد برجام 
و مذاكرات را به سرانجام برساند. از سوي ديگر، ايران 
با افزايش صادرات فرآورده هاي نفتي و گازي مي تواند 
فرصت هاي خوبي را كسب و نقش فعاالنه تري در اين 

زمينه با تغيير نقشه تجاري جهان ايفا كند. 
ش��قاقي با بيان اينكه اگر برجام به نتيجه برس��د، در 
سال آينده درآمد ارزي بسياري به اقتصاد ايران پمپاژ 
خواهد شد، گفت: جنگ اوكراين و روسيه بر بازارهاي 
ارز، مس��كن و بورس ايران تاثير مستقيمي ندارد اما 
هرچه ورود منابع ارزي با افزايش قيمت نفت و صادرات 
آن بهبود پيدا كند، مديريت عرضه ارز در بازار س��هل 
مي شود و تنش ها و نوسانات نرخ ارز مديريت خواهد 

شد. وي افزود: بنابراين، دولت از تنگناي ارزي رهايي 
پيدا مي كند و سال آينده پس از چهار سال نوسانات پي 
در پي قيمت ها، ثبات قيمت خواهيم داشت زيرا، دولت 
زماني كه منابع كافي داشته باشد، راحت تر مي تواند 

بازارها را تحت كنترل قرار دهد.

     فرجام بيت كوين در درگيري هاي اخير 
چه خواهد شد؟

بيت كوين پس از افزاي��ش بيش از 16 درصدي در دو 
روز گذشته، تغيير اندكي كرده است، البته محبوب ترين 
و بزرگ ترين ارز رمزنگاري ش��ده جهان، بيش از 30 
درصد با باالترين قيمت خ��ود يعني 69 هزار دالر در 
نوامبر 2021 فاصله دارد. ب��ه گزارش كريپتونيوز، با 
بيت كوين تشديد درگيري روسيه و اوكراين به 44 هزار 
دالر افزايش يافت و ارزش كل بازار ارزهاي ديجيتال را 
به مرز دو تريليون دالر رساند. عملكرد ساير توكن هاي 
ديجيتال متفاوت بود البته ارزش بازار جهاني ارزهاي 
ديجيتال كاهش جزئي داشته است. نوسانات اخير در 
ارزهاي ديجيتال در بحبوحه فروش گس��ترده بازار و 
افزايش تنش هاي ژئوپليتيكي به دليل بحران روسيه و 
اوكراين رخ مي دهد. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي 
ديجيتالي در حال حاض��ر 1.91 تريليون دالر برآورد 
مي شود كه اين رقم نس��بت به روز قبل 2.50 درصد 
كمتر شده است. در حال حاضر 43.13 درصد كل بازار 
ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين است. بيت كوين 
12 سال پيش توسط گروه گمنامي از معامله گران بر 
بستر بالك چين ايجاد شد و از سال 2009 معامالت 

اوليه آن شكل گرفت. 
حجم كل بازار ارزهاي ديجيتال در 24 ساعت گذشته 
93.01 ميليارد دالر اس��ت كه 15.15 درصد كاهش 
داشته اس��ت. حجم كل در امور مالي غير متمركز در 
حال حاضر 16.93 ميليارد دالر است كه 1۸.20 درصد 
از كل حجم 24 س��اعته بازار ارزهاي ديجيتال است. 
حجم تمام س��كه هاي پايدار اكنون ۷۷.۷4 ميليارد 
دالر اس��ت كه ۸4.59 درصد از كل حجم 24 ساعته 

بازار ارزهاي ديجيتال است.

اثر تسهيالت تكليفي بانك ها بر 
شاخص هاي بانكي و پولي

نظام بانكي بايد متناسب با 
قانون عمليات بانكي بدون 
رب��ا در بخش هاي مختلف 
تامين مالي كن��د اما اينكه 
وراي محاسبات اقتصادي، 
بانك ها موظف به تامين مالي 
به شكل اجباري يا تحميلي 

شوند، محل تأمل است.
درباره تاثير تسهيالت تكليفي مجلس در قالب اليحه 
بودجه براي بانك  ها بايد توجه داش��ت كه ترديدي در 
اصل اين موضوع كه نظام بانكي بايد متناسب با قانون 
عمليات بانكي بدون ربا وارد حوزه هاي مختلف شود و 
در قس��مت هاي گوناگون تامين مالي ورود پيدا كند، 
وجود ندارد ولي اينكه وراي محاسبات اقتصادي، بانك ها 
موظف به تامين مالي به شكل اجباري يا تحميلي شوند، 
محل تامل است. اختالفاتي در اين رابطه بين نظام بانكي 
و مجلس وجود دارد. بر فرض بحث مانده حساب هاي 
قرض الحسنه و حس��اب هاي جاري كه به آن سودي 
تعلق نمي گيرد از جمله همين محل اختالف است زيرا 
مجلس معتقد است كه اين حساب ها براي حوزه هايي 
مانند وام ازدواج و مس��ائلي مانن��د تامين هزينه هاي 
خانواده هاي صاحب فرزند تخصيص داده شود، اما در 
سابقه نظام بانكي چنين بوده كه حساب هاي مورد اشاره 
بيشتر به تشخيص بانك مصرف مي شود كه اختصاص 
بخشي از اين موارد در سال هاي گذشته نيز با اعداد و 
ارقام باال به برخي از افراد در سيس��تم بانكي خبر ساز 
ش��د. با اين حال چنانچه نظارت درستي توسط بانك 
مركزي صورت گي��رد و بانك ها به تكاليف خود عمل 
كنند ديگر نيازي به اين تكاليف از طرف مجلس نيست، 
اما درصورتي كه عمل نكنند يا به شكل متفاوتي وام هاي 
فوق را تخصيص دهند يا اساسا مايل به انجام اين كار 
نباش��ند، خالف قانون رفتار ش��ده است.  مجلس هم 
درصورتي كه تكليفي مشخص كند كه از طاقت نظام 
بانكي خارج باشد، بايد تجديد نظر انجام دهد. نظر رهبر 
معظم انقالب در مورد اينكه تكليف مااليطاق نگذاريد 
در همين رابطه بود. بنابراين چنانچه نظام بانكي مانده 
قرض الحسنه اي دارد، آن را تسهيالت دهد ولي خارج از 
آن درصورتي كه بانك ها را دچار مشكل كند، براساس 
فرموده مقام رهبري تكليف مااليطاق قابل قبول نيست. 
علي ايحال اين مساله را ش��وراي پول و اعتبار بايد به 
نحوي تدبير كند كه مانده حساب هاي قرض الحسنه 
در نظام بانكي به نحوي رسوب نكند كه نيازهاي مردم 
به خصوص نيازهاي قرض الحسنه آنان معطل بماند.   
درباره تاثير تس��هيالت تكليفي در اضافه برداشت از 
بانك مرك��زي و افزايش تورم نيز لزوما به اين ش��كل 
نيست. چنانچه بحث مانده حساب هاي قرض الحسنه 
مورد توجه قرار گيرد، اين رسوب در نظام بانكي وجود 
دارد ولي در بحث تسهيالتي كه معموال سودآور است 
و دولت مابه التفاوت آن را پرداخت نمي كند يا بانك ها 
را موظف مي سازد، كمتر از مقدار پيش بيني خود براي 
پرداخت سود سپرده ها تس��هيالت بپردازد، بانك ها 
مجبور خواهند شد به سراغ ذخاير بانك مركزي روند 
كه پايه پولي هم در نتيجه آن رشد خواهد كرد. بايد به 
اين نكته اشاره داشت كه بسياري از بانك هاي خصوصي 
يا تسليم پرداخت تسهيالت تكليفي نمي شوند يا اصال 
به آنها تعلق نمي گيرد، ولي بيشترين برداشت را از بانك 
مركزي دارند زيرا تس��هيالتي براي اهداف تجاري و ... 
پرداخت كرده اند كه يا محقق نشده يا بازپرداخت آن 
به موقع نبوده يا اينكه مش��كوك الوصول شده است، 
بنابراين براي پاس��خگويي به س��پرده ها سراغ ذخاير 
بانك مركزي و اضافه برداش��ت مي رون��د.  ناترازي بر 
اضافه برداشت موثر است، ولي لزوما به دليل تسهيالت 
تكليفي نيست، يكي از داليل آن مي تواند باشد. برخي از 
بانك هاي خصوصي مشمول تسهيالت تكليفي نبودند، 
ولي بيشترين ناترازي و برداشت از ذخاير بانك مركزي 
را هم داشته اند. ممكن است كه تسهيالت تكليفي به 
اين نتيجه هم برسد، اما لزوما به اين دليل نيست بايد 
متناسب با شرايط و اقتضائات هر بانك سخن گفته شود.

عباس علوي رادمهدي طغياني 



گروه بازار سرمايه |
بورس ته��ران در هفت��ه اي كه گذش��ت مانند آنچه 
سهامداران در دو ماه اخير شاهدش بودند، دچار ركودي 
سنگين بود. شاخص كل كه هفته هاست در محدوده 
يك ميليون و ۲۸۰هزار واح��دي گير كرده و مدام در 
بازه ۱۰ هزار واحدي نوسان مي كند اين هفته نيز طبق 
روالي كه اشاره شد به كارش در روز چهارشنبه پايان داد. 
در حال حاضر بازار با ابهامات زيادي سر و كله مي زند 
اما مهم ترين ابهام مذاكرات و جنگ روسيه و اوكراين 
است. وضعيت برجام احتماال طي هفته آينده مشخص 
شود. با وجود اين موضوع بايد وضعيت روسيه و اوكراين 
را بررس��ي كرد. روس��يه معادل هفت ميليون بشكه 
توليد نف��ت دارد و بيش از ۳۵ درصد گاز مصرفي اروپا 
از طريق روسيه تامين مي شود، با فرض محال تحريم 
صادرات نفت روسيه، در كوتاه مدت و با اتكا به استفاده 
از ذخاير اس��تراتژيك نفت در كشورهاي توليد كننده 
و مصرف كننده نفت مي توان ت��ا چند ماه اين كمبود 
را پوش��ش داد اما در طوالني مدت بازار جهاني نفت با 
چالش جدي مواجه مي شود. حتي با مقرون به صرفه 
شدن ورود نفت shale توسط كشورهايي مانند امريكا 
و كانادا، جبران اين كس��ري بسيار زياد، دشوار است و 
موسسات معتبر نفت ۱۵۰دالري را پيش بيني كرده اند. 
در ارتباط با گاز نيز وضعيت به همين ش��كل اس��ت و 
كاهش واردات گاز روسيه به اروپا موجب افزايش شديد 
قيمت گاز مي شود.حتي اگر با تحريم مسكو شاهد قطع 
گاز به اروپا نباش��يم به احتمال فراوان ش��اهد كاهش 
صادرات گاز و افزايش قيمت گاز خواهيم بود. در نتيجه 
خط لوله نورد استريم ۱ و مسيرهاي انتقالي گاز روسيه 
را از اوكراين به ساير كشورهاي اروپايي ممكن انتقال 
مي دهند و ممكن اس��ت فقط بهره برداري از خطوط 
انتقال نورد استريم ۲ به صورت كامل ملغي گردد. در 
نگاهي دقيق تر افزايش قيمت نفت و گاز به نفع اقتصاد 
ايران خواهد بود. در صورتي كه ايران به برجام بازگردد، 
مي تواند در مدت زمان كوتاهي به سقف توليدي خود در 
دوران پيشا تحريم برگردد. همچنان كه در دولت قبلي و 
برجام يك شاهد اين امر بوديم. درصورت باز پس گيري 
س��هم ايران از بازار جهاني نفت انتظار مي رود درآمد 
حاصل از صادرات نفت افزايشي چشمگير داشته باشد. 
نكته اي كه حتي مي تواند موضع ايران را در مذاكرات 
وين قوت بخشد و نياز بالقوه بازارهاي جهاني به نفت 
ايران مي تواند منافع برد بردي را براي طرفين به وجود 
بياورد. بنابراين اگر افزايش درآمدهاي نفتي به درستي 
مديريت شود و سياست گذاري هاي صحيح اقتصادي 
صورت بگيرد )كه متاسفانه در گذشته شاهد ضعف هاي 
عميق سياس��ت گذاري اقتصادي به وي��ژه در دولت 
احمدي نژاد و با نفت ۱۴۰ دالري بوده ايم( با پوش��ش 
تقاضاي انباشته ارزي فراوان در صنايع مختلف، موجب 

احياي اقتصاد ايران خواهد شد.

   افزايش قيمت غالت
در بخش��ي ديگر به بررس��ي اثرات اين بحران بر بازار 
كاموديتي هاي كش��اورزي مي پردازيم. روسيه اولين 
صادر كننده گندم بوده و اوكراين سومين صادر كننده 
ذرت و چهارمي��ن كش��ور صادر كننده گندم اس��ت. 
بنابراي��ن، در صورت تداوم جن��گ و در پي آن تحريم 
روسيه و نبود صادرات، شاهد تورم بسياري زيادي در 
غالت و حبوبات خواهيم بود. جايگاه و اهميت اوكراين 
در توليد غالت به قدري است كه در زمان جنگ جهاني 
دوم هيلتر اولويت تس��خير اوكراين را حتي بيشتر از 
شهرهاي مهم روسيه مي دانست و اوكراين را به عنوان 

اصلي ترين منبع تامين مواد غذايي در نظر داشت. 
با توجه ب��ه اينكه ايران به غير از گن��دم كه به صورت 

بي ثبات و تا حدي يك خودكفايي نسبي دارد و البته 
با توجه به ش��رايط اقليمي اين خودكفايي نيز بسيار 
 شكننده است در ساير غالت و حبوبات از جمله ذرت 
و ... وارد كننده است. افزايش جهاني قيمت گندم، ذرت 
و ساير غالت و حبوبات موجب افزايش قيمت در ايران 
هم خواهد شد. ايجاد اخالل در چرخه جهاني غالت و 
حبوبات تاثير مستقيم در تورم مواد خوراكي نيز خواهد 
داشت و در صورت تحريم هاي گسترده روسيه و نبود 
صادرات بايد منتظر تورم مستقيم در غالت و حبوبات و 
سپس شاهد تورم غيرمستقيم در ساير موادغذايي مانند 
گوشت مرغ و دام، لبنيات و .... خواهيم بود. با توجه به 
افزايش منابع حاص��ل از صادرات نفت، ايران مي تواند 
اين كمبود را پوشش دهد و اين تهديد بيشتر متوجه 
كش��ورهاي اقتصادي ضعيف است. در يك جمله اگر 
بخواهيم خالصه كنيم كاهش و قطع صادرات روسيه و 
اوكراين منجر به افزايش فقر و گرسنگي در كل جهان 

به ويژه در كشورهاي ضعيف اقتصادي خواهد شد.

    چشم انداز بازار
 بر طال و كاموديتي هاي فلزي

با توجه به اينكه روس��يه سومين منابع طال در جهان 
را دارد و از طرفي ۱۵درصد نيكل جهان نيز در روسيه 
توليد مي ش��ود، همچنين از صادر كنن��دگان اصلي 
آلومينيوم و مس در جهان است. پس از حمله روسيه 
به اوكراين ش��اهد يك گپ بس��يار ب��زرگ در قيمت 
كاموديتي هاي فلزي و طال بوديم )به غير از مس زيرا 
سهم مس توليدي روسيه در جهان به مراتب كمتر از 
طال، نيكل و آلومينيوم است( و همين موضوع اهميت 
تاثير روس��يه بر بازارهاي جهاني اين فلزات را نش��ان 
مي دهد. با در نظر گرفتن اين موضوع كه كشور ايران 
۱.۲درصد منابع مس جهان را در اختيار دارد و با توجه 
به پيش بيني هاي علمي براي افزايش تقاضا براي مس 
در طي سال هاي آينده در صورت محقق شدن، صنايع 

مس ايران بسيار متفاوت خواهند شد.

    تاثير جنگ اوكراين و روسيه بر بورس ايران
 در ح��ال حاضر پاراداي��م اصلي و تاثيرگ��ذار بر بازار 

س��رمايه ايران مباحث مربوط به برجام است و كنش 
و واكنش ه��اي برجامي محرك اصلي بازار س��رمايه 
هستند. اما بحران اوكراين هم مي تواند تاثيراتي نسبي 
بر بازار و برخي گروه ها بگ��ذارد. از جمله اين تاثيرات 
افزايش قيمت جهاني نفت بر روي گروه پااليشي ها و 
كرك اسپرد آنها است. در فصل زمستان نيز ما شاهد 
افزايش كرك اسپرد پااليشي ها بوديم و توقع داريم در 
سه ماهه زمستان نيز همانند پاييز شاهد گزارش هاي 
خوبي از اين صنايع باشيم. بر خالف افت سهام برخي 
از شركت هاي پااليش��ي و با توجه به ميانگين كرك 
اسپرد در هفته هاي گذشته كه در بازه ۱۴ تا ۱۴.۵ دالر 
بود، به نظر مي رسد وضعيت كرك اسپرد در زمستان 
از ميانگين پاييز بهتر است. در بهمن ماه شاهد بوديم 
كه كرك اسپرد حتي به ۱۷ دالر نيز رسيد. با توجه به 
افزايش شديد و ناگهاني قيمت نفت در اثر حمله روسيه 
به اوكراين بايد منتظر باشيم و ببينيم كه كرك اسپرد 
پس اين تح��والت بر چه قيمتي مچ خواهد ش��د كه 
البته در يك بررسي كلي انتظار مي رود وضعيت گروه 
پااليشي بهتر شود. از طرف ديگر افزايش قيمت دالر 
در اثر تقاض��اي دالر جهاني مي تواند منجر يه افزايش 
قيم��ت دالر در داخل گردد كه تاثي��ر مثبتي بر بازار 
سرمايه خواهد داشت. اما بايد توجه داشت اين تاثيرات و 
افزايشات مقطعي است و همانطور كه گفته شد محرك 
اصل��ي برجام خواهد بود. قيم��ت جهاني محصوالت 
پتروشيمي ها هم با رش��د همراه شد. به خصوص اوره 
كه رشد ۲۰۰ دالري را تجربه كرد حتي اگر تحريم ها 
عليه روسيه اعمال شود اين صنعت با افت قيمت همراه 
نخواهد ش��د. بلكه تحت تاثير رشد قيمت دالر و رشد 

قيمت هاي جهاني منتفع خواهد شد.

   كدام صنايع بورس رشد مي كند؟
وحيد نكويي، كارش��ناس بازار سرمايه در پيش بيني 
معامالت هفته آينده مي گويد: روند معامالت متعادل 
و كين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال كه 
جنگ ميان روس��يه و اوكراين كدام صنايع بورسي را 
تحت تأثير قرار مي دهد، توضيح مي دهد: تنش ميان 
روسيه و اوكراين و موضوع برجام؛ دو عامل اساسي براي 

تعيين آينده بورس است. سرمايه گذاران بايد بدانند كه 
تأثير بحران روسيه بر روي بورس چه بوده و كدام صنايع 
از آن تأثير خواهند گرفت. به واسطه مذاكرات برجام و 
جنگ روسيه و اوكراين سهام ريالي، بانكي، خودرويي، 
بيمه اي، حمل و نقل و در نهايت پتروشيمي و پااليشي 
مي تواند صعودي شود. وي اضافه مي كند: جنگ باعث 
خواهد شد كه روسيه به وسيله اتحاديه اروپا و امريكا با 
تحريم هايي مواجه شود. مهم ترين اثر اين تحريم ها نيز، 
منتفع شدن صنايع كاموديتي محور و صنايعي خواهد 
بود كه توليد آنها به قيمت جهاني نفت و گاز وابس��ته 
است. نفت خام ۴۵ و گاز طبيعي ۲۵ درصد انرژي دنيا 
را تأمين مي كند. روسيه در زمينه توليد و ذخاير نفت 
و گاز جزو كشورهاي برتر است. عالوه بر انرژي، روسيه 
در فلزات اساس��ي و غالتي مانند گندم در دنيا جايگاه 
خاص خود را دارد و بزرگ ترين توليدكننده آلومينيوم 
در جهان به شمار مي رود. اوكراين چهارمين صادركننده 
گندم در جهان ب��وده و نزديك به پنج درصد از عرضه 
گندم دنيا متعلق به اوكراين اس��ت. نكويي با اشاره به 
تبعات جنگ روسيه و اوكراين، اظهار مي كند: هنگامي 
كه جنگي اتفاق مي افتد، عرضه اين محصوالت كاهش 
مي يابد. كاهش عرضه و تداوم تقاضا، نرخ جهاني اين 
كاموديتي ها را با افزايش مواجه مي كند. افزايش قيمت 
كاموديتي ها، براي برخ��ي از صنايع كاموديتي محور 
بورس تهران خبر مثبتي بوده و آنها مي توانند س��ود 
بيشتري را شناسايي كنند. شركت هاي گروه پااليشي 
و پتروشيمي با افزايش قيمت نفت سود مي كنند، اما 
در صنايعي كه انرژي آنه��ا از طريق نفت و گاز تأمين 
مي شود اثر منفي دارد. صنايعي مانند سيماني ها و فلزات 
اساسي با افزايش قيمت نفت و گاز، هزينه هاي بيشتري 
را متحمل مي شوند. اين كارشناس اقتصادي به تشريح 
سناريوي هاي احتمالي پيرامون آينده مذاكرات برجام 
پرداخت��ه و ادامه مي ده��د: اگر برج��ام اتفاق بيفتد، 
صنايع ريالي با افزايش تقاضا مواجه خواهند ش��د. در 
صورتي كه برجام به نتيجه ختم نشود، صنايع دالري 
و صادرات محور م��ورد توجه بازار قرار خواهند گرفت.

صعود يا نزول عجيب��ي در بازار نداريم مگر اينكه خبر 
خاصي منتشر شود.
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شاخص درجا زد
بررسي آمار كل معامالت بورس در هفته اي كه گذشت 
نش��ان مي دهد ارزش كل معامالت اين بازار با ۳۱.۷۶ 
درصد كاهش از ۱۹۵ هزار و ۹۵ ميليارد ريال در هفته 
گذشته، به ۱۳۳ هزار و ۱۳۶ ميليارد ريال در هفته جاري 
رسيد. حجم كل معامالت نيز كاهشي ۲۷.۴۷ درصدي 
داشت و از ۲۸ هزار و ۳۹۸ ميليون سهم به ۲۰ هزار و ۵۹۶ 
ميليون سهم رسيد. در ميان پنج بازار اول سهام، بازار دوم 
سهام، بازار مشتقه و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله، فقط ارزش معامالت در بازار مشتقه صعودي 
بود، به طوري كه با ۴۵.۶۵ درصد افزايش از ۳۲۴ ميليارد 
ريال در هفته گذشته، تا ۴۷۳ ميليارد ريال در هفته جاري 
صعود كرد.  اين در حالي اس��ت كه ارزش معامالت در 
بازار اول سهام كاهش��ي ۳۳ درصدي را تجربه كرد و از 
۵۲.۶۰۲ ميليارد ريال به ۳۵.۲۴۴ ميليارد ريال رسيد. 
ارزش معامالت در بازار دوم س��هام نيز ۱۱.۸۰ درصد 
كاهش يافت و از ۶۰ ه��زار و ۷۳ ميليارد ريال در هفته 
گذشته تا ۵۲ هزار و ۹۸۲ ميليارد ريال در هفته جاري 
كاهش يافت.  ارزش معامالت در بازار بدهي نيز با ۸۸.۹۶ 
درصد كاهش از ۲۱ هزار و ۵۶۰ ميليارد ريال به ۲۳۷۹ 
ميليارد ريال سقوط كرد. ارزش معامالت در صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله نيز كاهشي ۳۰.۵۲ درصدي 
داشت و از ۶۰ هزار و ۵۳۴ ميليارد ريال به ۴۲ هزار و ۵۸ 
ميليارد ريال رسيد.  شاخص كل بورس در هفته اي كه 
گذشت در كانال يك ميليون و ۲۸۰ هزار واحد باقي ماند. 
بر اين اساس با ۰.۵۶ درصد كاهش از يك ميليون و ۲۸۸ 
هزار واحد در هفته گذشته تا يك ميليون و ۲۸۱ هزار 
واحد در هفته جاري كاهش يافت. اين در حالي است 
كه شاخص كل با معيار هم وزن توانست ۱.۱۷ درصد 
افزايش يابد و از ۳۳۰ هزار و ۳۰۸ واحد در هفته گذشته 
تا رقم ۳۳۴ هزار و ۱۵۷ واحد در هفته جاري صعود كرد.

اثرپذيري مستقيم سودآوري 
شركت ها در پي دستيابي به توافقات
سنا| علي تيموري شندي، مديرعامل گروه خدمات 
بازار سرمايه كاريزما با اشاره به پيامدهاي دستيابي به 
توافقات گفت: دستيابي به توافقات از ابعاد مختلفي 
به نفع اقتصاد و شركت ها است. سال هاي سال است 
كه تكنولوژي و ماش��ين آالت جديد وارد ش��ركت ها 
نشده و نياز به روز شدن در آنها احساس مي شود. از اين 
منظر، تغييرات قابل توجهي پيش بيني مي شود. علي 
تيموري شندي با بيان اينكه صنعت خودروسازي از 
جمله صنايعي است كه از توافقات بهره بسياري خواهد 
برد، اظهار كرد: افزون بر صنعت خودروسازي، با حذف 
بخشي از كارمزدهايي كه اكنون در قالب تراكنش هاي 
پولي نصيب واسطه هايي مي شود كه لزوما در اقتصاد 
كش��ور نتيجه مثبتي ندارد، صنع��ت بانكي منتفع 
خواهد ش��د. او ادامه داد: بنابراين، از منظر نوس��ازي 
تكنولوژي و درآمدي در ابعاد مختلف، بيشتر صنايع 
منتفع مي شوند. در حال حاضر، دور زدن تحريم ها و 
نقل وانتقال پول هزينه هاي زيادي به صنايع و به ويژه 
شركت هايي كه صادرات محور هستند تحميل مي كند، 
ش��ركت ها به طور متوسط متحمل ۱۰ درصد هزينه 
براي انتقال وجوه ارزي حاص��ل از صادرات به داخل 
كشور مي شوند. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، اگر 
هزينه اي كه بنگاه ها بابت هزينه هاي تحريم متحمل 
مي شوند در حجم صادرات ضرب شود، عدد به دست 
آمده رقم قابل توجهي مي شود كه اقتصاد كشور از اين 
محل آس��يب مي بيند. او با اشاره به موضوعاتي كه در 
حال حاضر به تب��ع تحريم ها در فروش بنگاه ها اتفاق 
مي افتد، اذعان كرد: اغلب بنگاه هاي توليدي ناچارند 
محصوالت خ��ود را با تخفيف ه��اي قابل توجهي به 
فروش برس��انند. اين موضوع در بررسي صورت هاي 
مالي شركت هايي همچون متانولي، اوره اي در مقايسه 
با ارقام جهاني، عدد چش��مگيري اس��ت. مديرعامل 
گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما با مدنظر قرار دادن 
ش��ركت هايي كه به عنوان واردكننده م��واد اوليه و 
ماشين آالت شناخته مي شوند، ابراز كرد: اين شركت ها 
به دليل اينكه با واسطه مواد اوليه و ماشين آالت را وارد 
مي كنند، در عمل آنها نيز در انتقال پول، هزينه هاي 
چشمگيري را متحمل مي شوند و هم در قيمت هاي 
خريد دچار يك سري معضالت هستند. از اين منظر 
نيز در حج��م واردات و صادرات و حجم تراكنش ها به 
اقتصاد كشور حدود ۲۰ درصد هزينه تحميل مي شود. 
او افزود: با توجه به اينكه بخش عمده اي از بنگاه هاي 
اقتصادي كه اين تراكنش ها را دارند در بازار س��رمايه 
حضور دارند، طبيعي است روابط درست اقتصادي و 
نبود تحريم ها در اقتصاد كشور تحوالت قابل اهميتي 
را ايجاد مي كند كه اثر خود را به طور مستقيم در سود 
صورت هاي مالي ش��ركت ها نشان مي دهد. تيموري 
شندي با اشاره به احتمال كاهش قيمت ارز خاطرنشان 
كرد: در طي س��ال جاري قيمت دالر آزاد به ۳۰ هزار 
تومان نيز رس��يد، و در برخي بازه هاي زماني اختالف 
بازار نيما با بازار آزاد به ۳۰ درصد هم رس��يد كه اخيراً 
در سايه احتمال توافق در مذاكرات ارز نيمايي در حال 
حاضر در برابر ارز آزاد متعادل شده و اختالف چنداني 
ميان اين دو وجود ندارد. به گفته اين كارشناس بازار 
سرمايه، با توجه به متغيرهاي كالن اقتصادي و با توجه 
به حجم مصارف انباش��ته و ضرورت سرمايه گذاري 
عمده در كشور به نظر نمي رسد نرخ ارز خيلي بيش از 
۱۰ درصد كاهش يابد. او با اشاره به برخي از اشتباهات 
برآوردي از سوي فعاالن بازار سرمايه گفت: اين دست 
از برداشت هاي اشتباه، بازار سرمايه را با چالش مواجه 
كرده، اما به نظر مي رس��د با گذر زماني كوتاه و ثابت 
شدن شرايط و قرار گرفتن متغيرهاي كالن در وضعيت 
تعادلي بلندمدت و ميان مدت خود، زمينه الزم براي 
سرمايه گذاري فراهم شود و منابع به سمت بازار سرمايه 
سوق پيدا كنند. مديرعامل گروه خدمات بازار سرمايه 
كاريزما اظهار اميدواري ك��رد: اميد مي رود با فضاي 
جديد زمينه هاي سرمايه گذاري فراهم شود و تشكيل 
سرمايه در اقتصاد واقعي با سرعت بيشتري ادامه يابد و 
روزهاي درخشاني پيش روي بازار سرمايه قرار گيرد.

قيمت سهام استقالل
و پرسپوليس چقدر است؟

ايرنا| طلسم ۲۴ س��اله واگذاري سرخابي ها بعد 
از تداوم پيگيري هايي كه از سوي دولت سيزدهم 
صورت گرفت، شكس��ته شد و عرضه سهام اين دو 
باشگاه بزرگ در روز يكشنبه )۱۵ اسفند ماه( انجام 
مي شود. بر اساس آخرين اطالعيه منتشر شده از 
س��وي فرابورس، يك ميليارد و ۲۳۶ ميليون و ۹۹ 
هزار و ۶۵۶ س��هم جديد اس��تقالل ناشي از سلب 
حق تقدم در نماد معامالتي »اس��تقالل« از تاريخ 
۱۵ اسفندماه به مدت ۳۰ روز )تا زمان اتمام پذيره 

نويسي( پذيره نويسي خواهد شد.
همچنين طبق تصميمات اتخاذ ش��ده قرار بر اين 
است تا به هر يك از هواداران باشگاه استقالل تعداد 
يك هزار و ۳۰ س��هم با قيمت دو هزار و ۹۱۰ ريال 
تعلق گيرد و آمار موجود حاكي از آن اس��ت كه هر 
سهامدار نيازمند ۳۰۰ هزار تومان نقدينگي براي 
مش��اركت در اين پذيره نويس��ي هستند. از سوي 
ديگر قرار اس��ت يك ميليارد و ۳۴ ميليون و ۸۴۰ 
هزار و ۵۶۷ سهم جديد پرسپوليس ناشي از سلب 
حق تقدم در نماد معامالتي »پرسپوليس« از تاريخ 
۱۵ اسفندماه به مدت ۳۰ روز پذيره نويسي )تا زمان 

اتمام پذيره نويسي( شود.
در سهام باشگاه پرسپوليس به هر سهامدار تعداد 
۸۸۵ سهم با قيمت سه هزار و ۳۸۷ ريال اختصاص 
پيدا مي كند، س��هامداران براي خريد س��هام اين 

باشگاه نياز به ۳۰۰ هزار تومان نقدينگي دارند.
ارزش گذاري س��رخابي ها طبق وعده داده شده در 
تاري��خ ۲۳ بهمن ماه انجام و ارزش نهايي باش��گاه 
پرسپوليس سه هزار و ۲۱۰ ميليارد تومان و ارزش 
نهايي باشگاه استقالل ۲ هزار و ۷۸۰ ميليارد تومان 
اعالم شد كه اين ارزش گذاري، از سوي كارشناسان 
رسمي دادگس��تري از دارايي هاي اين دو باشگاه و 
به ويژه دارايي نامش��روط كه برند دو باشگاه بوده، 
انجام شد و به تصويب اعضاي هيات واگذاري رسيد. 
پس از اجراي اين اقدام، واگذاري س��رخابي ها يك 
گام به مرحله اجرا نزديك تر شد و مسووالن به دنبال 
اجراي مرحله بعد يعني ثبت ۲ باشگاه استقالل و 
پرسپوليس در سازمان بورس بودند كه اين اقدام در 
روز شنبه )۳۰ بهمن ماه( انجام شد و مسووالن درج 
نماد سرخابي ها در بازار پايه فرابورس را گام پاياني 

واگذاري عنوان كردند.
در ادامه اين فعاليت ها، خوش بيني هاي زيادي در 
ميان ه��واداران اين تيم براي اجراي حتمي عرضه 
سهام سرخابي ها در فرابورس ايجاد شد و در نهايت 
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي بعداز ظهر روز 
دوشنبه )نهم اسفندماه( از درج نماد سرخابي ها در 
بازار پايه فرابورس خبر داد و گفت: گشايش نماد دو 
باشگاه ۱۵ اسفند مصادف با سوم شعبان و روز ميالد 

امام حسين )ع( خواهد بود.

بدعهدي ۷ شركت بورسي 
در پرداخت سود سهام عدالت

صدا و سيما| با پيگيري به عمل آمده از مديريت 
نظارت بر ناشران س��ازمان بورس: آخرين خبرها 
حاكي از آن است كه با وجود پيگيري هاي مستمر 
سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت سپرده گذاري 
مركزي، تاكنون شركت هايي از جمله مخابرات و 
گروه صنعتي مپنا در پرداخت س��ود سهام عدالت 
بدقولي كرده اند در حالي كه اين س��ود حق الناس 
اس��ت و مديران اين ش��ركت ها بايد جوابگوي ۴۹ 

ميليون سهامدار عدالت باشند.
الزم به ذكر است شركت مخابرات تاكنون از واريز 
سود ۲ سال قبل خود نيز استنكاف كرده و شكايت 
حقوقي از اين ش��ركت در دس��تگاه قض��ا در حال 

پيگيري است.
براس��اس پيگيري هاي انجام شده شركت صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس امروز چهارش��نبه ۱۱ 
اس��فند با پرداخت بيش از ۶.۵ هزار ميليارد تومان 
سود دارندگان سهام عدالت از فهرست شركت هاي 
بد حساب خارج شده اما همچنان، مخابرات ايران، 
گروه مپنا و صنايع سيمان دشستان، هيچ مبلغي را 

براي سود سهام عدالت پرداخت نكرده اند.
همچنين ش��ركت هاي فوالد مبارك��ه اصفهان، 
شركت پااليش نفت بندرعباس، فوالد خوزستان 
و پااليش نفت تبريز تنها بخشي از سود سهام خود 
را به حساب هاي شركت س��پرده گذاري مركزي 
واريز كرده اند و اين كوتاهي چالشي براي واريز سود 
س��هامداران عدالت در يك مرحله تا پايان سال را 

ايجاد خواهد نمود.
اين در حالي است كه احسان خاندوزي وزير اقتصاد 
نيز در هفته هاي گذش��ته اعالم كرده بود بر اساس 
مصوبه شوراي عالي بورس سود سهام عدالت تا پايان 

سال به حساب سهامداران عدالت واريز مي شود.
همچنين علي بهادري جهرمي س��خنگوي دولت 
در نشست خبري با رسانه ها اعالم كرده بود: توزيع 
پرداخت س��ود س��هام عدالت به طور قطع تا پايان 
امس��ال انجام مي شود و اين مبلغ، بيش از دو و نيم 
برابر بيشترين سودي اس��ت كه تاكنون پرداخت 

شده است.
پيش ت��ر مجيد عش��قي اع��الم كرده ب��ود كليه 
شركت هاي سجامي پذيرفته شده در بازار سرمايه 
ملزم به پرداخت سودهاي سال مالي قبل و همچنين 
سودهاي رسوب كرده ساليان گذشته خود هستند 
و سازمان بورس به جد پيگير احقاق حقوق از دست 
رفته سهامداران طي ساليان گذشته خواهد بود و 

در اين راه مماشات نمي كند.
براساس اطالعات پرتفوي شركت هاي سرمايه پذير 
۳۴ درصد از سهام شركت سيمان دشتستان، ۲۰ 
درصد از سهام شركت مخابرات ايران ۲۶ درصد از 
سهام شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران 

مپنا به دارندگان سهام عدالت تعلق دارد.

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

جنگروسيهواوكراينوضعيتبورسراتغييرميدهد؟

بدهي ۲۰ همتي دولت به شركت هاي اوره ساز 
از سال ۹۷ تاكنون متاسفانه مطالبات شركت هاي اوره 
ساز پرداخت نش��ده و اين مساله آنها را با مشكالت قابل 
توجهي اعم از كاهش س��ودآوري، ع��دم هماهنگي در 
مبالغ صورت هاي مالي مواجه كرده، در راستاي پيگيري  
بيشتر اين امر با يكي از مسووالن شركت هاي اوره ساز به 
گفت وگو پرداختيم؛  محمد علي اكبري معاون امور مالي 
و عضو هيات مديره ش��ركت پتروشيمي پرديس درباره 
تصميم دولت در خصوص دريافت ماليات از مواد خام يا 
نيمه خام، مي گويد: دريافت ماليات از محصوالت خام يا 
نيم خام پتروشيمي ها و حتي ساير صنايع زماني منطقي 
است كه ش��رايط براي توسعه شركت و تكميل زنجيره 
ارزش كه هدف اصلي اخذ ماليات است فراهم شده باشد. 
تحقق اين شرايط، نيازمند تامين دانش فني، فراهم كردن 
ماشين آالت و تجهيزات، تامين تسهيالت مالي و فاينانس 
پروژه ها، روان شدن و تسهيل قوانين و مقررات مالياتي در 
كشور است. معاون امور مالي و عضوهيات مديره شركت 
پتروش��يمي پرديس تاكيد مي كند: درصورتي كه تمام  
زيرساخت هاي الزم مهيا ش��ود، تكميل زنجيره ارزش 
و ايجاد صنايع پايين دس��تي حداقل پنج سال به طول 
مي انجامد. پس بعد از دادن چنين فرصتي اگر شركتي 
نسبت به تكميل زنجيره اقدام نكند منطقا دولت مي تواند 
نسبت به اخذ ماليات از محصوالت اين شركت ها اقداماتي 
انجام دهد نه آنكه خلق الساعه هدفي را نشانه گيري كند 
و به دنبال دس��ت يابي به آن باش��د. علي اكبري توضيح 
مي دهد: متاسفانه برخي تصميمات و اقداماتي كه اخيرا 
توس��ط دولت و مجلس شوراي اس��المي مطرح شده، 
همانند اخذ ماليات از محصوالت نيمه خام و خام، حذف 
معافيت مالياتي از صادرات و س��اير م��وارد نه تنها روند 
سرمايه گذاري و توسعه اشتغال زايي درپي نخواهد داشت 
بلكه ش��ركت ها و صنايع توليدي را نيز با مشكل مواجه 

خواهد كرد. همچنين مسائل مذكور به مرور زمان تاثير 
قاب��ل مالحظه اي در كاهش س��ودآوري و پايين آوردن 

حاشيه سود آنها خواهند گذاشت.
وي مي گويد: درصورت رفع تحريم ها، با اتخاذ تصميمات 
برنامه ريزي نش��ده و عدم انجام برنامه ريزي بلندمدت 
در قوانين و مقررات، س��رمايه گذاران داخلي و خارجي 
كماكان با مشكل روبرو خواهند بود. دولت در خصوص 
تعيين قيمت خوراك پتروش��يمي ها و تدوين مقررات 
درخصوص ع��وارض و معافيت هاي صادراتي، ش��رايط 
كشورهاي حوزه خليج فارس كه رقباي اصلي ما در عرصه 
صادرات هس��تند را بايد در نظر گيرد. معاون امور مالي 
و عضو هيات مديره ش��ركت پتروشيمي پرديس درباره 
اثرپذيري سود ش��ركت ها از بند دريافت ماليات از مواد 
خام و نيم خام صادراتي اظه��ار مي كند: در صورت اخذ 
ماليات از محصوالت صادراتي ح��دود ۹ الي۱۰ درصد 
حاشيه سود ش��ركت كاهش خواهد يافت. علي اكبري 
با بيان اينكه اوره عمدتًا به عنوان كاالي نهايي در بخش 
كشاورزي استفاده مي شود و محصول خام يا نيمه خام به 
حساب نمي آيد، تصريح مي كند: با توجه به افزايش قابل 
مالحظه هزينه هاي ريالي شركت ها نسبت به سال هاي 
اخير، عدم وصول مابه التفاوت فروش هاي داخلي از سوي 
دولت و وزارت  جهادكشاورزي كه حدود يك سوم توليد 
شركت ها را شامل مي شود، اخذ ماليات از فروش صادراتي 
آنها معضل و مشكالت اين شركت ها را مضاعف مي كند.

معاون امور مالي و عضو هيات مديره شركت پتروشيمي 
پرديس در ادامه در خصوص آنكه مطالبات از چه سالي 
پرداخت نشده، بيان مي كند: از تاريخ ۱ مهر ۱۳۹۷ تاكنون 
مطالبات شركت هاي اوره ساز واريز نشده است. مجموع 
مطالبات شركت هاي اوره ساز از سال ۹۷ تاكنون به ۲۰۰ 
هزار ميليارد ريال مي رسد كه نيمي از آن به پتروشيمي 

پرديس تعلق دارد، لذا مديريت پتروشيمي پرديس خود 
را موظف دانس��ت كه در زمينه پيگيري جدي و مستمر 
اين موضوع، نسبت به ساير شركت ها پيشرو باشد. معاون 
امور مالي و عضوهيات مديره شركت پتروشيمي پرديس 
در رابطه با پيگيري هاي شركت پتروشيمي پرديس جهت 
وصول فروش هاي داخلي، توضيح مي دهد: از هر كيلو اوره 
فروش رفته مبلغ ۷,۹۶۳ ريال بصورت نقد از شركت هاي 
زير مجموعه وزارت كشاورزي دريافت و مابقي به  عنوان 
مطالبات منظور مي شود، در حال حاضر مبلغ دريافتي 
حدود ۹ درصد از بهاي فروش هر كيلو كود اوره بوده و ۹۱ 
درصد به عنوان مطالبات شركت اوره ساز لحاظ شده است. 
علي اكبري مي گويد: جهت مشخص شدن مبلغ دقيق 
مطالبات، پس از تهيه صورت تطبيق مقداري با شركت ها 
و اتحاديه هاي كشاورزي بايد حسابرسي يارانه اي انجام 
شود. متاس��فانه در تفس��ير مصوبه دولت در خصوص 
نحوه محاسبه و زمان مقرر جهت انجام محاسبات، بين 
شركت ها و سازمان حسابرسي اختالف نظر وجود داشت 
كه حل آن وقت زيادي را گرفت، پس از انجام استعالمات 
مورد نظر در خصوص اختالفات في مابين و قطعي شدن 
مانده ها، مبالغ در س��امانه »سماد« به عنوان بدهي هاي 
دولت ثبت ش��ود. معاون امور مال��ي و عضوهيات مديره 
شركت پتروشيمي پرديس اظهار مي گند: پيگيري ها و 
مكاتبات فراواني با حمايت و پشتيباني مديريت شركت 
سرمايه گذاري نفت و گاز پارسيان انجام گرفت، همچنين 
از ش��ركت خدمات حمايتي و اتحاديه هاي كش��اورزي 
خواسته شد كه مطالبات خود را در سامانه »سماد« ثبت 
كنند تا دولت نيز مطالبات پرداختي را در بودجه س��ال 
۱۴۰۱ در نظ��ر گيرد. او مي گوي��د: پس از پيگيري هاي 
فراوان مش��خص ش��د كه اتحاديه ها دولتي امكان درج 
مطالبات در س��امانه س��ماد را ندارند، ب��ه همين خاطر 

طي مكاتبات صورت گرفته با سازمان مركزي تعاوني و 
روستايي ايران آنها طي نامه اي اعالم كردند كه با وزارت 
جهاد كشاورزي در اين خصوص مكاتباتي را انجام داده اند. 
معاون امور مالي و عضو هيات مديره شركت پتروشيمي 
پرديس بيان مي كند: پس از انجام مكاتبه با وزارت جهاد 
كش��اورزي -معاونت امور زراعت- موضوع به ش��ركت 
خدمات حمايتي كشاورزي جهت اقدام ارسال شد كه آنها 
عنوان كردند، موضوع مطالبات شركت هاي پتروشيمي 
طي نام��ه اي در راس��تاي درج مطالب��ات در اصالحيه 
بودجه۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.

علي اكبري ادامه مي دهد: ش��فاف نب��ودن روند انجام 
عمليات و عدم همكاري مناسب شركت ها و اتحاديه هاي 
دريافت كننده اوره، نداشتن ساختار سهامداري مستقيم 
اي��ن اتحاديه ها با دولت منجر به طوالني ش��دن چرخه 
قطعي وصول مطالبات ش��ركت هاي پتروشيمي و درج 
مبالغ در بودجه شده است. عدم پرداخت مطالبات منجر 
به شناسايي سود ش��ده كه نه تنها تعهدي بوده و با سود 
نقدي ش��ركت ها تفاوت زيادي دارد، بلكه از سوي ديگر 
درصد حاشيه سود نقدي و تعهدي شركت ها نيز تفاوت 

قابل مالحضه اي نسبت به يكديگر داشته اند.
معاون امور مالي و عضوهيات مديره شركت پتروشيمي 
پرديس توضيح مي دهد: در دس��ترس نبودن مبالغ 
حاص��ل از فروش ب��راي ش��ركت ها و س��هامداران ، 
فرصت ها و هزينه هاي از دس��ت رفته زيادي را به اين 
مجموعه ها تحميل كرده است. اگر شركت، بهاي اوره 
را در زمان فروش دريافت كند، مي تواند نسبت به توزيع 
سود و رونق بيشتر بازار س��هام و همچنين اقداماتي 
جهت س��رمايه گذاري در مسير توسعه شركت چون 
تكميل زنجيره پايين دستي كه هدف غايي دولت در 

جلوگيري از خام فروشي است، انجام دهد.



مجيد اعزازي|
آن گونه كه مديران و فعاالن س��اختماني در دي ماه سال 
جاري پيش بيني كرده بودند، در بهمن ماه وضعيت ساخت و 
ساز بهبود يافت و شامخ كل ساختمان روي عدد 50 ايستاد. 

شامخ كل ساختمان در دي ماه 42.38 ثبت شده بود. 
به اين ترتيب، نتايج نظر سنجي از مديران و فعاالن صنعت 
ساختمان نشان مي دهد، عدد شامخ كل ساختمان در بهمن 
ماه نس��بت به ماه قبل افزايش قابل توجهي داشته است. 
البته ذكر اينكه نكته ضروري است كه عدد 50 در واقع مرز 
ميان ركود و رونق ارزيابي مي شود. از همين رو، رشد حدود 
8 پله اي عدد شامخ كل س��اختمان به معناي پايان ركود 
صنعت ساختمان نيست، بلكه تالشي براي خروج از ركود 
تلقي مي شود. به عبارت ديگر، در صورتي كه طي اسفند يا 
ماه هاي آتي عدد شامخ كل از 50 باالتر رود و اين رشد تداوم 
يابد، مي توان گفت كه ساخت و س��از از ركود خارج شده 
اس��ت. در اين حال، اگر چه انتقادات و ترديد هاي بسياري 
درباره تحقق طرح انبوه سازي دولتي وجود دارد، اما حتي اگر 
تحرك كوچكي در طرح ساخت مسكن دولت ايجاد شود، 
انتظار مي رود، اين تحرك در شامخ كل ساختمان در ماه هاي 
آينده بازنمايي شود. كما اينكه از مهر و آبان سال جاري، با 
توجه به آغاز ثبت نام براي مسكن دولتي آغاز شد، چنين 
انتظاري در جامعه فعاالن ساختمان ايجاد شد اما در عمل 
به فعليت نرس��يد. حاال اما به نظر مي رسد، پس از گذشت 
چند ماه از آغاز انبوه سازي دولتي و انجام مقدمات توليد 4 
ميليون مسكن در 4 سال، به تدريج پيشرفت اندك اين پروژه 
در نظرات مديران وفعاالن ساختماني منعكس شده است. 
چه آنكه رشد شامخ كل ساختمان برخالف ايست قيمت 
اسمي مسكن و رشد منفي معامالت ملك در بهمن ماه سال 
جاري صورت گرفته است. افزون بر اين، شرايط اقتصاد كالن 
و همچنين شرايط دروني بازار مسكن از جمله اضمحالل 
توان مالي متقاضيان مصرفي در كوران جهش هاي تورمي 
سال اخير، نشانه اي از رشد تقاضاي »موثر« مسكن در سال 
و حتي سال هاي آينده به دست نمي دهد. اين در حالي است 
كه به گفته كارشناسان مسكن و همچنين تحليل آماري 
مبتني بر علم جمعيت شناسي حاكي از »نياز« به ساخت 
ساالنه 1.2 ميليون واحد مسكوني در كشور دارد. در چنين 
شرايطي است كه عامل طرح ساخت 4 ميليون مسكن طي 
4 سال در تحليل علت افزايش شامخ كل ساختمان برجسته 
مي شود. البته بايد منتظر ماند و ديد كه آيا در ماه هاي پيش 
رو نيز شامخ كل س��اختمان ركودهاي باالي 50 خواهد 

داشت و آنها را تكرار خواهد كرد يا نه؟

   كدام مولفه هاي فرعي افزايش يافتند؟
 آنگونه كه پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران گزارش كرده 
است، نسبت به ماه قبل، مولفه هاي ميزان فعاليت هاي انجام 
شده )از 4.38 به 50(، ميزان سفارشات جديد مشتريان )از 
38.09 به 42.71(، سرعت انجام و تحويل سفارش يا فرآيند 
كار )از 53.33 به 57.76( و موجودي محصول نهايي در انبار 
يا كارهاي معوق و ناتمام )از 44.76 به 48.54( افزايش قابل 

توجهي را تجربه كردند. براساس اين گزارش، نسبت به ماه 
قبل، مولفه هاي قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز )از 
69.52 به 64.07( و قيمت محصوالت توليدشده )خدمات 
ارايه شده( )از 61.42 به 57.28( كاهش داشتند. همچنين 
شاخص انتظارات توليد در ماه آينده با رقم 50.97 نسبت 
به ماه قبل )52.85( با كاهش نسبي، وضعيت فعاليت هاي 
ساختماني در اسفند ماه را نسبت به بهمن ماه، كاهشي پيش 
بيني مي كند. پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران تصريح 
كرده است، با توجه به كاهش قابل توجه قيمت خريد مواد 
اوليه و قيمت محصوالت توليدشده )خدمات ارايه شده( 
نسبت به ماه قبل همچنين افزايش قابل توجه مولفه هاي 
اصلي شامخ و طبق پيش بيني در ماه هاي گذشته، با در نظر 
گرفتن فعاليت هاي اخير طرح ملي مسكن شاهد خارج شدن 
وضعيت صنعت ساختمان از حالت ركود هستيم. اتاق تعاون 
ايران براي نخستين بار در كشور از مهرماه 1398 نسبت به 
اجراي طرح شامخ ساختمان اقدام كرد و نتيجه آن به صورت 
ماهانه توسط مركز آمار اتاق تعاون ايران منتشر مي شود. به 
گزارش »تعادل«، در طرح شامخ، از پاسخ دهندگان خواسته 
مي شود به 12 پرسش مطرح شده در قالب سه معيار وضعيت 
نسبت به ماه پيش )بهتر شده، بدتر شده يا تغييري نكرده 
است( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: 
عدد 1، گزينه بدون تغيير: عدد 0.5 و گزينه كمتر از ماه قبل: 
عدد صفر براي آن پرس��ش ثبت مي شود. مجموع حاصل 
ضرب درصد پاسخگويان به هر يك از گزينه هاي در عدد 

همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن پرسش است. در نهايت، 
معيار سنجش اين شاخص عددي بين صفر و 100 است 
كه به ترتيب به معناي آن است كه 100 درصد پاسخگويان 
گزينه »بدتر شده است« و »بهتر ش��ده است« را انتخاب 
كرده اند. عدد 50 نشان دهنده عدم تغيير وضعيت نسبت به 
ماه قبل، باالي 50 نشانه بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و 
زير 50 به معناي بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.

    ركود اندك در بازار معامالتي و ساخت 
به اين ترتيب، مي توان گفت در بهمن ماه سال جاري هر دو 
بازار معامالتي و بازار ساخت و ساز در مرز ميان ركود و رونق 
استقرار يافته اند. چه آنكه در بهمن ماه قيمت اسمي ملك 
متوقف شد و حجم معامالت نيز كاهش يافت. شرايطي كه بر 
تغيير سيكل بازار مسكن از »ركود شديد« به »ركود اندك« 
مهر تاييد زد. اگر چه از ابتداي سال جاري، »فرآيند« تغيير 
»سيكل« بازار ملك كليد خورده بود، اما با توجه به تحوالت 
بهمن ماه و مقايسه آنها با دوره مشابه سال قبل و همچنين 
در نظر گرفتن برخي پارامترهاي ديگر از جمله نوسان هاي 
شديد در بازار رهن و اجاره، مي توان گفت كه اين فرآيند در 
بهمن سال جاري به اوج خود رسيد و تكميل شد، به گونه اي 
كه افزون بر كاهش قيمت واقعي مس��كن )تعديل شده با 
تورم( طي ماه هاي گذشته، رشد قيمت اسمي ملك در بهمن 
ماه از حركت ايستاد و تنها حدود 100 هزار تومان افزايش 
يافت.  آنگونه كه بانك مركزي گزارش كرده اس��ت، در ماه 

گذشته 8 هزار و 532 فقره معامله مسكن به ثبت رسيد كه 
نسبت به ديماه رشد منفي 13.1 درصدي را تجربه كرده و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )بهمن 1399 با 3 هزار و 917 
فقره معامله(، 117.8 درصد افزايش داشته است. همچنين 
در بهمن امسال متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 
33 ميليون و 56 هزار و 200 تومان گزارش شد. اين در حالي 
است كه در دي ماه امسال متوسط قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني در تهران 32 ميليون و 936 هزار و 400 تومان بود 
و به اين ترتيب، با افزايش حدود 100 هزار توماني متوسط 
قيمت مسكن در پايتخت، متوسط قيمت ها در ماه گذشته 
رشد اندك 0.4 درصدي را ثبت كردند. اين شاخص در بهمن 
ماه سال گذشته 28 ميليون و 389 هزار و 100 تومان بود كه 
در بهمن امسال 16.4 درصد رشد يافته است. به اين ترتيب، 
در حال حاضر، بازار از نظر معامالتي در ركود نسبي قرار دارد، 
اما قيمت ها به ثبات رسيده و از تالطم بازايستاده اند. از اين 
رو، در صورت دستيابي ايران به توافق هسته اي و در پي آن، 
تداوم كاهش انتظارات تورمي، انتظار مي رود، بازار مسكن 
در سال آينده در شرايط »ركود اندك« باقي بماند. تحت اين 
شرايط، اگر چه تعداد معامالت نسبت به دوره رونق )بيش از 
15 هزار معامله در ماه( اندك است اما معامالت قفل نيست. 
رشد قيمت هاي معامالتي نيز كمتر از رشد نرخ تورم است. 
تالطم در بازار رهن و اجاره يكي ديگر از نشانه هاي اين دوره 
قلمداد مي شود كه از مهر و آبان سال جاري، شاهد رشد بيش 

از 50 درصدي اجاربها در شهر تهران بوديم. 
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وعده كاهش زمان
صدور پروانه ساخت به ۲ ماه 

عليرضا زاكاني، شهردار تهران گفت: در حال حاضر صدور 
پروانه س��اخت در تهران بين 7 تا 8 ماه زمان مي برد اما 
با تالشي كه در 3 ماه اخير در شهرداري شده گلوگاه ها 
شناسايي شده و پيش بيني مي كنيم اين روند تا ابتداي 
ارديبهشت ماه سال آينده به 2 ماه كاهش يابد.  به گزارش 
ايسنا، زاكاني در حاشيه آيين مبادله تفاهم نامه همكاري 
مشترك وزارت راه و شهرس��ازي )شركت بازآفريني 
ش��هري ايران( و شهرداري تهران در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: كاهش روند صدور مجوز فرصت مناسبي 
را هم براي سرمايه گذاران ايجاد مي كند تا ضمن اينكه 
خواب سرمايه نداشته باشند، فرآيند توليد را با سرعت 
بيشتري اجرا كنند و هم شهرونداني كه صاحب مسكن 
هستند و تمايل به نوسازي پالك مسكوني خود دارند؛ 

در انجام اين روند مشكلي نداشته باشند.

يخ امالك اطراف دانشگاه 
تهران به زودي آب مي شود

شهردار منطقه 6 از تعيين تكليف موضوع »فريز بودن« 
امالك اطراف دانشگاه تهران در كميسيون ماده 5 در 
آينده اي نزديك و پس از تهيه گزارش امكان س��نجي 
توسط دانشگاه تهران خبر داد. به گزارش مهر، بر اساس 
مصوبه 26 سال پيش كميسيون ماده 5، ساكنان امالك 
حوالي دانشگاه تهران، به دليل طرح توسعه اين دانشگاه 
امكان نوسازي امالك خود را ندارند؛ اما با اين حال طي 
همه سال هاي گذشته اين مصوبه تاكنون جامه عمل 
به خود نپوشانده و ساكنان حوالي دانشگاه تهران را در 
بالتكليفي قرار داده است. هر چند كه در دوره پيشين 
مديريت ش��هري، اعالم شد كه امالك حوالي پرديس 
دانشگاه تهران از فريز خارج شده اما با اين حال اين امالك 
همچنان در فريز قرار دارد. مسعود رنجبريان در خصوص 
رويكرد مديريت ش��هري در مورد فريز امالك اطراف 
پرديس دانشگاه تهران گفت: بر اساس مصوبه 26 سال 
قبل كميسيون ماده 5، پرديس دانشگاه تهران بايد از 
شمال تا بلوار كشاورز، از غرب تا كارگر، از شرق تا خيابان 
وصال و از جنوب تا خيابان انقالب توسعه پيدا مي كرد و 
بر اساس اين مصوبه، مساحت بسيار بزرگي به دانشگاه 
تهران الحاق مي شد. شهردار منطقه 6 خاطرنشان كرد: 
بر اساس اين مصوبه، مساحت دانشگاه تهران حدود سه 
برابر مي شد و قرار شد دانشگاه تهران با تأمين اعتبار الزم، 
تمامي اين امالك را تملك كند. در آخرين بررسي ها، 
بر اساس اعالم دانشگاه تهران، در حال حاضر حدود 50 
درصد از تمامي امالكي كه قرار بوده تملك شود از سوي 
دانشگاه تهران تملك شده است. وي با بيان اينكه تاكنون 
بارها و بارها در خصوص فريز بودن امالك حوالي دانشگاه 
تهران با نارضايتي هاي فراواني از سوي شهروندان مواجه 
بوده ايم، گفت: اكنون دانشگاه تهران بخشي از اين امالك 
را نمي خرد و از طرفي، صاحب��ان اين امالك نيز اجازه 
ساخت ندارند و اين يك معضل براي ساكنان محسوب 
مي شود. رنجبريان با بيان اينكه تملك دندانه اي دانشگاه 
تهران سبب ايجاد ناامني و تخريب فضاي شهري شده 
اس��ت، گفت: در ابتداي س��ال جاري بر اساس مصوبه 
كميسيون ماده 5 شهرداري تهران مكلف شد تا مجدداً 
در طرح پرديس دانشگاه تهران بازنگري كند. شهردار 
منطقه 6 تصريح كرد: بر اس��اس اين مصوبه، عالوه بر 
بازنگري در طرح فوق الذكر و تعيين تكليف آن، بررسي 
طراحي آينده دانشگاه تهران نيز بايد انجام شود و امالكي 
كه دانشگاه تهران نمي تواند تملك كند يا به درد اين پروژه 
نمي خورد، از فريز خارج شود تا مردم نيز بتوانند امالك 
خود را نوسازي كنند يا مهلتي به دانشگاه تهران داده شود 

كه در آن مهلت اقدام به تملك امالك كند.

صدور راي ماده ۱۰۰
براي ۲۰۰ دكل غيرمجاز

مهدي بابايي، عضو كميسيون سالمت، محيط زيست 
و خدمات شهري شوراي ش��هر تهران گفت: در حوزه 
توس��عه اينترنت ثابت در تهران كم كاري داشتيم كه 
باعث شده ش��هروندان به دليل نبود زيرساخت هاي 
اينترنت ثابت، از اينترنت تلفن همراه استفاده كنند و 
همين مساله باعث شده است كه درخواست اپراتورها 

براي نصب دكل افزايش پيدا كند.
بابايي در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سوالي درباره صدور 
مجوز براي نصب دكل هاي مخابراتي در ش��هر تهران 
گفت: با توجه به تعامالتي كه با اپراتورها داريم مشكل 
خاصي در صدور مجوز براي دكل ها نداريم. تقريبا هر 
دو هفته يك بار جلسات كميته بررسي تشكيل مي شود 
و با بيشتر درخواس��ت ها نيز موافقت مي شود و اعالم 
كرديم كه اگر درخواس��ت ها بيشتر باشد هر دو هفته 
يك بار نيز اين جلسات را برگزار مي كنيم. او ادامه داد: 
اما ما كم كاري در حوزه توسعه اينترنت ثابت در تهران 
داشتيم كه همين مساله باعث شده كه شهروندان به 
دليل نبود زيرس��اخت هاي اينترنت ثابت، از اينترنت 
تلفن همراه اس��تفاده كنند و همين مساله باعث شده 
است كه درخواست اپراتورها براي نصب دكل افزايش 
پيدا كند. خود اين مساله مي تواند در حوزه منظر شهري 
اختالل بصري در سطح شهر ايجاد كند. بابايي با طرح 
درخواستي از وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات گفت: 
درخواس��ت ما از وزارت فناوري اطالعات اين است كه 
زيرس��اخت هاي اينترنت ثابت را توسعه دهند چرا كه 
هم ارزانتر است، هم تبعات كمتري دارد و هم سرعت 
باالتري دارد. او درب��اره تعداد دكل هاي غيرمجاز در 
ش��هر تهران گفت: دكل هاي غيرمجازي كه نصب 
شده اغلب دكل هايي هستند كه براي سال هاي قبل 
بوده كه به كميسيون ماده 100 ارسال و پرونده ها راي 
جمع آوري گرفته اند. بابايي اضافه كرد: براي هر اپراتور 
حدودا 100 راي ماده 100 گرفته شده است كه اين 
آرا مربوط به دكل هاي قديمي هس��تند. ما دو س��ه 
اپراتور اصلي تلفن همراه بيشتر در كشور نداريم و به 
غير از آن اپراتورهاي اينترنتي ديگر را نيز داريم. اغلب 
مشكالت قبل از تشكيل اين كميته است و به صورت 

انگشت شمار شاهد نصب دكل غيرمجاز هستيم.

پرواز فوق العاده »هما« 
براي انتقال ايرانيان از روماني

پس از هماهنگي هاي الزم سازمان هواپيمايي كشوري 
با سازمان هواپيمايي كشوري روماني و اخذ مجوزهاي 
الزم، براي انجام پرواز فوق العاده برنامه ريزي الزم صورت 

گرفت.
 به گزارش ايلنا، حسين جهاني مديركل روابط عمومي 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران اعالم كرد: با توجه 
به اينكه بسياري از دانشجويان ايراني  و ساير هموطنان 
مقيم اوكراين، خود را به كش��ور روماني رس��انده اند، 
هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران » هما« به عنوان 
ناوگان حامل پرچم و در راستاي مسووليت اجتماعي 
خود، آمادگي خود را براي انجام پرواز فوق العاده جهت 
انتقال اين عزيزان اعالم كرد. جهاني در ادامه افزود: پس 
از هماهنگي هاي الزم س��ازمان هواپيمايي كشوري با 
سازمان هواپيمايي كشوري روماني و اخذ مجوزهاي 
الزم، براي انجام پرواز فوق العاده برنامه ريزي الزم صورت 
گرفت. وي گفت: اين پرواز در روز شنبه 14 اسفندماه 
سال جاري با ش��ماره پرواز 5392 در ساعت 23 و 10 
دقيقه از فرودگاه امام خميني)ره( پرواز و در ساعت 01 و 
20 دقيقه )به وقت محلي( در فرودگاه بخارست به زمين 
خواهد نشس��ت. اين پرواز بعد از سوار كردن مسافران 
حاضر در فرودگاه بخارس��ت با شماره پرواز 5393 اين 
فرودگاه را در س��اعت 01 و 20 دقيقه )به وقت محلي( 
ترك و در س��اعت 07 و 50 دقيقه )به وقت محلي( در 
فرودگاه امام )ره( به زمين خواهد نشست. او گفت: اولين 
گروه دانش��جويان در روز دهم اسفند ماه سال جاري با 
پرواز » هما« از فرودگاه ورشو به ميهن انتقال يافتند و 
همكاران پر تالش ما آمادگي پروازهاي بعدي را نيز دارند.

فرصت ۱۰ روزه
به صاحبان خانه هاي خالي 

معاونت مسكن و ساختمان در اطالعيه اي از فرصت 
10 روزه كليه مشموالن مالياتي كه از طرف سازمان 
امور مالياتي كشور پيامك دريافت كرده اند، براي 
ثبت اطالعات س��كونت در س��امانه ملي امالك و 

اسكان خبر داد.
به گزارش مهر، معاونت مس��كن و س��اختمان در 
اطالعيه اي اعالم كرد: مطابق ماده 54 مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم و اصالحات بعدي آن و با توجه 
به آغاز فرآيند اخذ ماليات از خانه هاي خالي، كليه 
مشموالن ماليات كه از طرف سازمان امور مالياتي 
كشور پيامك دريافت كرده اند، حداكثر ظرف 10 روز 
فرصت دارند تا با مراجعه به »سامانه ملي امالك و 
اسكان كشور «، اطالعات سكونت و مالكيت خود 

را به روز كنند.
گفتني است پيش از اين نيز سازمان امور مالياتي 
اعالم كرده بود: »پيرو ارس��ال پيامك پرداخت 
مالي��ات خانه هاي خالي، مش��موالن مي توانند 
ب��ا ورود ب��ه درگاه مل��ي خدم��ات الكترونيك 
سازمان امورمالياتي و مشاهده واحد يا واحدهاي 
مسكوني مشمول ماليات، نس��بت به پذيرش و 
پرداخت ماليات يا عدم پذيرش و ثبت توضيحات 

و علت عدم پذيرش آن اقدام كنند«.

خبر خوش وزير راه
براي مستأجران

رستم قاسمي، وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به سهم 
70 درصدي مسكن از هزينه خانوارهاي شهري گفت: 
40 هزار ميليارد تومان براي وام وديعه اجاره نش��ين ها 

پيش بيني شده است.
به گزارش تسنيم، رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي 
اظهار كرد: در طرح نهضت ملي مس��كن، از نظر آمار و 
نيازمندي هاي مسكن در كشور، فاصله عرضه و تقاضا 
در كشور بسيار زياد است  و علت افزايش اجاره و قيمت 
مسكن طبيعتاً مرتبط با عرضه و تقاضا است كه در زمان 
حاضر در ايران حدود 8 ميليون مستأجر وجود دارد و رقم 
بسيار زياد است؛ همچنين به لحاظ سبد هزينه خانوار 
در كشور متوسط حدود 48 درصد درآمد يك خانوار به 
مسكن اختصاص داده مي شود و اين ميزان در شهرهاي 

بزرگ به حدود 70 درصد مي رسد.
وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه اين آمار نشان دهنده 
وجود بحران در حوزه مسكن است، گفت: بحران بايد رفع 

شود تا در آينده شاهد افزايش قيمت ها نباشيم.
وي اضافه كرد: براس��اس آماري كه ط��ي دو روز اخير 
دريافت كردم، بالغ بر 5 ميليون نفر در س��امانه نهضت 
ملي مسكن )800 هزار نفر مجرد( ثبت نام كرده اند، اين 
در حالي است كه ثبت نام ها ادامه دارد و در اولين سال از 

شروع اين طرح هستيم.
وزير راه و شهرسازي همچنين از آغاز پرداخت تسهيالت 
نهضت ملي مسكن با مدت بازپرداخت 20 ساله خبر داد 
و گفت: تا پايان سال جاري براي 2 ميليون و 400 هزار 
واحد از 3 ميليون واحدي كه در دستور كار است، زمين 
آماده مي شود. قاس��مي، يكي از محدوديت هاي طرح 
نهضت ملي مسكن در استان هاي شمالي را محدوديت 
زمين برشمرد و گفت: با روش هاي مختلف بخشي از 
اين زمين ها تامين شده است و جمعه 13 اسفندماه براي 

بخش باقي مانده پيگيري ها انجام مي شود.
وي با اش��اره به اينكه در اغلب اس��تان هاي كشور 
زيرساخت هاي الزم براي طرح نهضت ملي مسكن 
آماده ش��ده است، عنوان كرد: اس��تان آذربايجان 
شرقي يكي از اس��تان هايي است كه بخش زيادي 
از زيرساخت ها را براي شروع عمليات اجرايي مهيا 
كرده اس��ت؛ در اين زمينه همچني��ن الحاقاتي به 
شهر همدان داشتيم و در كرمانشاه نيز در چند روز 
گذشته كلنگ 20 هزار واحد مسكوني در كل استان 
و حدود 10 هزار واحد در ش��هر كرمانشاه زده شد. 
وي با بيان اينكه تا پايان سال براي 2 ميليون و 400 
هزار واحد از 2 ميليون واحدي كه در دس��تور كار 
داريم، زمين را آماده خواهيم كرد، گفت: به صورت 
مداوم نيز در حال پيگيري همه اس��تان ها هستيم 

تا در زمان تعيين شده سهم خود را شروع كنند.

شامخ كل ساختمان روي عدد 50 ايستاد 

ستاريان: مسكن در ركود نيست بلكه در وضعيت » در انتظار« است

بهبود ساخت و ساز در بهمن

رشد 3 برابري اجاره بها نسبت به قيمت مسكن
گروه راه و شهرسازي| 

وضعيت بازار مسكن در بهمن ماه سال جاري چند شاخصه 
متمايز داشت. از سويي تورم نقطه به نقطه مسكن با افت قابل 
توجهي از حدود 90 درصد در بهمن سال 99 به 16 درصد 
در بهمن سال جاري رسيده است. از سوي ديگر، رشد قيمت 
اسمي مسكن در ماه گذشته نزديك به صفر درصد بود. از 
همين رو بود كه در گزارش تحليلي»تعادل« از داده هاي 
آماري بانك مركزي در هفته گذشته، به تكميل فرآيند تغيير 
سيكل »ركود شديد« به »ركود اندك« در بهمن ماه اشاره و 
نوشته شد كه يكي از شاخصه هاي فاز »ركود اندك« تالطم 
در بازار اجاره است. بازار اجاره شهر تهران بر اساس داده هاي 
رسمي، از مهر و آبان ماه سال جاري ركورد تاريخي متعددي 
را ثبت كرده است و رشد نقطه اي باالي 50 درصد را تجربه 
كرده است. در شرايطي كه اين رشد در ماه هاي آذر، دي و 
به ويژه در بهمن ماه نيز تداوم داشته است، حاال افت تورم 
نقطه اي قيمت مسكن، شرايط و در واقع شكاف تازه اي ميان 

تورم نقطه اي مسكن و اجاره بها ايجاد كرده است.
در همين رابطه، خشايار باقرپور، كارشناس اقتصاد مسكن 
اظهار كرد: تا دي ماه امس��ال كه وضعيت بازار مسكن را با 
دي ماه سال گذشته مقايسه مي كرديم، افزايش متوسط 
قيمت مسكن تا 30 يا 31 درصد بود ولي افزايش اجاره بها 
بين 50 تا 54 درصد بود. به عبارت ديگر، نرخ رشد نقطه به 
نقطه اجاره بها 1.6 تا 1.7 برابر نرخ رشد قيمت مسكن بود 
اما در بهمن ماه اين تفاوت نرخ رش��د اجاره بها با نرخ رشد 
قيمت مسكن به بيش از 3 برابر رسيده است به اين معني 
كه قيمت مسكن 16.4 درصد افزايش داشته ولي اجاره بها 

به طور متوسط 50 درصد رشد داشته است.
كارشناس اقتصاد مسكن در گفت وگو با مهر ادامه داد: به 
عبارت ديگر سياست هاي دستگاه سياست گذاري بخش 
مس��كن در كنترل بازار اجاره مسكن كاماًل ناكارآمد بوده 
اس��ت. وي درباره علت افت 13 درصدي تعداد معامالت 
مسكن در بهمن ماه نس��بت به دي ماه امسال نيز گفت: 

اگرچه در بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته 117 
درصد رشد معامالت داشته ايم اما در ماه هاي گذشته تعداد 
معامالت مس��كن روند صعودي را حفظ كرده بود چون 
قيمت ها در بازار مسكن نهادينه شده و مردم اين قيمت ها 
را پذيرفته اند و لذا به س��مت خريد و فروش مسكن روي 
آورده بودند اما علت اينكه در ماه گذشته نسبت به ماه قبل 
از آن )بهمن به دي( روند معامالت مسكن كاهشي بود در 
حالي كه در ماه هاي بهمن و اسفند هر سال تعداد معامالت 
مسكن افزايشي بوده، اين است كه به نظر مي رسد موضوع 
توافق هاي بين المللي و برجام و خبرهاي خوبي كه از آن به 

گوش مي رسد، مي تواند در كاهش معامالت موثر باشد.
وي خاطرنش��ان كرد: مردم فكر مي كنند با دستيابي به 
توافقات، نرخ دالر كاهش يافته و س��پس قيمت مسكن 
هم كاهشي مي شود لذا فعاًل دست نگه داشته اند تا نتيجه 
مذاكرات بين المللي ايران مشخص شود البته اين تصور 
اشتباهي اس��ت كه فكر كنيم با پايين آمدن دالر، قيمت 
مس��كن كاهش يابد. اگر قيم��ت دالر در نرخ هاي پايين 
به طور مداوم و طوالني مدت باقي بماند، مي توانيم نسبت به 

كاهشي شدن قيمت مسكن اميدوار باشيم.

    نبض بازار در مناطق پايتخت
وي با بيان اينكه منطقه 10 در ماه هاي اخير بعد از منطقه 
5 پاي ثابت افزايش تعداد معامالت بوده است اظهار كرد: 
منطقه 10 در سال هاي قبل جزو چند منطقه اول بود اما 
در ماه هاي گذشته توانسته رتبه دوم را در تعداد معامالت 
حفظ كند كه علت آن كوچك متراژ بودن خانه هاس��ت 
كه علي رغم آنكه متوس��ط قيمت اين منطقه متري 22 
ميليون تومان است، اما به خاطر كوچك بودن سايز واحدها 
و نزديك بودن به مركز شهر و بافت كاماًل مسكوني آن، با 
استقبال مردم مواجه شده است. فعال صنعت ساخت و ساز 
با اشاره به كسب رتبه منطقه 4 تهران در معامالت مسكن 
گفت: متوسط قيمت اين منطقه متري 35 ميليون تومان 

است كه اگرچه از متوسط كل تهران باالتر است اما توانسته 
رتبه سوم معامالت را كسب كند. اين منطقه نه واحدهاي 
كوچك متراژ دارد، نه به مركز شهر نزديك است و طرح هاي 
توسعه اي دارد اما چون وسعت آن بزرگ است، پراكندگي 
تعداد معامالت در آن سبب شده تا رتبه سوم را كسب كند. 
يا مثاًل منطقه 6 كه مركز شهر است، تعداد معامالت آن به 
دليل باال بودن تعداد واحدهاي تجاري-اداري و نيز كوچك 
بودن مساحت اين منطقه، نسبتًا زياد است؛ بنابراين بايد 
جدول توزيع معامالت بر اس��اس مناطق نباشد بلكه بر 
اساس محالت شهر و مسكوني يا اداري يا تجاري بودن آن 
محله ها تغيير كند. مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عمراني 
شهر تهران اضافه كرد: مناطق ارزان قيمت 18، 19 و 20 هم 
همزمان با پايين بودن قيمت ها، اما تعداد معامالت آنها كم 
است كه نشان مي دهد لزوماً پايين بودن قيمت، عامل رونق 
بازار مسكن نيست؛ اين رفتارهاي مشتريان نشان مي دهد، 
واحدهاي كوچك تر، نزديكي به مركز شهر، متراكم بودن 
بافت مسكوني و پيش ذهن هاي فرهنگي خريداران مسكن 

از بافت يك منطقه در تعداد معامالت موثر است.

    اگر مذاكرات موفق نشود...
در همين حال، بيت اهلل ستاريان عضو هيات علمي دانشگاه 
تهران اظهار كرد: مس��كن جز معامالت كالن است و بايد 
در دوره هاي ميان و بلندمدت آن را بررس��ي تحليلي كرد 

و تحليل هاي ماهانه نمي تواند نقشه راه را به ما نشان دهد.
وي افزود: مس��كن در ركود نيست، چون عالئم دوره هاي 
ركود را نشان نمي دهد بلكه در دوره »در انتظار« قرار دارد؛ 
رونق اقتصادي بخش مسكن همواره در دوره ثبات اقتصادي 
رخ مي دهد در حال حاضر هم بخش مس��كن مترصد آن 
است كه وضعيت اقتصادي كشور به چه شكل خواهد بود 
اگر توافق شود، در آن صورت مي توانيم بگوييم مسكن رونق 

همراه با رشد خواهد داشت.
كارشناس اقتصاد مسكن يادآور شد: اگر مذاكرات به نتيجه 

نرسد، مسكن وارد فاز ركود تورمي خواهد شد. ستاريان 
تصريح كرد: آمار بانك مركزي از بازار مسكن قابل اعتماد 
نيست چون در شهري كه بيش از 2 ميليون واحد مسكوني 
داريم و تنها 8 هزار فقره معامله در يك ماه ثبت مي شود، 
نمي توانيم قضاوت كنيم كه آيا قيمت مسكن افزايشي 
بوده يا كاهشي؟ بايد حداقل در هر سال 10 درصد مردم 
در اين شهر جابه جا شوند كه اين اتفاق نيفتاده است. حتي 
مي توان گفت 70 ت��ا 80 درصد اين 8 هزار فقره معامله، 
ش��رايط قرارداد و معامالت واقعي را نداشته و مالكان در 
حالت اضطرار مجبور به فروش واحد خود ش��ده اند. وي 
تأكيد كرد: من عموماً به آمارهاي ماهانه استناد نمي كنم 
چون ش��رايط معامله در مناطق و واحدهاي مس��كوني 
مختلف، در ش��رايط عادي نبوده اند و م��ا در مطالعات، 
معمواًل اينگونه اطالعات و ديتاها را خارج مي كنيم. عضو 
هيات علمي دانشگاه تهران درباره علت وقوع ركود تورمي 
در بخش مسكن بيان كرد: اين وضعيت صرفاً براي بخش 
مسكن رخ مي دهد و در س��اير بازارها و كاالها اين اتفاق 
نمي افتد؛ چون مس��كن يك كاالي زيستي است و نياز 
خانوار به اين كاال، همواره انباشته مي شود؛ از سال 1380 
تا 1410 نياز به توليد 1.2 ميليون واحد مسكوني داريم. 
وي درباره اينكه آيا به اين تعداد توليد مس��كن با توجه 
به شرايط اقليمي و جمعيتي كشور نياز داريم؟ اضافه 
كرد: مسكن فقط در ُبعد جمعيتي قابل تحليل نيست 
بلكه ابعاد آن اقتصادي، سياس��ي، فرهنگي و … هم 
دارد؛ فرض كنيم كه 25 ميليون واحد مسكوني داريم 
و متوسط عمر واحدهاي مسكوني ايران، 40 سال باشد 
يعني در هر 40 سال كل خانه هاي كشور بايد نوسازي 
شود؛ از سوي ديگر ساالنه 650 هزار ازدواج داريم و حتي 
خانواده هايي هم كه طالق مي گيرند، باز هم تقاضاي 
جديد مسكن ايجاد مي شود؛ اگر ضريب خانواده هاي بد 
مسكن يا حاشيه نشين هم به آن اضافه شود، مي بينيم 

كه نياز به توليد بسيار بيشتر از اينهاست.



كودك كار در فضاي مجازي پديده نوظهوري است 
كه در چندسال اخير روند پرشتابي را داشته است. 
در حالي كه كودكان ش��يك پوش اغل��ب با اهداف 
اقتصادي توس��ط والدي��ن يا اف��راد مختلف در اين 
فضا وادار به كار مي ش��وند، اين پرسش وجود دارد 
كه سرنوش��ت آنها كه توس��ط مامابالگرها هدايت 
مي ش��وند، چه خواهد بود؟ امروزه ش��بكه جهاني 
اينترنت فضاي جديدي در زندگي انس��ان ها ايجاد 
كرده است كه از آن به عنوان فضاي وب دوم يا فضاي 
مجازي ي��اد مي كنند. در فضاي مج��ازي »زمان و 
مكان« معنايي متفاوت پيدا ك��رده و ويژگي هايي 
چون دسترس��ي پذيري و سهولت اس��تفاده از آن، 
امكان حضور گروه هاي مختلف س��ني و جنس��ي 
فراهم شده اس��ت. از طرفي شكل گيري شبكه هاي 
اجتماعي متعدد با گستره جهاني مانند اينستاگرام، 
يوتيوب، واتس��اپ، تلگ��رام نيز به حض��ور افراد به 
دالليل مختلف كاري يا سرگرمي در اين فضا دامن 
زده است. اگر ش��رايطي در فضاي واقعي يا مجازي 
تعريف ش��ود كه براس��اس آن، كودك درآمدزايي 
كند، به عنوان كودك كار ش��ناخته مي شود. طبق 
گزارش س��ايت statista، داده هاي ش��ركت هاي 
تجزيه و تحليل اطالعات نشان مي دهد نزديك به ۴ 
ميليارد و ۲۰۰ ميليون كاربر از اين شبكه ها استفاده 
مي كنند كه از اين تعداد ۲ ملي��ارد و ۸۹۵ ميليون 
نف��ر از فيس بوك، ۲ ميلي��ارد و ۲۹۱ ميليون نفر از 
يوتي��وب، ۲ ميليارد نفر از وات��س آپ و ۱ ميليارد و 
۳۹۳ ميليون نفر از اينستاگرام استفاده مي كنند. در 
ايران نيز طبق نتايج نظرسنجي ايسپا در سال ۱۴۰۰، 
۷۱.۴ درصد از كاربران از واتس آپ، ۵۳.۱ درصد از 
اينس��تاگرام، ۴۰.۴ درصد از تلگرام و ۵.۱ درصد از 
سروش استفاده مي كنند. طبق اين گزارش، از ميان 
اين ش��بكه هاي اجتماعي، اينستاگرام از نظر تعداد 
كاربران در سطح جهان رتبه چهارم و در ايران رتبه 
دوم را به خود اختصاص داده است. اين شبكه به دليل 
جذابيت ه��اي بصري و عكس محور ب��ودن و فراهم 
كردن فضاي مناسب براي كسب و كار فردي مورد 
عالقه و محبوبيت افراد و اقشار مختلف به ويژه زنان 
و كودكان قرار گرفته است.  در چند سال اخير يكي از 
گروه هاي سني كه در اينستاگرام به نمايش گذاشته 
مي ش��وند و پس از دوره اي به مثابه خرده سلبريتي 
مشهور و معروف مي شوند، »كودكان و خردساالن« 
هستند. كودكاني كه به طور معمول توسط خانواده و 
عمدتا مادر در فضاي مجازي به عنوان مدل تبليغاتي 
يا نمونه ايده آل يك كودك بازنمايي مي شوند و از آنها 
به عنوان »كودكان كارمجازي يا اينستاگرامي« ياد 
مي ش��ود. در رابطه با كودكان كار در فضاي مجازي 
هر چند آمار دقيقي در دس��ت نيس��ت، اما مطالعه 
برخي از محققان حاكي از نوپديد بودن اين مس��اله 

در ايران است.

     »كودك كار مجازي«
 عين همان كودك كار حقيقي است

عطي��ه همتي، كارش��ناس حوزه فض��اي مجازي، 
در خص��وص تفاوت كودك كار مج��ازي با كودك 
كار حقيقي مي گويد: اولين بار در س��ال ۹۴ بود كه 
به طور تخصصي معضالتي را كه اينفلوئنس��رهاي 
مجازي ايجاد مي كنند، مورد بررس��ي قرار داديم. 

يكي از آس��يب هاي اجتماعي درمورد كودكان كار 
مجازي بود كه در آن زمان براي اولين بار گزارش��ي 
در مورد آنها ارايه ش��د. اما پي��ش از تعريف كودك 
كار مجازي الزم است تعريفي از كودك كار مطرح 
ش��ود. منظور از كودك كار، خردسالي است كه به 
عنوان ابزار يا وسيله اي به قصد پول درآوردن مورد 
استفاده قرار مي گيرد و ممكن است خود كودك به 
كار مورد نظر تمايل داش��ته يا نداشته باشد. به هر 
حال وقتي كودكي مجبور به كاري شود يا به نحوي 
براي او كاري تعريف ش��ود، به وي كودك كار گفته 
مي ش��ود. در دنياي مجازي هم دقيقا همين اتفاق 
مي افتد؛ يعني كودك به وسيله اي براي درآمدزايي 
تبديل مي شود اما در بس��ياري از موارد، خردسال 
براي اين منظور دركي ن��دارد و فكر مي كند چون 
شخصي مهم و محبوبي است، اين اتفاقات براي او رخ 
مي دهد. در يك جمع بندي بايد گفت اگر شرايطي 
در فضاي واقعي يا مجازي تعريف شود كه براساس 
آن، كودك درآمدزايي كن��د، به عنوان كودك كار 

شناخته مي شود.
 

    آيا ماما بالگرها مادران موفقي 
محسوب مي شوند؟

همتي، در مورد كار كودكان در فضاي مجازي اظهار 
مي كند: در كار عادي با كودكاني روبرو هستيم كه 
مشغول كار فيزيكي هستند، اما در مورد كودكاني 
كه در فضاي مجازي مش��غول به فعاليت هستند، 
اين موض��وع در مورد آنها ص��دق نمي كند. زيرا با 
كودكاني مواجه ايم كه نه لباس مندرس مي پوشند 
و نه در حال انجام كاري س��خت و دشوار هستند. 
در عوض واژگاني از قبيل شيك پوش��ي، زيبايي و 
مواردي از اين دس��ت در مورد آنها مطرح مي شود. 
در واقع، ماجرا معكوس جلوه داده مي شود. مادران 
اين كودكان عمدتا به عنوان مادران موفق در جامعه 
شناخته شده و مي ش��وند كه به فكر كودكان خود 
هستند. در حالي كه اين مادران براي مطرح شدن و 
محبوب ساختن فرزندان خود، از هر وسيله و ابزاري 
استفاده مي كنند. براي مثال اگر طرح خاصي براي 
مطرح كردن كودك در شبكه هاي اجتماعي ارايه 
مي شود، اين خانواده تالش دارد تا فرزندش در آن 
مسير حركت كند. يا عكس ها و فيلم هايي به اشكال 

مختلف و در موقعيت هاي عجيب و غريب از تصوير 
و رفتار كودك تهيه و منتشر مي شود.

     نقش شبكه هاي اجتماعي 
در بروز پديده كودكان كار مجازي

همت��ي درب��اره نق��ش ش��بكه هاي اجتماع��ي در 
شكل گيري پديده كودكان كار مجازي مي گويد: با 
گسترش اينترنت و علم به اينكه از طريق شبكه هاي 
اجتماعي مي توان پول و درآمد دس��ت يافت، پديده 
كودكان كار مجازي در ش��بكه شكل گرفت و بزرگ 
ش��د. هر چند ورود برخي بالگره��اي تخصصي كه 
پيش از اين در فضاي وبالگ ه��ا فعال بودند در اين 
فضا اتفاق خوبي بود. او ادامه مي دهد: اما همه افرادي 
كه وارد اين شبكه ها شده اند الزاما اطالعات مناسب 
و دان��ش خاصي ندارن��د، اما صرفا ب��ه دنبال جذب 
مخاطب هستند. در نتيجه افرادي ظهور كردند كه 
اگر مجردند با فروخت��ن روزمرگي خود، اگر متاهل 
هستند با فروختن حريم خصوصي و اگر فرزند دارند 
با فروختن روزمرگي كودكان خود تالش كرده اند به 

درآمد و شهرت دست يابند.
در واقع اين افراد با ساده ترين و در دسترس ترين ابزار 
سعي مي كنند به اهداف خود دس��ت يابند. در اين 
ميان برخي والدين ابتدا صفحه اي براي كودك خود 
زده و بعد به مرور در كنار او، عكس و تصوير خود را به 
نمايش گذاشته و پس از مدتي كه اصطالح كودك كار 
در فضاي مجازي مطرح شد، پروفايل آن صفحه را به 
نام خود تغيير داده و كسب و كارشان را ادامه داده اند. 
اين والدين به مرور برخ��ي امور و بدعت هايي مانند 
برگزاري نوع خاصي از تول��د را رايج كرده اند كه اين 
بدعت ها به مرور توسط ديگران با تقليدي دومينووار 
ادامه يافت. با گسترش اينترنت و علم به اينكه از طريق 
شبكه هاي اجتماعي مي توان پول و درآمد كسب كرد، 
پديده كودكان كار مجازي در شبكه شكل گرفت و 
بزرگ شد. هر چند ورود برخي بالگرهاي تخصصي 
كه پيش از اين در فضاي وبالگ ها فعال بودند در اين 
فضا اتفاق خوبي بود.وسوسه تبليغات و شهرت براي 

مادران شبه بالگر زياد است
همتي در خص��وص داليل رون��ق گرفتن صفحات 
اينس��تاگرامي مادران بالگر مي گويد: چون كودكي 
حوزه اي بس��يار متنوع، پرتبليغ و پر درآمد اس��ت، 

بنابراين برخ��ي افراد از اين حوزه براي دس��ت يابي 
به اهداف اقتصادي يا ش��هرت و گسترش تبليغات 
اس��تفاده كرده اند. تاكنون دراين زمينه بسياري از 
آتليه ها، لباس فروشي ها، كارگاه هاي تربيت كودك، 
موسسات آموزش��ي و حتي آرايشگاه ها و مهدهاي 
ك��ودك از ك��ودكان در فضاي اينس��تاگرام و ديگر 
شبكه هاي مجازي براي تبليغات استفاده كرده اند. 
او ادامه مي دهد: از طرفي پخش تصاويري از كودكان 
در فضاي مجازي حاوي انتقال اين پيام  هم بوده كه 
والدين��ي كه در اين زمينه اقدام داش��ته اند، والدين 
خوب و موفقي براي كودكان خ��ود بوده اند. چنين 
تصاوير و پيام هايي سبب مي شود تا مادران ديگر نيز 
خود را با اين فضا مقايسه كنند و بنابراين ترغيب به 
خريد برخي اقالم و اجناس براي فرزندان خود شوند. 
در واقع استانداردها و معيارهايي كه مادران يا والدين 
فعال در فضاي مجازي به وسيله كودكانشان تعيين 
مي كنند، به اس��تانداردها و معيارهاي برخي افراد و 
خانواده هاي ديگر ب��راي فعاليت در اين فضا تبديل 
مي شود. نتيجه اين موضوع آن است كه از طريق اين 
تحريك س��ازي هر از گاه سبك ها و مدل هاي جديد 
و من درآوردي بروز كرده و ش��ايع مي ش��ود كه يك 
بدعت گذاري نادرست اس��ت. اين فضا وقتي تبعات 
ايجاد مي كند كه چنانچه خانواده اي به هر دليلي توان 
انجام چنين كاري را نداشت، احساس كمبود مي كند 

و ميان وضعيت خود و اطرافيان مقايسه مي شود. 

     بدعت گذاري هايي كه
 هزينه فرزندآوري را باال برده اند

اين فع��ال ش��بكه هاي مج��ازي، درب��اره تاثيرات 
بدعت گذاري مامابالگرها در جامعه مي گويد: يكي از 
پيامدهاي چنين امري، كاهش تمايل به فرزندآوري 
اس��ت. وقتي افراد اس��تاندارها و معيارهاي خود را 
با اس��تانداردهاي مطرح در فض��اي مجازي تطبيق 
مي دهند، به داليل مختلف مالي و زماني از داش��تن 
فرزند صرف نظر مي كنند. زيرا اقدام به چنين كارهايي 
عالوه بر صرف پول، نياز به صرف انرژي و وقت زياد هم 
هست. يكي از پيامدهاي چنين امري، كاهش تمايل 
به فرزندآوري اس��ت. وقتي افراد معيارهاي خود را با 
اس��تانداردها در فضاي مجازي تطبيق مي دهند، به 
داليل مختلف مالي و زماني از داشتن فرزند صرف نظر 
مي كنند. زيرا اقدام به چنين كارهايي عالوه بر صرف 
هزينه، نياز به صرف انرژي و وقت هم هس��ت.اين در 
حالي است كه مادر آن كودك ِكار در فضاي مجازي 
ممكن است در يك روز حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ عكس از 
فرزندش بگيرد و هر روز بخشي از آن تصاوير را منتشر 
كند. به عبارتي ما با يكسري دروغ روبهرو هستيم كه 
در قالب سبك زندگي جذاب عرضه مي شود. جدا از 
اينكه باالخره روزمرگي فروش��ي هم اتفاق مي افتد. 
آنها آنقدر هزينه هر اتفاقي مانند ازدواج، فرزندآوري، 
مهماني، س��فر و برگزاري مراسم هاي مختلف را باال 
مي برند كه بس��ياري، وقتي ت��وان برگزاري چنين 
برنامه هايي حتي در نصف آن سطح را ندارند، از اصل 
موضوع منصرف مي ش��وند. به طور مث��ال به همان 
تك فرزندي قناعت مي كنند چون احساس مي كنند 
توان اقتصادي آنها اجازه نمي دهد اين همه كار را كه 
براي فرزند اولش با س��ختي انجام داده براي دومي 

هم انجام بدهد.
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ادامه از صفحه اول

توليد آب پاك در بيابان
با پنل خورشيدي

دانشمندان با استفاده از پنل هاي خورشيدي آب 
پاك در بيابان توليد مي كنند. بخش زيادي از انرژي 
كه به يك پنل خورش��يدي برخورد مي كند هدر 
مي رود. به گفته پنگ وانگ، محقق فناوري انرژي، 
كمتر از ۲۰ درصد از انرژي كه به پنل خورش��يدي 
برخورد مي كند، به برق تبديل مي ش��ود. باقي اين 
انرژي به گرما تبديل مي ش��ود كه مي تواند كارايي 
پن��ل را كاهش ده��د. محققان ده ها س��ال صرف 
كشف راهي براي استخراج بيشتر برق از پنل هاي 
خورشيدي كرده اند و راه هايي زيادي براي تحقق اين 
امر پيشنهاد داده اند. براي مثال جايگزيني سيليكون 
با نقاط كوانتومي باعث مي ش��ود برداشت انرژي از 
رنگ هاي بيش��تري از نور انجام شود. حال گروهي 
از محققان از دانشگاه ملك عبداهلل رويكردي نويني 
براي افزايش برداشت انرژي از پنل هاي خورشيدي 
ارايه داده اند. اين سيستم از انرژي غيرقابل استفاده 
براي استخراج آب از هواي بيابان استفاده مي كند. 
به گفته س��ازمان ملل بيش از دو ميلي��ارد نفر به 
خدمات آب آشاميدني دسترس��ي ندارند و بيش 
از ۲.۳ ميليارد نفر ي��ا ۳۰ درصد از جمعيت جهان 
در طول س��ال به غذاي كافي دسترس��ي ندارند. 
آب به شكل بخار هميشه و در همه جا وجود دارد. 
س��االنه ۳۷ تريليون تن از بخار آب در جو گردش 
مي كند.  مشكل تبديل بخار آب به آب مايع است، 
اين فرايند كه برداش��ت آب اتمسفري نام دارد در 
مقياس زياد كاري دش��وار به شمار مي رود. اين در 
حالي است كه برداشت آب از اتمسفر مي تواند براي 
يك ميليارد نفر آب پاك فراهم كند. اختراع وانگ 
و گروه تحقيقاتي اش مي تواند اين امر را به واقعيت 
تبديل كند. اين سيستم مبتني بر نوعي هيدروژل 
است كه با دو عنصر اصلي كار مي كند. اين دو عنصر 
نمك هيگروسكوپيگ و س��اختار پليمري به هم 
پيوسته است. نمك هيگروسكوپيگ مولكول هاي 
آب را جذب مي كند. ساختار پليمري به هم پيوسته 
بسيار متخلخل بوده و فضاي زيادي براي جمع آوري 
مولكول هاي آب در داخل آن وجود دارد. وقتي اين 
دو عنصر در كنار هم قرار مي گيرند تبديل به اسفنج 
جاذب آب مي شوند. مولكول هاي آب وارد ماتريكس 
شده، با نمك تماس پيدا كرده و درنهايت آب داخل 
هيدروژل تشكيل مي شود. اين سيستم در قسمت 
پشتي پنل خورشيدي قرار مي گيرد و انرژي مورد 

نياز خود را از گرماي موجود تأمين مي كند.

تورم و حقوق بگيران ثابت 
 اقتصادها اتفاقي كوتاه مدت و كم سابقه است، در اقتصاد 
ايران نرخ تورم جز در سال هايي معدود، همواره دو رقمي 
و در بسياري از سال ها حتي باالتر از ۴۰ درصد بوده است.

در ماه هاي گذشته نيز با وجود آنكه دولت از برنامه ريزي 
براي كاهش تورم خبر داده و آمارها نيز نشان مي دهد 
كه در برخي ماه ها اين نرخ نزولي شده اما ايران همچنان 
تورم س��االنه باالتر از ۴۰ درصد را تجربه مي كند كه به 
معني باال بودن فشار بر اقشار مختلف مردم است. يكي 
از اصلي ترين گروه هايي كه تحت تاثير تورم، باالترين 
فش��ار را تجربه مي كنند، كارمندان، كارگران و به طور 
كلي حقوق بگيران ثابت هستند. در حالي ميزان حقوق 
ساالنه اين گروه ها در ابتداي هر سال نهايي مي شود كه در 
طول سال با توجه به روند دايمي افزايش قيمت ها، ميزان 
قدرت خريد اين گروه همواره كاهش��ي باقي مي ماند. 
در سال هاي گذش��ته يكي راهكارهايي كه دولت هاي 
مختلف براي جبران كاهش اين قدرت خريد در دستور 
كار قرار داده اند، افزايش ساالنه حقوق متناسب با ميزان 
تورم اس��ت. اين افزايش در برخي س��ال ها بيش از ۲۰ 
درص��د نيز بوده اما در نهايت با توج��ه به باال بودن نرخ 
تورم، عمال از جبران تمام فشارها باز مانده است. تداوم 
اين شرايط باعث شده بسياري از حقوق بگيران ثابت 
براي گذران امور خود به ش��غل هاي دوم و سوم و البته 
حضور در بازارهاي موازي روي بياورند. برخالف بسياري 
از كشورهاي جهان، در ايران خريد و فروش سكه، ارز، 
خانه و حتي خودرو بيش از آنكه به دليل نياز باشد براي 
سرمايه گذاري و افزايش پس انداز انجام مي شود و از اين 
رو با هر تغيير و انتشار هر خبر جديد، اين بازارها نيز با 
تالطم هاي جديد مواجه مي شوند. در حالي مجلس و 
دولت براي تعيين تكليف حقوق و مزاياي سال آينده 
در حال بحث و گفت وگو هس��تند كه به نظر مي رسد 
همچنان س��وال اصلي به جاي خود باقي است. اگر بنا 
باشد اقتصاد ايران همچنان تورم دو رقمي را تجربه كند، 
افزايش ساالنه حقوق بناس��ت چه ميزان از باال رفتن 
هزينه ها را جبران كند؟ و جز برنامه ريزي براي اصالح 
زيرساخت هاي اقتصادي و بهبود وضعيت شاخص هاي 
كالن، آيا راهكار ديگري باقي مانده يا همچنان بناست 
با سياس��ت هاي كوتاه مدت، صرفا درد اقتصاد ايران با 

مسكن هاي كوتاه مدت ساكت شود؟

واگذاری پرابهام سرخابی ها
 نقدينگی برای خريد س��هام س��رخابی ها از چه 
منبعی تبديل خواهد ش��د؟ قطعا ورود پولی به 
بازار اتفاق نخواهد افتاد و س��هامداران دست به 
فروش سهام ش��ان می زنند. متأس��فانه به جای 
اينکه مصلحت بورس در نظر گرفته ش��ود، ساير 
مسائل را در نظر گرفته اند. به هر حال اميدواريم 
که اين کار فش��ار عجي��ب  و غريبی را ب��ه بازار 
متحمل نکند. درخصوص برجام بايد گفت برجام 
شايد پيشاپيش تأثير خود را بر روی يک سری از 

صنايع گذاشته باشد. 
گ��روه فرآورده های نفتی در ح��ال حاضر دچار 
فشار فروش عجيب  و غريبی شده است که شايد 
به نوع��ی با توجه به قيمت ه��ای بنيادی کنونی 
ک��ه روی تابلو وج��ود دارد و مؤلفه های موجود، 
اين شرايط حق شان نباش��د. خروج روزانه پول 
از بازار و منفی های گس��ترده در سهام مختلف، 
نشان دهنده خالی ش��دن بازار از خريدار است. 
بايد س��وال کرد که اين بالتکليفی ت��ا کجا قرار 
است ادامه دار باشد و چه زمانی بحث بنيادی بازار 
پيش روی سهامدار بيايد تا بتواند خريد منطقی 
را انجام بدهد. متاس��فانه بر اس��اس تصميمات 
ش��بانه و بی مهابا در بدنه مديريت��ی بازار بورس 
اوراق بهادار، س��هامداران به اين بازار بی اعتماد 
شده اند. بی اعتمادی نسبت به بورس در تابلوی 

معامالت نيز مشهود است.

دستاورد بازارها از حمله پوتين
اين استدالل منطقي اس��ت؛ زيرا سهام ها در طول زمان 
تمايل به افزايش دارند و س��رمايه گذاران تمايل دارند به 
محض اطالع از خطرات، آنها را كم اهميت جلوه بدهند. 
عالوه بر اين، بازار ها تمايل به بيش از حد دارند، به خصوص 
زماني كه مردم مي ترسند. بنابراين اگر مي خواهيد سود 
كنيد بهتر است زماني سهام بخريد كه بازار ها به تازگي با 
توجه به شرايط وحشتناك قيمت گذاري شده اند، در اين 

صورت احتماالً درآمد خواهيد داشت.
 مردم فكر مي كنند پوتين درست پيش بيني كرده 

است و به آنچه مدنظر دارد، خواهد رسيد . 
مي ترسم استدالل زير را بيان كنم و بگويم كه شايد بهترين 

توضيح است. استدالل به شرح زير است: 
۱- به نظر مي رسد كه نيرو هاي روسي تاكنون با سهولت 

نسبي راه خود را طي كرده اند.
۲- به نظر مي رس��د هدف جنگ، سرنگوني رژيم و روي 
كار آوردن يك دس��ت نشانده روسي باشد. ما مي توانيم 
با اين موضوع كنار بياييم. واقعيت اين است كه اوكراين 
قبال توسط دست نشانده هاي روسي اداره مي شد و دنيا 

به پايان نرسيد.
۳- قيمت گاز طبيعي هر گونه احتمال واكنش قوي اروپا 

را از بين مي برد.
برخي تصور مي كردند كه منابع جايگزين، به ويژه از بخش 
انرژي هاي تجديدپذير مي تواند به جاي گاز روس��يه در 
دسترس باشد، اما اين منابع هنوز در دسترس نيستند 
و بازار اش��تهاي خود را براي سرمايه گذاري شركت هاي 
انرژي پاك از دس��ت داده است. عملكرد شاخص انرژي 
پاك S&P نسبت به قيمت نفت خام طي ۵ سال گذشته 
اين ادعا ها را تأييد مي كند. عالوه بر اين، اقتصاد روس��يه 
ضدتحريم يا حداقل آنقدر مقاوم شده است كه بتواند از اين 
وضعيت جان سالم به در ببرد. سقوط در بازار سهام روسيه 
ديدني اس��ت و قيمت نفت ديگر نمي تواند حل كننده 
مشكالت باشد، اما بسياري از سرمايه گذاراني كه متضرر 
مي شوند، روسي نيستند و آسيب زيادي نمي توان از اين 
نظر بر آنها وارد كرد. فراتر از آن، آمار ها و ش��واهد نش��ان 
مي دهد كه روسيه شبكه هاي خود را براي تراكنش هاي 
داخلي ايجاد كرده و از وابستگي اش به ارز اياالت متحده 
تا حدي كاسته است. به  طوري كه ذخاير طالي بيشتري 

نسبت به دالر دارد.
اوكراين عضو ناتو نيس�ت؛ پوتي�ن آنقدر ديوانه 

نيست كه به يكي از اعضاي ناتو حمله كند
اغلب به اين نكته اشاره مي ش��ود. بياييد اميدوار باشيم 
كه اين فرض درست باش��د. به عنوان مثال، شهروندان 
جمهوري هاي بالتيك، احتماال با شور و حرارت بيشتري 

به درستي اين فرضيه اميدوار خواهند بود.
اكنون مي دانيم كه تحريم ه�ا به اتحاديه اروپا يا 

روسيه آسيب نمي رساند
اين مهم ترين نكته ت��ا اينجاس��ت. رويداد هاي مثبت 
تنها زماني آغاز ش��د كه رييس جمهور بايدن كنفرانس 
مطبوعاتي ظهر خود را برگزار كرد. در آن جلسه توجيهي، 
بايدن هم��ان طور كه مجبور بود، س��خنان تندي ايراد 
كرد اما ش��نوندگان آنچه او نگفته بود، يادداشت كردند. 
بايدن در پاسخ به سوالي گفت كه روسيه از سيستم مالي 
بين المللي سوئيفت كنار گذاشته نخواهد شد، زيرا اين 
موضعي نيست كه بقيه اروپا بخواهند اتخاذ كنند. بررسي 
دقيق تر مس��ائل پس از كنفرانس نش��ان داد كه اياالت 
متحده واقعا بزرگ ترين بانك هاي روسيه را از سيستم 
مالي جهاني حذف مي كند، به گونه اي كه تقريبا همان 
اتفاقاتي براي روسيه مي افتد كه در صورت محروميت از 
سوئيفت رخ مي داد. اما همچنين اقدامات واشنگتن شامل 
محدوديت هاي حياتي براي صادرات نفت و محصوالت 
كشاورزي روسيه مي شود كه اتفاقا كاال هايي هستند كه 
مسكو بيشترين نياز را براي فروش و اروپا بيشترين نياز را 
منبع: انتخاب. براي خريد آنها دارد.  

مامابالگرها فرزندانشان را به كجا سوق مي دهند؟ 

كودكان فضاي مجازي، همزيستي با كودكان كار فضاي حقيقي

حذف ناگهاني كاربران ايراني از پلت فرم هاي اصلي كريپتو
 IP با OpenSea حس��اب هاي متعلق ب��ه كارب��ران
ايران��ي در مواجهه با بحث فزاينده در مورد تحريم هاي 
بين المللي و حمله روس��يه به اوكراين لغو ش��ده اند. با 
افزايش فش��ار بر صرافي هاي ارزهاي ديجيتال بزرگ 
مانند كوين بيس، كراكن و بايننس براي محدود كردن 
دسترس��ي به پلتفرم هاي خود براي هم��ه كاربران و 
نهادهاي مالي روسي، ديگر شركت كنندگان اصلي در 

بخش كريپتو نيز به اين هشدار توجه كرده و دسترسي 
كارب��ران را به صرافي ه��اي خود مس��دود كرده اند. نه 
تنها صرافي ه��اي ارزهاي ديجيتال تح��ت تأثير اين 
موضوع ق��رار مي گيرندبلك��ه OpenSea، يك بازار 
NFT مس��تقر در اياالت متحده، به همين ترتيب بايد 
  OpenSea .دسترسي برخي كاربران را محدود كند
از روز جمع��ه ممنوعي��ت كاربران ايران��ي را آغاز كرد. 

بسياري از معامله گران ناراضي براي ابراز خشم خود از 
اقدامات غافلگيرانه به توييتر متوسل شدند؛ سخنگوي 
OpenSea تأييد كرد كه كاربران را منع كرده است. 
 CoinDesk نماينده اي��ن پلتفرم در بياني��ه اي به
گف��ت: افراد موجود در ليس��ت تحريم ه��اي اياالت 
متحده را از دسترس��ي به خدمات من��ع مي كند؛ از 
 OpenSeaها در NFT جمله خريد، فروش يا انتقال

فشار بر مبادالت ارزهاي ديجيتال افزايش يافته است. 
ش��وراي امنيت ملي كاخ سفيد و وزارت خزانه داري 
امريكا اين هفته دس��توري را ب��ه صرافي هاي اصلي 
ارزهاي ديجيتال صادر كردند. طبق اين دستورالعمل، 
دولت بايدن از صرافي هاي ارزهاي ديجيتال خواسته 
اس��ت تضمين كنند كه »روس ها از ارز ديجيتال به 

عنوان وسيله اي براي فرار استفاده نمي كنند«.

آقای حسين مردانی دارای شناس�نامه 3329323612 بشرح دادخواست به کالسه 
0000504 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده  که 
شادروان آقا جان مردانی بشناس�نامه 148در تاريخ 88/10/13 اقامتگاه دائمی خود 

بدورود زندگی گفته ورثه حثن الفوت آن مرحوم عبارتند از :
1- حسين مردانی به ش ش 3329323612صادره از گيالنغرب پسر متوفی 
2-  حسن مردانی به ش ش3329323787 صادره از گيالنغرب پسر متوفی

3- نادر مردانی به ش ش3329318465 صادره از گيالنغرب پسر متوفی
4- ياسر مردانی به ش ش  3329318953 صادره از گيالنغرب پسر متوفی

5- شمسی مردانی به ش ش3329322543 صادره از گيالنغرب دختر متوفی
6- شهناز مردانی به ش ش 3329319321 صادره از گيالنغرب دختر متوفی
7- مهناز مردانی به ش ش3329182296 صادره از گيالنغرب دختر متوفی

8- مرضيه مردانی به ش ش3329140925 صادره از گيالنغرب دختر متوفی
9-  کافيه مردانی به ش ش3329317388 صادره از گيالنغرب دختر متوفی
10- مهری مردانی به ش ش3329146486 صادره از گيالنغرب دختر متوفی

11- دولت پرنيان به ش ش3329472855 صادره از گيالنغرب همسر متوفی 
اينک با انجام تشريفات  مقدماتی درخواست مزبور را دريک نوبت آگهی  می نمايد تا 
هرکسی اعتراضی دارد و ويا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 

ظرف مدت يکماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 

حصروراثت

رييس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گيالنغرب - حشمت اله تيموری 

آقای قاس�م ابراهيمی  دارای شناس�نامه 170  بش�رح دادخواست به 
کالس�ه  0000510 از اين دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده  که ش�ادروان محمود ابراهيمی بشناسنامه 165 
در تاريخ1386/10/3  اقامت�گاه دائمی خود بدورود زندگی گفته ورثه 

حثن الفوت آن مرحوم عبارتند از :
نام و نام خانوادگی   ش ش   کد ملی    تاريخ تولد   محل صدور نسبت با متوفی 
1- قاسم ابراهيمی  170    3379628123   1340/6/1   قصر شيرين پسر 
2- جاسم ابراهيمی 171     3379628131  1344/6/1    قصر شيرين پسر
3- سحر ابراهيمی  181  3329333162   1345/5/12  گيالنغرب دختر 
4- شوکت فاروقی زوراب  149   3329259515   1320/1/5 گيالنغرب 
اينک با انجام تشريفات  مقدماتی درخواست مزبور را دريک نوبت آگهی  
می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و ويا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف مدت يکماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد . 

حصروراثت

رييس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گيالنغرب -  حشمت اله تيموری 

در پرونده اجرايی0000246 اين اجرا فی مابين محکوم له خانم ليال عبدی و محکوم  عليه 
آقای محمد علی فرجی به خواسته مطالبه مهريه،با توجه به توقيف يک طبقه از ساختمان 
مسکونی واقع در جوانرود روبروی اداره تربيت بدنی جوانرود و درخواست محکوم له مبنی 
بر فروش آن از طريق مزايده لهذا موضوع به کارشناسی ارجاع و پس از وصول نظريه ارزياب 
به طرفين ابالغ و مصون از تعرض مانده اس�ت.  مشخصات ملک طبقه همکف از دستگاه 
ساختمان با شماره پالک 1553 فرعی می باشد. سند به نام مرحوم فتاح فرجی پدر محکوم 
عليه می باشد. کل عرصه ساختمان  132/7متر مربع و اسکلت سه طبقه به صورت فلزی 
)باد بندی_بخشی ( می باشد. ارزياب قيمت طبقه همکف را مبلغ 7/400/000/000معادل 
740/000/000 تومان برآورد نموده است که قيمت پايه می باشد. بدين  جهت جلسه مزايده 
جهت ف�روش طبقه همکف ملک در م�ورخ 1400/12/25راس  س�اعت 10 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی برگزار و تشکيل می گردد. حضور برای عموم آزاد می باشد. متقاضيان 
ش�رکت در مزايده بايد 10 درصد قيمت پايه را به همراه داشته باشند تا در مزايده شرکت 
داده شود برنده مزايده کسی خواهد بود که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده 
می بايستی فی  المجلس 10 درصد قيمت پيشنهادی را واريز و مابقی طی يک ماه به حساب 
سپرده واريز نمايد در صورتی که نتواند در مهلت يک ماهه مابقی قيمت مال را واريز نمايد 
10 درصد پرداختی پس از کسر هزينه های مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط و اخذ خواهد 
گرديد خريداران مال جهت بازديد از ملک می توانند 5 روز قبل از انجام مزايده با هماهنگی 

اين اجرا از ملک بازديد نمايند.

آگهی مزايده اموال غير منقول

دادورز اجرای احکام 
شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-  مصطفی حسينی

برگ س�بز خوودرو س�واری س�اينا م�دل 1396به رنگ س�فيد 
روغن�ی ب�ه ش�ماره پ�الک 29   356 ج 42  و ش�ماره شاس�ی 
NAS831100H751888و شماره موتور M158513794 به نام 
سهراب محمد بيگی  با کد ملی 3329930241در مورخ 1400/12/11 

مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد  . 

مفقودي

شهرداری بندر کياش�هر در نظردارد از طريق مناقصه عمومی تک مرحله ای جهت 
احداث کانال حفاظتی خيابان آدينه فاز3 به شرکت های واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 
متقاضيان می توانند از تاريخ 1400/12/14  از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت 
جهت شرکت در مناقصه مذکور اقدام نمايند. جهت دريافت اطالعات تکميلی به دفتر 
شهرداری بندرکياشهر به نشانی گيالن -  بندرکياشهر -  خيابان امام خمينی مراجعه و 
يا با شماره های 42822848-42822445-42822444-013 تماس حاصل نمايند. 

آگهی مناقصه عمومی )مرحله دوم(

کميسيون مناقصات شهرداری بندرکياشهر 

شهرداری  معموالن در نظر دارد يک دستگاه پژو 405 و يک دستگاه نيسان  
آتش نشانی  را بر اساس مجوز شورای اسالمی شهر و از طريق سامانه ستاد 
ايران به نش�انی ww.setadiran.ir به فروش برس�اند از کليه  متقاضيان  

دعوت می شود از مورخ 1400/12/13 به سامانه مذکور مراجعه فرمايند.

 مزايده فروش يک دستگاه پژو ۴۰۵ 
و يک دستگاه نيسان آتش نشانی

روابط عمومی شهرداری شورای اسالمی شهر معموالن

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



فرشته فريادرس |
رييس دولت س��يزدهم در جريان بازديدش��ان از گروه 
خودروسازي ايران خودرو بر واردات خودرو تاكيد كردند. 
طي اين دستور قرار شد، به منظور افزايش رقابت پذيري 
و رفع ش��ائبه انحصار، متناسب س��ازي قيمت خودرو و 
جبران كمبود توليد به ميزان مورد نياز بازار، موانع قانوني 
و اجرايي واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ حداكثر ظرف ۳ 
ماه آينده رفع شده و افزايش صادرات خودرو و قطعات، 
نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزايش يابد. 
به دنبال دستور رييس جمهور، كميسيون تلفيق بار ديگر 
طرح واردات خودرو به كش��ور را تصويب كرد. براساس 
آخرين مصوبه كميسيون تلفيق مجلس، مجوز واردات 
۷۰ هزار خودروس��واري كه پيش از اين حذف شده بود، 
به بودجه سال جاري اضافه و اين موضوع جهت تصويب 
نهايي به صحن مجلس ارجاع شد. اقالم وارداتي نيز شامل 
»تعداد ۵۰ هزار دس��تگاه خودروي س��واري و ۲۰ هزار 
دستگاه خودروي سواري دوگانه سوز هيبريدي و برقي«، 
»تعداد ۱۰ هزار دستگاه كاميون، تريلي، تريلي يخچالدار 
و كشنده«، »تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهري 
و درون شهر«، »تعداد يكهزار دستگاه واگن و واگن يخچال 
دار« و تعداد ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشين آالت سنگين 
راهس��ازي اعم از نوع ساخت يا حداكثر ۵ سال ساخت« 
مي شود. حال به گفته كارشناسان، اين طرح در صورت 
تصويب نهايي نه تنها باعث تنظيم بازار وشكست قيمت ها 
نخواهد شد، بلكه با توجه به ميزان و حجم واردات خودرو، 
موجب بر هم خوردن نظم بازار و ايجاد پديده انحصار در 
انحصار مي شود. بنابراين برنده نهايي اين طرح، تنها دو 
خودروساز بزرگ كشور اس��ت؛ چراكه مي توانند از اين 

طرح نهايت استفاده را ببرند. 

    نياز بازار خودرو به واردات
ابراهيم رييس��ي رييس جمهوري روز چهارش��نبه 
)يازدهم اسفندماه( در يك بازديد از پيش اعالم نشده 
از ايران خودرو، دس��تورهاي مهمي در حوزه خودرو 
صادر كرد. يكي از فرمان هاي خودرويي رييس��ي كه 
صادر كرد، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال 
آينده بود. در زمينه دس��تور رييس جمهور براي رفع 
موانع واردات خودرو، كارشناسان خودرو عنوان كردند 
كه بايد نياز بازار و تقاضا براي خودرو به صورت دقيق 
ارزيابي شود، زيرا نقل قول هاي مختلفي از ساالنه يك 
ميليون دستگاه تا ۱.۵ ميليون دستگاه و حتي ۲ ميليون 
دستگاه عنوان مي شود. البته ميزان تقاضا تا حدودي 
به قدرت خريد مردم نيز وابسته است و به نظر مي رسد 
با توجه به تقاضاي كاذب فعلي بازار و تبديل ش��دن 
خودرو به يك كاالي سرمايه اي بايد دست كم ساالنه 
۱.۵ ميليون دستگاه را در نظر داشته باشيم. پس از آن 
با توجه به توانمندي توليدكنندگان داخلي خودرو، 
بايد مابه التفاوت عرضه و تقاضا استخراج در ادامه اجازه 
داده ش��ود كه در موضوع تنظيم ب��ازار، واردات مجاز 
شمرده شود.  حال از آنجايي كه در اليحه بودجه سال 
۱۴۰۱ مجوز واردات ۵۰ هزار خودرو سواري ذكر شده 
بود كه اين مساله در كميسيون تلفيق مجلس شوراي 
اسالمي و در جريان بررسي اليحه بودجه دولت حذف 
شد، اما پس از ورود بودجه به صحن در روز هاي اخير 
و بررسي پيشنهادات نمايندگان مجلس در صحن و 
كميسيون، بحث واردات خودرو ها سواري نيز مجددا 
مورد بررسي قرار گرفت. جعفر قادري عضو كميسيون 
تلفيق مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم و 
در پاسخ به سوالي در خصوص تغييرات الحاقي تبصره 
۷ اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: شب گذشته بحثي 
در خصوص اين تبصره مطرح و اع��داد مربوط به آن 
اصالح ش��د. به گفته او، يكي از موضوعاتي كه در اين 
جلسه مطرح ش��د، بحث واردات خودرو هاي سواري 

بود كه در كميسيون راي آورد. قادري در مورد تعيين 
مجدد واردات خودرو در اليحه بودجه با وجود اينكه 
پيش از اين بحث حذف واردات خودرو هاي س��واري 
توسط كميسيون تلفيق مطرح شده بود، گفت: تعدادي 
از نمايندگان معتقد بودند كه با توجه به بازديد اخير 
رييس جمهور از ايران خودرو و تاكيد بر فراهم كردن 
زمينه براي واردات خودرو، فرصت مناس��بي است تا 

مجلس نيز در اين موضوع ورود پيدا كند.
نماينده مردم شيراز گفته است: از سوي ديگر برخي 
نمايندگان اعتقاد داش��تند به اي��ن دليل كه مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام همچنان طرح مجلس در 
خصوص واردات خودرو هاي را تعيين تكليف نكرده، 
مجددا درگير موضوع نشويم. در هر صورت اختالف 
نظر هايي در اين زمينه وجود داشت، اما در نهايت اين 
پيشنهاد راي مثبت كميسيون تلفيق را دريافت كرد.

وي در مورد نظر دولت در بح��ث واردات خودرو هاي 
س��واري نيز گفت: نظ��ر دولت در خص��وص واردات 
خودرو هاي سنگين مثبت بود، اما اعالم كردند كه در 
مورد خودرو هاي سواري نظر مشخصي ندارند. در بحث 
خودرو، كميسيون تلفيق كميسيون براساس داليلي 
واردات خودرو را حذف كرده بود، پس از ورود بودجه 
به صحن پيشنهاد واردات خودرو هاي سواري مجددا 
مطرح ش��د كه در نتيجه اين موضوع در كميسيون 

تلفيق بررسي و تصويب شد.
براس��اس تغييرات اعمال ش��ده در كميسين تلفيق 
مجلس شوراي اسالمي، متن جز يك الحاقي تبصره ۷ 
بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زير است: به منظور تامين 
مالي شبكه راه آهن كشور و ايجاد خطوط ريلي مورد 
نياز اعم از قطار عادي، برقي، پرسرعت و قطار شهري و 
تكميل طرح هاي نيمه تمام در خطوط ريلي و اصالح 
نقاط حادثه خيز در جاده ها، توسعه فرهنگ حمل و 
نقل و ارتقاء مديريت عبور و مرور و ناوگان حمل و نقل 
به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز 
غير صادراتي و با رعايت سياست هاي كلي نظام نسبت 
به صدور مجوز واردات به صورت ذيل توس��ط بخش 
خصوصي اعم از اش��خاص حقيقي و حقوقي با تعرفه 
ورودي كه به تصويب هيات وزيران مي رس��د اقدام و 
درآمد ناش��ي از آن را پس از گردش خزانه به حساب 

رديف شماره پنجاه اين قانون واريز نمايد. همچنين 
سيد محدرضا ميرتاج الديني رييس كميته هدفمندي 
يارانه هاي كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۱ نيز در 
خصوص اقالم وارداتي مورد نظر در الحاقي تبصره ۷، 
گفته بود: اقالم وارداتي شامل تعداد ۵۰ هزار دستگاه 
خودروي سواري و ۲۰ هزار دستگاه خودروي سواري 
دوگانه سوز هيبريدي و برقي، تعداد ۱۰ هزار دستگاه 
كاميون، تريلي، تريلي يخچالدار و كشنده، تعداد ۱۰ 
هزار دستگاه اتوبوس برون شهري و درون شهر، تعداد 
يك هزار دس��تگاه واگن و واگن يخچال دار و تعداد ۵ 
هزار دستگاه دستگاه ماشين آالت سنگين راهسازي 
اعم از نوع ساخت يا حداكثر ۵ سال ساخت خواهد بود.

    خودروسازان بزرگ برنده طرح واردات
اما مس��اله اي كه در بحث واردات خودرو وجود دارد، اين 
است كه واردكنندگان با طرح دولت براي واردات مخالفند؟ 
دبير انجمن وارد كنندگان در اين باره گفت: »بر كس��ي 
پوشيده نيس��ت كه انجمن واردكنندگان طي سال هاي 
اخير به شدت به دنبال يافتن راهكاري بوده، كه ممنوعيت 
واردات برداشته شود و روند عادي واردات از سر گرفته شود.

هيچ كس مانند ما پيگير نبوده است«. مهدي دادفر درباره 
چرايي مخالفت ب��ا واردات خودرو تاكيد كرد كه با توجه 
به شرايط مندرج در اين قانون، تنها دو خودروساز بزرگ 
كشور قابليت واردات در ازاي صادرات را دارند هستند، لذا 
در صورت مصوب و قانون شدن اين طرح، با ايجاد انحصار 
در انحصار مواجه خواهيم شد. او در اين خصوص با اشاره 
به اينكه هم اكنون اين دو خودروساز نيز به طور انحصاري 
بازار را در دست دارند، اضافه كرد: در حال حاضر غير از اين 
دو كدام يك از خودروسازان داخلي توان و قابليت صادرات 
را دارند كه در ازاي آن بخواهند براي تنظيم بازار واردات 
داشته باشند.  دادفر با تاكيد بر اينكه انجمن واردكنندگان 
خودروي كشور به هيچ وجه مخالف واردات نيست، تصريح 
كرد: مخالفت م��ا با اين طرح تنها به دليل دور ش��دن از 
هدف اوليه و روبه روي شدن با پديده شوم انحصار است، 
وگرنه پس از ممنوعيت واردات خودرو نه كسي مانند اين 
بخش از صنعت خودرو زيان ديده است و نه دنبال ماجرا 
و آزادسازي واردات بوده اس��ت.  وي در بخش ديگري از 
سخنانش از پيشنهاد قطعه سازان به واردكنندگان مبني 

بر خريد قطعه و صادرات توسط اين انجمن خبر داد و افزود: 
اين پيشنهاد ارايه شده، اما مگر كوئل تويوتا يا واتر پمپ 
بنز توليد مي كنيم كه بتوانيم آنها را صادر كنيم. او عنوان 
كرد: در واقع قطعاتي كه در داخل كشور توليد مي شوند، 
آن چنان بازار مصرفي ندارند كه بتوان با استفاده از حجم 
صادرات آنها تعداد قابل مالحظ��ه اي خودرو وارد كرد تا 
بتوانيم ميان عرضه و تقاضا تعادل ايجاد كنيم. دادفر معتقد 
است اين طرح تنها براي دو خودروساز بزرگ كشور خوب 
است و آنها مي توانند از اين طرح نهايت استفاده را ببرند. 
اين در حالي اس��ت كه در اين شرايط نه تنها با شكست 
قيمت ها و تنظيم بازار مواجه نخواهيم شد، بلكه به شدت 
با انحصار و به وجود آمدن پديده انحصار در انحصار باعث 
از بر هم خوردن نظم بازار و فرصت هاي پيش روي صنعت 

خودروي كشور خواهيم بود. 

    تاثير واردات بر بازار خودرو
دبير انجمن واردكنن��دگان خودرو همچنين با بيان 
اينكه ب��ا وارد كردن اين تعداد خودرو به كش��ور بازار 
تنظيم نمي شود، گفت: تنظيم بازار يعني قيمت خودرو 
در بازار به صورت خود تنظيم باشد و واردات براي افراد 
آزاد باشد.  به گفته او، اين طرح در صورت تصويب نهايي 
نه تنها باعث تنظيم بازار نخواهد شد بلكه با توجه به 
ميزان و حج��م واردات خودرو موجب افزايش قيمت 
خودروها در بازار نيز خواهد ش��د. دادفر تصريح كرد: 
در ص��ورت تصويب اين طرح قانون و دولت موظف به 
اجراي آن هستند. در واقع اين طرح نيز مانند پرداخت 
يارانه ها به يك معضل و مشكل براي دولت ها تبديل 
خواهد شد. دادفر افزود: ماده چهار واردات اگر تصويب 
شود و واردات به ازاي صادرات خودرو و قطعات باشد، 
وارداتي انجام نمي شود. واردات يك اهرم تنظيمي در 
اختيار دولت ها است. دولت ها بايد بتوانند تشخيص 
دهند واردات آزاد شود يا خير. اما در اين طرح مي توان 
تنها ۷۰۰ ميليون دالر صادر كرد. با اين رقم چه تعداد 
خودرو به كش��ور مي توان وارد ك��رد كه بازار تنظيم 
ش��ود؟ او معتقد اس��ت كه با اين تعداد و قيمت دالر 
ايران خودرو و سايپا مي توانند يك مدل پژو وارد كنند 
كه با عوارض و ماليات تنها سودي بر قيمت تمام شده 
آن اضافه مي كنند كه منجر به تنظيم بازار نمي شود.
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دو انتصاب جديد
وزير جهاد كشاوري در احكام جداگانه اي محسن سالمي 
را به عنوان سرپرست شركت پشتيباني امور دام و سيد 
سعيد راد را به عنوان سرپرست شركت بازرگاني دولتي 
ايران منصوب كرد. س��يد جواد ساداتي نژاد وزير جهاد 
كش��اورزي در احكام جداگانه اي محسن سالمي را به 
عنوان سرپرست شركت پشتيباني امور دام و سيد سعيد 
راد را به عنوان سرپرست شركت بازرگاني دولتي ايران 
منصوب كرد. سيد س��عيد راد داراي مدرك دكتراي 
 MBA مديريت بازرگاني از دانشگاه تهران و متخصص
است و پيش از اين نيروهاي مجموعه شهرداري تهران 
بوده و مسووليت معاونت برنامه ريزي، بازاريابي و توسعه 
شركت »ش��هروند« و مديرعاملي س��ازمان مديريت 

ميادين ميوه و تره بار را بر عهده داشته است. 

۹۰۰ مورد تهاتر در سه ماه
شاتا |وزير صمت با بيان اينكه در سه ماه گذشته بيش 
از ۹۰۰ مورد تهاتر انجام داده ايم، گفت: ايران بدون نفت 
حدود ۸۰ ميلي��ارد دالر مبادالت خارجي دارد كه اين 
حجم با روش هاي مختلفي در حال انجام اس��ت. سيد 
رضا فاطمي امين در ديدار با »سورن پاپيكيان« معاون 
نخست وزير ارمنستان اظهار كرد: بايد تالش كنيم تا 
سطح روابط اقتصادي دو كشور را به سطح روابط فرهنگي 
و تاريخي بسيار خوب دو كشور برسانيم. وي با اشاره به 
ديدار خود با وزير اقتصاد ارمنستان، گفت: در اين جلسه 
به نتايج و توافقات خوبي دست يافتيم، اين نتايج مثبت 
در حوزه هايي از جمله ترانزيت و س��رمايه گذاري هاي 
مش��ترك بوده است و بايد در چند ماه آينده به صورت 
عملياتي كارهاي مشترك را انجام دهيم. وزير صنعت، 
معدن و تجارت يادآور شد: هرچند در يك سال گذشته 
روابط اقتصادي دو كش��ور افزايش داش��ته است، اما 
همچنان ناكافي اس��ت و ميزان روابط بايد با عملياتي 
كردن ظرفيت هاي مشترك، ارتقا يابد. فاطمي امين با 
اشاره به حضور فعاالن اقتصادي بخش خصوصي ايران در 
اين سفر، ادامه داد: اگر ارتباط ميان كسب وكارهاي ايراني 
و ارمني شكل بگيرد به موفقيت هاي خوبي در خصوص 
افزايش مراودات ميان دو كشور دست خواهيم يافت. 
وي با بيان اينكه فعاليت هاي اقتصادي دو كشور مي تواند 
فراتر از مبادله كاال باشد، تصريح كرد: سرمايه گذاري هاي 
مش��ترك يكي از ظرفيت هاي دو كش��ور براي ارتقاء 
مراودات خواهد بود، صنايع غذايي و لوازم خانگي از جمله 
حوزه هاي تحقق اين سرمايه گذاري هاي مشترك است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت تبادالت مالي را يكي 
از زيرساخت هاي مهم براي فعاليت كسب وكارهاي 
دوطرف دانست و افزود: ايران بدون نفت حدود ۸۰ 
ميليارد دالر مبادالت خارج��ي دارد كه اين حجم 
از مب��ادالت با روش هاي مختلفي از جمله تهاتر در 
حال انجام است و امسال نيز ۴۰ درصد بيش از سال 
گذشته صادرات داشتيم. فاطمي امين با بيان اينكه 
در سه ماه گذش��ته بيش از ۹۰۰ مورد تهاتر انجام 
داده ايم، توضيح داد: تهاتر مي تواند به صورت چند 
جانبه نيز ميان چند كشور انجام پذيرد. وي همچنين 
تأكيد كرد: اگر سازوكارهاي نقل و انتقاالت پولي و 
مالي به خوبي شكل بگيرد حجم تجارت دو كشور 

در مدت كوتاهي دو برابر خواهد شد.

چرا خودروهاي ايراني 
بي كيفيت هستند؟

رييس انجمن مديريت كيفيت ايران گفت: مشكل صنعت 
خودرو با الزام به داشتن گواهينامه هاي استاندارد اجباري 
حل نمي شود؛ بلكه در اين صنعت بايد توليد بر اساس 
اصول »نقص صفر« ص��ورت گيرد. فرزين انتصاريان با 
اش��اره به تأكيدات رهبري درباره ضرورت كيفي شدن 
صنعت خودرو و لوازم خانگي گفت: يكي از اش��كاالت 
پايه اي در صنعت خودرو از ابتدا تاكنون ناشي از شناخت 
محدود مس��ووالن از ماهيت اين صنعت بوده كه آن را 
در خطوط مونتاژ شناسايي مي كنند. لذا تمركز آنها بر 
توسعه شركت هاي خودروساز و رفع مشكالت آنها بوده 
است. درحالي كه قطعه سازي، بدنه اصلي صنعت خودرو 
به شمار مي رود و كيفيت خودرو ساخته شده نيز بسيار 
زياد وابسته به كيفيت قطعات تشكيل دهنده آن است. وي 
در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران ادامه داد: انجمن 
مديريت كيفيت ايران طرح راهبردي ارتقاي كيفيت 
در صنعت خودرو با تمركز بر زنجيره تأمين با استفاده از 
روش هايي كه ساير كشورهايي كه با اين مشكل دست 
به گريبان بوده و راهكارهايي براي حل آن يافته اند، تهيه 
كرده اس��ت. ما در نامه هايي ب��ه وزارت صنعت و ديگر 
مسووالن صنعت خودرو در كش��ور اين طرح را ارسال 
كرده و در آن به راهكارهاي توسعه و ارتقاء كيفيت در اين 
صنعت پرداخته ايم. او افزود: البته كاربرد مدل راهبردي 
مطرح شده در اين طرح تنها محدود به صنعت خودرو 
نبوده و براي ساير صنايع همچون صنعت لوازم خانگي 
و ساخت تجهيزات نفتي و صنايع ديگري كه وابسته به 
زنجيره تأمين خود هستند نيز قابل اجرا است. انتصاريان 
در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود برخورداري صنايع 
خودروسازي از انواع نشان هاي اجباري استاندارد اما اين 
صنايع محصوالت بي كيفيت توليد مي كنند بيان كرد: 
كيفيت تنها داراي يك بعد نيست و هرگونه صحبت از 
آن شامل سه حوزه اثربخش��ي، كارآيي و ايمني است. 
بنابراين هرگونه اقدام براي ارتقاي كيفيت بايد هر سه 
بعد را تحت پوشش قرار دهد. اما در حال حاضر تمركز 
اس��تانداردها عمدتًا بر »ايمني« مصرف كننده است. 
بنابراين به جز استانداردهاي مرتبط با مديريت تضمين 
 كيفيت )مثل استانداردهاي ISO ۹۰۰۱ و استاندارد 
ISO/TS۱۶۹۴۹ كه به دليل كارايي كم آن با استاندارد 
IATF ۱۶۹۴۹ جايگزين شده و تا حدودي اثربخشي را 
آن هم تنها در محدوده فرايندهاي توليد محصول تحت 
پوشش قرار مي دهند و از ديرباز براي صنعت خودرو 
اجباري بوده و مبناي ارزيابي شركت هاي توليدكننده 
قطعات خودرو است(، بقيه استانداردها كه ۸۵ مورد 
آنها نيز اجباري اعالم شده، همگي مربوط به تجهيزات 

ايمني سرنشين و آلودگي محيط زيست است. 

ضرورت روايت صحيح از 
فعاليت ها و دستاوردهاي فوالد 

مباركه توسط اصحاب رسانه كشور
مديركل هماهنگي روابط عمومي هاي دولت با تأكيد 
بر ضرورت روايت صحيح از فعاليت ها و دستاوردهاي 
فوالد مباركه توسط اصحاب رسانه كشور گفت: بازديد 
اقشار مختلف مردم به خصوص خبرنگاران از شركت 
فوالد مباركه منجر به خنثي شدن روايت هاي نادرست 
از اين مجموعه بزرگ و مهم صنعتي خواهد ش��د. به 
گزارش ايراسين، محمود قائدي مديركل هماهنگي 
روابط عمومي هاي دولت در حاشيه بازديد جمعي از 
اصحاب رسانه كشور از تصفيه خانه پساب و خطوط 
توليد ش��ركت فوالد مباركه در گفت وگو با خبرنگار 
ايراس��ين اظهاركرد: مجموعه تصفيه خانه پس��اب 
شركت فوالد مباركه براي من و جمعي از همكاران من 
كه در اين بازديد از نزديك شاهد فرايندهاي آن بودند 
دستاوردي بسيار جالب بود چراكه با توجه به جدي 
بودن چالش آب در اس��تان اصفهان و سطح كشور، 
احداث چنين تصفيه خانه اي در اين مقياس كار بسيار 
بزرگي بوده و مايه افتخار اس��ت. وي افزود: علي رغم 
اينكه بس��ياري از رس��انه هاي بيگانه، ضد انقالب و 
دشمنان، دستاوردهاي انقالب اسالمي را آماج حمالت 
رس��انه اي قرار داده و معتقدند در كشور ما توسعه اي 
در بخش هاي مختلف خصوصًا صنايع اتفاق نيفتاده، 
با نگاهي بر عملكرد و دستاوردهاي فوالد مباركه به 
عنوان مولود انقالب اسالمي، متوجه خواهند شد كه 
چنين نبوده است؛ در فوالد مباركه بسياري از جوانان 
همين مرز و بوم شاغل ش��ده اند و اين شركت باعث 
افتخار براي انقالب و همين جوانان اس��ت. مديركل 
هماهنگي روابط عمومي هاي دولت خاطرنشان كرد: 
بازديد اقشار مختلف مردم خصوصاً اهالي قلم و رسانه از 
خطوط توليد فوالد مباركه و دستاوردهاي افتخارآميز 
آن باعث مي شود نسبت به روايت هاي نادرست در مورد 
اين مجموعه واكنش نشان دهند؛ اين مجموعه حدود 
يك سوم فوالد كشور را توليد مي كند و حدود ۲۰ هزار 
نفر در آن اش��تغال دارند كه پي بردن به اين موضوع 
حس خوبي را به هر ايراني منتقل مي كند. محمدجواد 
براتي مدير روابط عمومي فوالد مباركه نيز در حاشيه 
اين بازديد در گفت وگو با خبرنگار ايراسين با بيان اينكه 
دستاوردهاي فوالد مباركه تبلوري از عزت و افتخار 
ملي است، گفت: اصحاب رسانه كشور نقش بسزايي در 
انعكاس دستاوردهاي اقتصادي و صنعتي كشور دارند و 
با اين كار مي توانند علي رغم اميدآفريني و تزريق آن به 
جامعه، حس غرور را در وجود هر ايراني متجلي كنند. 
وي افزود: فوالد مباركه به عنوان مولود انقالب اسالمي، 
همواره از ابتداي راه اندازي روند رو به رشدي داشته و 
پيشرفت هاي چشم گيري را حاصل كرده كه در اين 
راستا نقش بي بديلي در پيشران بودن رشد اقتصادي 
كشور ايفا كرده اس��ت. مدير روابط عمومي شركت 
فوالد مباركه با اش��اره به تأثير دستاوردهاي فوالد 
مباركه در پيشبرد اهداف اقتصادي ايران اسالمي 
خاطرنشان كرد: اگر دستاوردهاي اين مجموعه به 
درستي روايت شوند، مطمئنًا آحاد مختلف جامعه 
درك صحيح تري از چگونگي فعاليت فوالد مباركه 

پيدا كرده و به آن افتخار مي كنند. 

دولت و مجلس به ورود خودرو به كشور چراغ سبز نشان دادند

چه كساني از ايجاد اختالل در روند انتخابات صنفي نفع مي برند؟

برنده بزرگ واردات خودرو كيست؟

سنگ اندازي در انتخابات صنفي!
خبرهاي پشت پرده حكايت از اين دارد، كه برخي از افراد 
قصد برهم زدن يك انتخاب صنفي، كه قرار است هفدهم 
اسفندماه برگزار ش��ود، را دارند. اين درحالي است كه 
براساس قانون اصالحي نظام صنفي، افرادي كه ۲ دوره 
متوالي يا ۴ دوره متناوب عضو هيات مديره اتحاديه ها 
بودند، نمي توانند مجدد انتخاب شوند. حال يك منبع 
آگاه در اين باره عنوان كرده كه برخي از اعضاي اتحاديه 
صوت، تصوير و تلفن همراه قصد دارند در انتخابات پيش 
رو، اخ��الل ايجاد كنند. از اي��ن رو، »تعادل« به منظور 
روشن شدن ابعاد قضيه و اذهان عمومي چند پرسش 
مهم را مطرح كرده كه جا دارد، ابراهيم درستي به عنوان 

رييس اين اتحاديه به آنها پاسخ دهند. 

     قانون انتخابات صنفي چه مي گويد؟ 
با اصالح قانون نظام صنفي در س��ال ۹۲ محدوديت 
براي تكرار عضويت در هيات مديره اتحاديه ها ايجاد 
و مقرر شد افرادي كه ۲ دوره متوالي يا ۴ دوره متناوب 
عضو هيات مديره اتحاديه ها بودند، نمي توانند مجدد 
انتخاب شوند. برهمين اس��اس ديوان عدالت اداري 
ه��م ۲۹ ديماه ۹۹ به اين قانون ف��ارغ از اينكه بعد از 
سال ۹۲ يا قبل از آن باشد، نيز رأي مثبت داد. البته 
در اين ميان، يك ابهام نيز مطرح شد. برخي مديران 
اتحاديه ها كه مديريت اتاق اصناف را بر عهده دارند، 
معتقدند مبناي محاس��به بعد از سال ۹۲ است؛ اما 
عده اي معتقد بودند كه قانون مطلق اس��ت نه مقيد 
به زمان. ا زاين رو، ديوان عدالت اداري سال گذشته 
با صدور راي پاسخ اين ابهام را هم داد. بنابراين حكم 

ذيل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفي اين اس��ت 
كه ف��ارغ از اينكه عضو هيات مدي��ره اتحاديه پيش 
يا پس از الزم االجرا ش��دن قانون عضو هيات مديره 
اتحاديه باشد، هر زمان دو دوره متوالي يا چهار دوره 
متناوب عضويت در هيات مديره اتحاديه را دارا باشد 
امكان عضويت جديد در هيات مديره را ندارد. اخيرا 
هم وزارت صمت هم براساس تاكيد سازمان بازرسي 
كل كشور، در نامه اي خطاب به روساي سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت ۳۱ اس��تان وجنوب كرمان 
اعالم كرده بايد نسبت برگزاري انتخابات تشكل هاي 

صنفي در چارچوپ قانون اقدام شود. 
در نامه كامبيز معتمد وزيري آمده است: »با عنايت به 
تاكيد به سازمان بازرسي كل كشور به مورخ چهاردهم 
آبانماه ۱۴۰۰ و مكاتبه پانزدهم آبانماه س��ال جاري، 
حسب دستور معاون تجارت وخدمات وزرات صمت 
دال بر انقضاي مهلت سه ماهه مندرج در مكاتبه معاون 
اول قوه قضاييه در مورخ ۵ آبانماه س��ال ۱۴۰۰ و نيز 
عدم ورود هرگونه خدشه بر صحت و اعتبار انتخاباتي 
كه در فاصله زماني چهارم مهرماه تا يكم آبانماه سال 
جاري برگزار شده اند، بخشنامه مورخ ۱۲ آبانماه اين 
دفتر كان لم يكن اعالم مي گردد. شايسته است به قيد 
فورست نسبت به برگزاري انتخابات تشكلهاي صنفي 
در چارچوب قوانين و مقررات اقدام گردد.« همچنين 
درنامه ديگري به نكاتي چند بر حس��ب دستور قائم 
مقام وزير درامور بازرگاني مواردي را به ش��رح زير در 
فرايند انتخابات اتحاديه هاي صنفي متذكر شده است. 
براساس بند يك اين نامه، يا توجه به اطالق تبصره يك 

ماده ۲۳ قانون نظام صنفي مصوب س��ال ۹۲ هرگونه 
عضويت در هيات مدي��ره اتحاديه هاي صنفي اعم از 
عضويت در ادوار قبل از اصالح قانون مزبور يا بعد از آن، 

مشمول ممنوعيت درح در مقرره مذكور است. 
در بنددوم نيز آمده است با توجه به استقال شخصيت 
حقوقي اتحاديه ها از يكديگر، تسري ممنوعيت عضويت 
در هيات مديره يك اتحادي��ه به اتحاديه صنف ديگر 
بالوجه بوده، و از اين حيث منعي براي عضويت افراد 
متصور نخواهد بود. در سومين بند اين نامه نيز آورده 
شده كه س��ياق مواد مرتبط با اعضاي هيات مديره و 
عضويت در آن، مشعر بر اش��خاص حقيقي بوده وبه 
كرات از لفظ فرد استفاده ش��ده، كه اين امر ظهور در 
اش��خاص حقيقي دارد، و خاصه ماده ۲۲ مكرر قانون 
مزب��ور كه در عض��و هيات مديره اتحاديه باش��ند. بر 
اشخاص حقيقي داللت دارد و از اين جهت اشخاص 
حقوقي نمي توانند، عضو هيات مديره اتحاديه باشند. 

     خبرهاي پشت پرده از اخالل درانتخابات 
حال از آنجايي كه ۱۷ اسفندماه سال جاري انتخابات 
صنفي اتحاديه ص��وت، تصوير و تلفن هم��راه برگزار 
مي شود، خبرهاي پش��ت پرده حكايت از اين دارد، كه 
برخ��ي از افراد قصد برهم زدن اي��ن انتخابات را دارند. 
همانطور كه پيش تر اشاره شد، براساس قانون اصالحي 
نظام صنفي، افرادي كه ۲ دوره متوالي يا ۴ دوره متناوب 
عضو هيات مديره اتحاديه ها بودند، نمي توانند مجدد 
انتخاب ش��وند. حال يك منبع آگاه در اين باره عنوان 
كرده كه برخي از اعضاي اتحاديه صوت، تصوير و تلفن 

همراه قصد برهم زدن اين انتخابات را دارند. از اين رو، بايد 
از آقاي ابراهيم درستي رييس اتحاديه مذكور سوال كرد، 
با توجه به رأي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم حضور 
دوباره  تان در انتخابات اتحادي��ه صوت، تصوير وتلفن 
همراه، آيا اين گفته را ]بناب��ر اعالم برخي منابع آگاه[ 
تاييد مي كنيد، كه به دنبال اخالل و انحالل انتخابات 
پيش رو هس��تيد؟ يا اينكه گفته مي ش��ود، به منظور 
حفظ تثبيت جايگاه و تسلط خود در اتحاديه مذكور، 
به دنبال جابه جايي و نقل مكان به اتحاديه مخابرات و 
الحاق رسته تلفن همراه و درنهايت ادغام اين اتحاديه 
با اتحاديه مخابرات هستيد يا خير؟ پرسش ديگر اينكه 
آيا بنابر اعالم منبع آگاه قص��د داريد، بيش از يكهزار و 
۲۰۰نفر از اعضاي اتحاديه فعلي را به اتحاديه مخابرات 
منتقل كنيد، صح��ت دارد يا خير؟ به گفته اين منبع 
آگاه، ظاهرا رييس فعلي اتحاديه صوت، تصوير وتلفن 
همراه قصد دارد با به تعويق انداختن انتخابات پيش رو 
تا زمان برگزاري انتخابات اتحاديه مخابرات كه چندماه 
ديگر است، همچنان بر صندلي رياست تكيه بزند. بنابه 
توضيحات اين منبع آگاه، اگر انتخابات پيش رو از حد 
نصاب بيافتد، كار اين اتحاديه يا به انحالل كش��يده 
مي شود يا با استناد به قانون اين دو اتحاديه باهم ادغام 
خواهد شد! الزم به توضيح است كه »تعادل« قصد تاييد 
يا رد صحبت هاي مطرح شده را ندارد؛ اما بنابر رسالت 
كاري، وظيفه خود مي داند با توجه به مباحث مطرح 
شده و به منظور روشن اذهان عمومي و رفع ابهامات 
موجود، از رييس اتحاديه صوت، تصوير و تلفن همراه 

بخواهد كه به پرسش هاي مطرح شده، پاسخ دهد. 

فروش نقدي كشنده مدرن 
و پرقدرت امپاور ويژه اسفند ماه

ش��ركت بهمن ديزل بزرگ ترين تجاري ساز كشور از 
فروش نقدي كشنده امپاور BD500 خبر داد. براساس 
اعالميه بهمن ديزل، ثبت نام نقدي كشنده تك محور 
امپاور BD500 با قيمت قطعي و ظرفيت محدود به 
صورت اينترنتي از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ساعت 
۱۰ تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ يا تا 
زمان تكميل ظرفيت انجام خواهد ش��د. بر اين اساس 
كش��نده امپاور BD500 با قيمت دو ميليارد و ۷۰۰ 
ميليون تومان )قيمت كارخانه( بدون احتساب ارزش 
افزوده به صورت نقدي به فروش مي رسد و ثبت نام صرفا 
به صورت اينترنتي بوده و از طريق پرتال جامع ايراني 
كار )bahman.iranecar.com( قابل انجام است. 
تحويل اين خودروها هفته دوم ارديبهشت سال ۱۴۰۱ 
اعالم  شده است. اين خودرو يكسال خدمات رايگان و 
دو س��ال يا ۲۰۰ هزار كيلومتر گارانتي دارد. در فروش 
اسفند ماه بهمن ديزل هر كد ملي/شناسه ملي مجاز به 
ثبت نام يك دستگاه مي باشد و ثبت نام با كد ملي و يا كد 
حقوقي عامليت ممنوع بوده و در چنين قراردادهايي 
ش��ركت بهمن ديزل داراي حق فسخ مي باشد. در اين 
روش ثبت نام، حق واگذاري حقوق قراردادي و خودرو 
به غير به هر شكل و صورتي كه باشد، از متقاضي سلب 
و اسقاط گرديده است و هرگونه واگذاري مغاير اين قيد 
عالوه بر بي اعتباري آن، حق فسخ براي شركت بهمن 
ديزل ايجاد مي كند.  كش��نده امپاور BD500 مجهز 
به موتور ۶ س��يلندر خطي ۱۱۸۰۰ سي سي، تزريق 
مستقيم، مجهز به توربو شارژ و اينتر كولر با استاندارد 
آاليندگي يورو EEV( ۵(، سيستم گيربكس اتوماتيك 
با امكان تعويض دستي دنده به همراه ريتاردر، سيستم 
تعليق جلو، فنر تخت چند اليه پارابوليك و عقب بادي، ۴ 
كيسه هوا با قابليت تنظيم ارتفاع از راه دور به همراه كمك 
فنر و استاباليزر، كليدهاي كنترلي روي غربيلك فرمان، 
دو تخت خواب، يخچال، سانروف برقي، كروز كنترل، 
سيس��تم تهويه مطبوع، تاخو گ��راف، رينگ فوالدي 
)۹*۲۲.۵( و به همراه ترمزهاي ديسكي، پنوماتيكي، 
سيستم هشدار انحراف از مسير )LDWS(، سيستم 
ترمز اضطراري هوش��مند )AEBS( وسيستم كنترل 

پايداري الكترونيكي )ESC( و... مي باشد.
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خبرروز

۱۵۴ فوتي و ۶۴۷۰ ابتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۶هزار و ۴۷۰ بيمار جديد كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شدند و ۱۵۴ نفر نيز به دليل اين بيماري 
جان خود را از دس��ت دادند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۸۰ هزار و ۲۱۷ نفر و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۱۳۷ هزار و ۵۹۳ نفر رسيد. تاكنون ۶ ميليون و ۷۰۹ هزار و ۱۳۱ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. ۴ هزار و ۵۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. در حال حاضر ۱۸۴ شهرستان در وضعيت قرمز، ۱۸۷ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۷۶ شهرستان در وضعيت 

زرد و ۱ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

اختالل »وحشت زدگي« 
نيازمند توجه و درمان

 اين احساس كه بدن به ش��دت تكان مي خورد، 
دچار تنگي نفس يا احس��اس نرس��يدن هوا يا 
خفگي ش��ده ايد يا درد و ناراحتي قفس��ه سينه 
بروز مي كند. در بس��ياري از م��وارد مبتاليان به 
پانيك نش��انه هاي حمله ها را با مشكالت قلبي 
اش��تباه مي گيرند به اين ش��كل كه بيمار زمان 
بروز حمله تص��ور مي كنند دچ��ار حمله قلبي 
شده و به اورژانس قلب مراجعه مي كند. احساس 
ناراحتي، تهوع، دردهاي ش��كمي، مش��كالت 
گوارش و سرگيجه و از دست دادن كنترل، غش 
كردن ناگهاني، احساس گرما يا گر گرفتگي، لرز 
يا گزگ��ز و خواب رفتگي در ص��ورت و اندام ها از 
ديگ��ر عالمت هاي حمله هاي پانيك اس��ت كه 
به ص��ورت لحظه اي بروز مي كن��د. مبتاليان به 
پانيك در جريان اين حمله ها حالت گسس��ت از 
واقعيت دارند به اي��ن صورت كه تصور مي كنند 
اتفاقاتي ك��ه در اطراف رخ مي ده��د غير واقعي 
اس��ت يا به عبارتي گسس��ت از خويشتن دارند. 
ترس از كنترل خويش��تن، ديوانه شدن يا مرگ 
غريب الوقوع از ديگر مواردي است كه مبتاليان 
به اختالل وحش��ت زدگي از آن رن��ج مي برند، 
همچنين مبتاليان ممكن است اختالل ديد پيدا 
كنند و حالت هايي مثل گز گز گوش يا سردرد را 
هم تجربه كنند. تشخيص اختالل پانيك زماني 
قطعي مي شود كه فرد مبتال يا دچار اين اختالل 
در عرض يك م��اه حداقل يك بار اين حمله ها را 
تجربه كند. اختالل پانيك در زن��ان ۲ تا ۳ برابر 
مردان است و سن شيوع اين اختالل حدوداً ۲۵ 
سالگي اس��ت. ممكن است بعد از طي دوره هاي 
ش��ديد اضطرابي مثل طالق، م��رگ عزيزان و 
تجربه استرس هاي پس از سانحه، اختالل پانيك 
همزمان با افسردگي و ساير اختالالت شخصيتي 

بروز كند.
نكته مهم اين است كه بايد در نظر داشته باشيد 
كه ش��رايط عوامل مختلفي مي توانن��د در بروز 
اين بيماري دخيل باشند، اينكه بسياري افراد با 
اينكه شرايط بسيار بدي را پشت سر مي گذارند 
ام��ا دچار اين اختالل نمي ش��ود، دليل موجهي 
نيس��ت كه بخواهيم به افراد مبت��ال به اختالل 
پانيك بي توجهي كنيم. بايد توجه داشته باشيم 
عوامل زيستي، رواني و اجتماعي و تغييراتي كه 
در قسمت هاي مختلف مغز و عصب هاي مغزي 
رخ مي دهد در همه افراد يكسان نيست و برخي 
از اين تغييرات مي تواند باع��ث بروز اين گروه از 
اختالالت شود. همچنين مصرف الكل، نيكوتين و 
كافئين ها مي تواند عارضه هاي مبتاليان به پانيك 
را بيشتر كند. از سوي ديگر اختالالت جسمي نيز 
مثل اختالالت تيروئيد، غدد، تشنج و مبتاليان به 
بيماري هاي قلبي و ريوي نيز مي توانند بيش از 

سايرين به اختالل پانيك را تجربه كنند.

رويداد

رييس س��ازمان نظام روانشناس��ي و مشاوره كشور 
با اشاره به ضرورت اس��تفاده از خدمات اين حوزه با 
توجه به شيوع دو ساله كرونا گفت: استفاده از خدمات 
روانشناسي و مشاوره در شرايط كنوني بايد اولويت 
ملي باشد.محمد حاتمي درباره خصوصيات رفتاري 
كودكان زير سه سال )متولدين دوران كرونا( اظهار 
داشت: ش��كل گيري رفتار اجتماعي كودكان متاثر 
از عوامل متعددي اعم از آداب و رس��وم، س��نت ها، 
ارتباطات اجتماعي و همچنين نقش هر يك از اين 
عناصر در جامعه است. در حقيقت اين عوامل به عنوان 
الگو و مولفه هاي تاثيرگذار شكل گيري شخصيت، 
رفتار اجتماعي كودكان را ش��كل مي دهند. او ادامه 
داد: براس��اس ديدگاه روانشناسي هم طرح واره هاي 
رفتار سالم يا طرح واره هاي رفتاري عمدتا در دوران 
كودكي و نوجواني شكل گرفته و متولدين دوران كرونا 
جهان پيش از كوويد۱۹ )پيش از اسفند۹۸( را تجربه 
نكرده و بر اين اساس ادراكي متفاوت از جهان خواهند 
داش��ت.: جهان پيش از كرونا ممل��وء از صميميت، 
دوس��تي، روابط اجتماعي نزديك و چهره به چهره، 
آداب و رس��وم ايراني، فرهنگي، ديني و مذهبي بود، 
همه گيري كرونا اما همه اين مولفه ها را تحت تاثير 
قرار داد. حاتمي افزود: از منظر روانشناختي، تغيير 
سنت ها در يك كشور دشوار است. تغيير و تحول در 
سنن يك جامعه در حقيقت نيازمند تحول در تمامي 
رفتارهاي اجتماعي، اقتصاد و فرهنگ بوده و اين امر به 
سهولت اتفاق نمي افتد. همه گيري كرونا اما فرهنگ 
و س��نن جوامع را هم با تغيير در خرده فرهنگ ها و 
رفتارهاي اجتماعي به سرعت دگرگون كرد. رييس 
سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور اضافه كرد: 
متولدين اي��ن دوران از طرح واره هاي موردنياز )كه 
بايد زيربناي رفتار سالم در آينده باشد( محروم مانده 
و اين مساله باعث تاثيرات مخربي در آينده رفتاري 

اين كودكان شده و ارتباطات فردي و اجتماعي اين 
گروه را تح��ت تاثير قرار خواه��د داد. او عنوان كرد: 
رفتار هم��ه گروه هاي جمعيتي متاث��ر از اين واقعه 
خواهد بود، اما رفتار متولدين قبل از كرونا در دوران 
كودكي و نوجواني شكل گرفته و بنابراين در اين ايام 
صرفا تاثير مي پذيرد؛ ام��ا متولدين دوران كرونا كه 
تنها عصر پاندمي را تجربه مي كنند، در سال هاي آتي 
مش��اهدات و تجارب امروز را انتقال داده و اين امر از 
منظر روانشناسي مي تواند خطرناك باشد. حاتمي با 
اشاره به دوران پساكرونا گفت: جهان پساكرونا با عصر 
قبل از بحران و همچنين دوران كرونا متفاوت است. 
در جهان پساكرونا متولدين قبل از اين واقعه هم )كه 
جهان پيش از كوويد۱۹ را تجربه  كرده اند( سردرگم 
بوده و براي بشر در سراسر دنيا مقصد مشخص نيست.

    احتمال تشديد اختالالت رواني 
در دوران پساكرونا

حاتمي ادامه داد: براي نمونه، »دلهره« به عنوان يكي 
از ويژگي هاي دوران كرونا مي تواند در دوران پساكرونا 
هم ادامه داشته باش��د و مديريت اين احساس براي 
جمعيتي كه قبل از كرونا زيسته و وضعيت اجتماعي 
پيش از بحران را تجربه  كرده اند، به مراتب آس��ان تر 
از متولدين دوران پاندمي اس��ت. اوافزود: دلهره اين 
ك��ودكان )متولدي��ن دوران همه گي��ري( به آينده 
منتقل شده و در س��ال هاي آتي كشور با جمعيتي 
روبرو مي شود كه دلهره و نگراني، اضطراب و استرس 
را به همراه خواهد داش��ت. اي��ن خصائص مي تواند 
منبع اختالالت رواني شده و در نتيجه كره زمين با 
اجتماعاتي روبرو شود كه ويژگي هاي انسان سالم را 
نداشته باشد. به گفته اين مسوول، با ورود به دوران 
پساكرونا اين كودكان دچار برخي تعارضات اجتماعي 

و ابهامات شده و مسائل را با ديده ترديد مي نگرند.

    راهكار چيست؟
حاتمي با تاكيد بر اهميت نقش والدين در اين زمينه 
افزود: به پدر و مادرها توصيه مي ش��ود كه »زمان« را 
از دس��ت ندهند، جهان قبل از كرونا را براي كودكان 
توصيف كنند. اين تعاريف مي تواند آسيب هاي رواني 
- اجتماعي را در اين زمنيه كاهش دهد. نقش خواهر 
و برادر نيز در اين زمينه قطعا تاثيرگذار اس��ت. رييس 
س��ازمان نظام روانشناس��ي و مشاوره كش��ور افزود: 
فعاليت هاي جمعي هم بايد بيش از گذشته مورد تاكيد 
خانواده ها قرار گرفت��ه و ديد و بازديدهاي اجتماعي و 
خانوادگي به عنوان يكي از س��نن ايران زمين، )حتي 
به صورت صوري( در صورت بهبود وضعيت بيماري، 
انجام شود. اين آداب و سنن همچون ديد و بازديدهاي 
نوروز از منظر رواني با تاثيرات مثبتي همراه است. برخي 
از فعاليت هاي مذهبي نظير زيارت بقاع متبركه هم به 
عنوان يك منبع معنوي قوي، روح و روان را سيراب و 
تاثيراتي ارزنده در رفتار و عملكرد آدمي خواهد گذاشت.

    ضرورت راه اندازي راديو مشاوره 
در صدا و سيما

حاتمي همچنين با اش��اره به ضرورت راه اندازي راديو 
مش��اوره در صدا و سيما تصريح كرد: امروز بايد آموزش 
اين مباحث در اولويت رسانه ملي باشد. در حال حاضر 
يك نامه به منظور راه اندازي راديو مشاوره زيرنظر سازمان 
نظام روانشناسي و مشاوره در صدا و سيما تنظيم و سازمان 
خواستار آموزش در زمينه هويت رفتارها، مديريت زندگي 
و مهارت هاي زندگي اس��ت. اين موضوعات همچنين 
در شبكه هاي مختلف اجتماعي، خبرگزاري ها و... نيز 
مي تواند آموزش داده ش��ود. او تاكيد ك��رد: آموزش در 
شرايط كنوني بايد در صدر كار رسانه هاي جمعي قرار 
بگيرد و در اين راستا از ظرفيت سرمايه هاي اجتماعي از 

جمله روانشناسان و مشاوران هم استفاده شود. 

استفاده از خدمات روانشناسي و مشاوره اولويت ملي باشد
رويخطخبر

كشفيات ۱۰ هزار ميلياردي كاالي قاچاق و احتكار 
رييس پلي��س امنيت اقتصادي ته��ران بزرگ از 
دس��تگيري بيش از ۱۲۰۰ نفر ب��ه دليل ارتكاب 
جرايم در ح��وزه قاچاق كاال و احت��كار خبر داد. 
سرهنگ علي وليپور گودرزي در تشريح عملكرد 
پليس امنيت اقتص��ادي در ح��وزه قاچاق كاال و 
احتكار گفت: يكي از وظايف اصلي پليس امنيت 
اقتصادي مبارزه با هر نوع اخالل در نطام اقتصادي 
است. طبيعي است كه قاچاق و احتكار نيز دو عامل 
مهم و تاثيرگذار بر وضعيت اقتصاد و توليد در كشور 
محسوب مي ش��وند كه پليس نيز به طور جد با آن 
برخورد مي كند. او ادامه داد: در همين راس��تا و از 
ابتداي س��ال تا پايان بهمن ماه ۸۴۳ فقره پرونده 
در ح��وزه قاچاق و احت��كار كاال در پليس امنيت 
اقتصادي تهران بزرگ تشكيل شده است. در اين 
مدت بيش از ۱۳ ميليون قل��م انواع كاال و ۲۲۱۸ 
تن انواع موادغذايي قاچاق يا احتكار ش��ده نيز از 
مجرمان كشف و ضبط شده است. وليپور گودرزي 
با بيان اينك��ه ۱۲۴۴ نفر در ارتباط با همين موارد 

شناسايي و دستگير ش��ده اند، گفت: در مجموع 
عالوه بر عمليات هاي جداگانه، ۴۰ طرح ويژه نيز از 
ابتداي سال ۱۴۰۰ تا پايان بهمن ماه براي برخورد 
با اين افراد انجام شده است. در يك ماه پاياني سال 
نيز طرح ه��اي ويژه پليس در اي��ن خصوص اجرا 
خواهد شد. رييس پليس امنيت اقتصادي تهران 
بزرگ ارزش اقالم كشف شده در اين مدت را بيش 
از ۱۰ هزار ميليارد ريال اعالم كرد و گفت: در جريان 
دستگيري مجرمان ۲۵۰ دستگاه خودرو و ۳۹۳ 

دستگاه موتورسيكلت نيز كشف و توقيف شد.

معافيت پرداخت قبوض براي مددجويان
معاون توسعه مديريت و منابع سازمان بهزيستي 
كشور از معافيت پرداخت قبوض براي مددجويان 
خبر داد. سيد مرتضي حس��يني گفت: اطالعات 
بهزيس��تي در اين زمينه كامل است و آماده ايم تا 
اين اطالعات را در اختيار س��ه ش��ركت آب، برق 
و گاز ق��رار دهيم. او اف��زود: ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار 
خان��وار مددجو در قالب ۶ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر 
تحت پوشش بهزيستي قرار دارند كه از اين تعداد 
ما تاكنون توانسته ايم اطالعات يك ميليون و ۸۰۰ 
ه��زار خانوار را كامل كنيم. حس��يني اضافه كرد: 
همچنين بهزيس��تي روزان��ه اطالعاتي مورد نظر 
ش��ركت هاي آب، برق و گاز را آماده مي كند تا در 
قالب وب س��رويس به آنها ارايه كند. البته به علت 
اينكه اين شركت ها هنوز نتوانستند زيرساخت هاي 
الزم را براي دريافت وب سرويس فراهم كنند، در 
اين زمينه مقداري تاخير ايجاد ش��ده اما از سوي 
بهزيس��تي اطالعات كام��ل و آماده اس��ت كه به 
محض آنكه طرف مقابل زيرساخت هايش فراهم 
ش��ود، اطالعات را تحويل مي گيرند و اميد است 
مددجويان از اين ظرفيت اس��تفاده كنند. معاون 
توسعه مديريت و منابع سازمان بهزيستي كشور 
گفت: براي تكميل مابقي اطالعات هم از ظرفيت 
مراك��ز مثبت زندگي م��ا در همه شهرس��تان ها 
استفاده شده است تا بتوانيم همه اطالعات تكميل 
شده را تحويل شركت هاي آب، برق و گاز بدهيم. 
حس��يني ادامه داد: براي اينكه بتوانيم اطالعات 
به روزتري داش��ته باش��يم و مرتب اطالعاتي كه 
شركت ها از ما مي خواهند داشته باشيم، جابه جايي 
مددجويان بهزيس��تي را نيز مدنظر ق��رار داديم 

مثال اگر مددجوي مس��تاجر ما جابه جا شود اين 
اطالع��ات تغيي��ر خواهدكرد. او گف��ت: بنابراين 
ظرفيتي را ايجاد كرديم تا اين مددجويان بتوانند با 
تكميل اطالعات خود روي سامانه هاي بهزيستي 
ي��ا از طريق پيش��خوان دولت يا از طري��ق ادارات 
بهزيستي در سراسر كشور بروزرساني كنند. عالوه 
براين خودشان هم مي توانند مستقيما با مراجعه به 
سايت، اطالعات خود را مرتب به روز كنند. معاون 
توسعه مديريت و منابع سازمان بهزيستي كشور 
با بيان اينكه اطالع رساني كامل هم در اين زمينه 
انجام مي ش��ود، افزود: مددجوي��ان از زمان ابالغ 
آيين نامه در آذرماه امس��ال مشمول اين موضوع 
مي ش��وند. حسيني از هر سه ش��ركت آب، برق و 
گاز درخواست كرد سريع تر زيرساخت هاي خود را 
فراهم كنند تا بهزيستي بتواند با در اختيار گذاشتن 
اين وب س��رويس به آنها، اطالعات مددجويان را 
در اختي��ار آنها قرار دهد. بر اس��اس قانون بودجه 
۱۴۰۰، مددجويان دو نهاد حمايتي كميته امداد 
و س��ازمان بهزيس��تي در صورت رعاي��ت الگوي 
مصرف از پرداخت هزينه قب��وض آب و برق و گاز 

معاف هستند.

تعيين دستمزد هنوز هم يكي از مشكالتي 
است كه جامعه كارگري نتوانسته آن را از سر 
بگذراند، در واقع هنوز تصميم قطعي و نهايي 
براي تعيين دستمزدها گرفته نشده و اين نشان مي دهد 
كه حتي دولتمردان هم در تعيين دستمزد در شرايطي 
كه تورم هر روز افزايش پيدا مي كند با مشكالتي مواجه 
شده اند. از سوي ديگر افزايش بي رويه قيمت ها و حداقل 
دستمزدي كه كارگران با آن زندگي مي كنند، باعث شده 
تا هر روز بر تعداد افرادي كه در فقر مطلق به سر مي برند 
افزوده شود. در اين بين فعاالن كارگران و طرفداران حقوق 
كارگران معتقدند كه دولت اگر مي خواهد عدالت را رعايت 
كند، بايد حداقل ۵ ميليون تومان به دستمزد كارگران 
اضافه كند و از طرف ديگر هس��تند كساني كه از كسري 
بودجه ترس دارند و معتقدند كه افزايش حقوق كارگران 
خود مي تواند باعث افزايش تورم در كشور شود، مساله اي 

كه البته توان ثابت كردن آن را ندارند. 

    وقتي دولت كارفرما باشد، منافع مادي 
خودش را بر منافع كارگران ترجيح مي دهد

دبي��ر اجرايي خان��ه كارگر اه��واز گفت: وقت��ي دولت 
كارفرماي بزرگي باش��د، رف��اه و معيش��ت كارگران را 
فراموش مي كند و به دنبال آن است كه به نوعي در عرصه 
اقتصاد تصميم گيري كند كه با كسري بودجه روبرو نشود. 
قربان درويشي با ابراز تاسف از اينكه در تمامي سال هاي 
گذشته اعضاي كارگري شوراي عالي كار در اقليت بوده اند، 
گفت: همواره دولت و كارفرما در يك جناح حركت كرده و 
تصميماتي كه گرفته اند به زيان جامعه كارگري تمام شده 
است. او با اعالم اينكه امروزه بخش قابل توجهي از بودجه 
كش��ور صرف هزينه هاي جاري دولت از جمله حقوق و 
دستمزد مي ش��ود، گفت: هر چقدر دستمزد نيروي كار 
كمتر باش��د، دولت براي تامين هزينه هايش با مشكل 
كمتري روبرو مي ش��ود، به همين دليل است كه شاهد 
هستيم دولت اجازه افزايش منطقي دستمزد متناسب با 
تورم و سبد معيشت را نمي دهد. دبير اجرايي خانه كارگر 
اهواز با ابراز تاسف از اينكه وقتي دولت كارفرماي بزرگي 

باش��د، منافع مادي خودش را بر منافع كارگران ترجيح 
مي دهد، گفت: دولت مسووليت سنگيني بر دوش دارد و 
مي بايست با توجه به شرايط بحران زده اقتصادي، شرايط 
را به نوعي مديريت كند كه مردم بتوانند زندگي مرفهي 
داشته باشند، اما وقتي دولت كارفرماي بزرگي باشد، رفاه 
و معيشت مردم را فراموش مي كند و به دنبال آن است كه 
به نوعي در عرصه اقتصاد تصميم گيري كند كه با كسري 
بودجه روبرو نشود. در واقع امروزه دولت بحران اقتصادي 
خودش را بر بحران زندگي مردم برتري داده است، گفت: 
متاسفانه دولت ها در شوراي عالي كار در كنار كارفرما قرار 

مي گيرند و كارگران تنها هستند. 

    دولت مشكالت كارگران را 
درك نكرده است

درويشي با اعالم اينكه فاصله معيشت و دستمزد نشان 
مي دهد كه دولت ها مشكالت كارگران را درك نكرده اند، 
گفت: مشكالت زندگي كارگران ناشي از شكاف دستمزد 
با معيشت، بيانگر آن است كه دولت ها هرگز به فكر زندگي 
كارگران نبوده اند و برايشان فرقي نداشته كه سفره كارگران 
تا چه اندازه خالي بماند. او تنها راه واقعي شدن دستمزد را 
كاهش تصدي گري دولت و خداحافظي با اقتصاد دولتي 
دانست و گفت: تا زماني كه دولت كارفرماي بزرگي باشد، 
حق كارگر به سادگي تضييع مي شود كه نمونه آن را در 
ش��ركت هاي پيمانكاري زير مجموعه هاي دولت شاهد 
هس��تيم. دبير اجرايي خانه كارگر اهواز با تاكيد بر اينكه 
همگان مي دانند پيمانكاري تامين نيروي انس��اني چه 
زيان هايي به كارگران وارد مي كند، گفت: اينكه دولت ها 
به اين ان��دازه از پيمانكاران حمايت مي كنند و در مقابل 
تضييع حقوق كارگران سكوت مي كنند نشان مي دهد كه 

كارگران تا چه اندازه با دولت ها مشكل دارند.

    انتقال تورم به سال آينده
در اين ش��رايط بايد انتقال تورم به سال آينده را به عنوان 
يك واقعيت مسلم اقتصادي در نظر داشت؛ با درك اين 
واقعيت كه تورم اسمي بيانگر عقب ماندگي هاي مالي افراد 

از مديريت هزينه هاي زندگي نيس��ت. با در نظر گرفتن 
اين وضعي��ت، تورم چه از نوع رس��مي )اعالمي( و چه از 
نوع غيررسمي و واقعي كه توسط گراني هاي گاه و بيگاه 
لمس مي شود، همواره ُپرزور تر از هر نوع افزايش دستمزد 
ساالنه است. به همين دليل، جبران قدرت خريد يا همان 
ترميم دستمزد متناسب با تورم واقعي هزينه هاي زندگي، 
غلط انداري بيش محسوب نمي شود. از اسفند ماه سال 
۹۵ كه نرخ سبد معيشت خانوارهاي كارگري محاسبه 
شد تا شاخصي براي محاسبه شكاف دستمزد اسمي با 
تورم واقعي تعريف ش��ود، گروه كارفرمايي شوراي عالي 
كار و اعضاي دولت، از نرخ اعالم شده براي محاسبه نسبت 

دستمزد با هزينه هاي زندگي استفاده كردند. 

    حداقل حقوق بايد ۵ ميليون تومان 
افزايش پيدا كند

 از سوي ديگر دبير اجرايي خانه كارگر بيرجند گفت: 
افزايِش ۴۰ درصدي دستمزد يعني اضافه شدِن رقم 
يك ميليون و ۲۰۰ هزار توماني به مزد، اين در حالي 
است كه سبد معيشت ۹ ميليون تومان است و براي پر 
كردن سفره كارگران با حداقل ترين و بي كيفيت ترين 
كاالها، بايد به دستمزد كنوني ۵ ميليون تومان افزوده 
شود. ولي اهلل قادري )دبير اجرايي خانه كارگر بيرجند( 
با ابراز تاس��ف از اينكه جامعه كارگري در طول سال، 
نگران بحران هاي اقتص��ادي همچون تورم و گراني 
است، گفت: چش��م اميد كارگران و بازنشستگان به 
روزهاي پاياني سال و مصوبه شوراي عالي كار است 
كه در اين سال ها از اين چشم انتظاري، اميدي حاصل 
نش��ده اس��ت. قادري با اعالم اينكه دستمزد بايد بر 
اساس نرخ تورم يا سبد معيشت افزايش يابد، گفت: 
معلوم نيست آقايان با چه استداللي از افزايش ناچيز 
دستمزد سخن مي گويند و اصرار دارند كه دستمزد 

مطابق سبد معيشت افزايش نيابد.

    كارگران براي خريد پول ندارند
او با اعالم اينكه كارگ��ران، كارفرمايان، دولتمردان و 

مسووالن همه با يك واحد پول از مغازه هاي اين كشور 
خريد مي كنند، گفت: تفاوت و مشكل اصلي اينجاست 
كه كارگران ب��راي خريد پول ندارن��د، اما كارت هاي 
آقايان پر از پول اس��ت و براي خريد كاال با هر قيمتي 
مشكل ندارند. دبير اجرايي خانه كارگر بيرجند با اعالم 
اينكه فشارهاي وارده به كارگران و خانواده هايشان از 
مرز تحمل عبور كرده است، گفت: اگر دولت و شوراي 
عالي كار بر اساس تورم واقعي دستمزد را افزايش دهند، 
باز هم كارگران در شرايط سخت باقي خواهد ماند زيرا 
با افزايش درصدي نمي ت��وان به واقعيت هاي اقتصاد 
نزديك شد. او با تاكيد بر اينكه رشد تورم و گراني كاالها 
فراتر از افزايش دستمزد اس��ت، گفت: تاسف آور اين 
است كه امروز از تورمي سخن مي گوييم كه كارگران 
در سال گذش��ته تحمل كرده اند و بي شك براي سال 
آينده بايد تورمي افزون بر تورم موجود را تحمل كنند. 
قادري با اعالم اينكه هرس��اله در روزهاي پاياني سال 
ش��اهد آمارسازي دولت ها هس��تيم، گفت: در حالي 
كه قيمت كاالها روزان��ه افزايش مي يابد، دولتمردان 
ادعا دارند كه تورم كاهش يافته، اين در حالي اس��ت 
كه ب��راي كارگران، تورم روند رو به رش��دي دارد و در 
واقع تورم ب��االي ۶۰ درصد را تحم��ل مي كنند. او با 
اعالم اينكه بر اساس هر شاخصي، دستمزد را افزايش 
دهند، پاسخگوي تورم نخواهد بود، گفت: بزرگ ترين 

اشتباه نماينده كارگران در شوراي عالي كار اين است 
كه از درصد سخن مي گويند، در حالي كه بايد عددي 

را مطالبه كنند كه بتوانند پاسخگوي هزينه ها باشد. 

    افزايش ۴۰ درصدي دستمزد فايده ندارد
دبي��ر اجرايي خانه كارگ��ر بيرجند گف��ت: افزايِش ۴۰ 
درصدي دستمزد يعني اضافه ش��دِن رقم يك ميليون 
و ۲۰۰ هزار توماني به مزد، اين در حالي اس��ت كه سبد 
معيشت ۹ ميليون تومان اس��ت و براي پر كردن سفره 
كارگران با حداقل ترين و بي كيفيت ترين كاالها، بايد به 
دستمزد كنوني ۵ ميليون تومان افزوده شود. او خطاب به 
اعضاي شوراي عالي كار گفت: از نمايندگان كارگري انتظار 
داريم در صورتي كه دس��تمزد مطابق تورم و گراني روز 
افزايش پيدا نكرد، از امضاي صورتجلسه شوراي عالي كار 
خودداري كنند.   قادري در پاسخ به اينكه اگر نمايندگان 
كارگري صورتجلسه مزد را امضا نكنند چه مي شود، گفت: 
در شوراي عالي كار به نظرات كارگران توجهي نمي شود 
و سه جانبه گرايي معنا ندارد، در اين صورت شرمندگي 
براي نمايندگان كارفرمايي و دولت در شوراي عالي كار را به 
دنبال خواهد داشت. او با تاكيد بر اينكه وقتي صورت جلسه 
دستمزد شوراي عالي كار امضا مي شود، يعني كارگران با 
اين افزايش دستمزد موافق هستند، گفت: امضاي صورت 
جلسه اي كه با واقعيت ها فاصله زيادي دارد، هيچ نفعي 

براي كارگران ندارد و چنانچه مخالفت نمايندگان كارگري 
در ش��وراي عالي كار با امضا نكردن صورتجلسه تعيين 
دستمزد مشخص ش��ود، آنگاه مشخص خواهد شد كه 
تركيب شوراي عالي كار تا چه اندازه به نفع كارفرمايان، به 

زيان كارگران و به دور از سه جانبه گرايي است.

   كارگر رفاه و آرامش مي خواهد
اما مساله مهم اين است كه علي رغم تمام اظهارنظرها 
و قوانين وضع شده و نشده، كارگران به رفاه و آرامش 
نياز دارند، آنها توقع زيادي از دولت و مسووالن ندارند. 
اينكه توان خريدشان هر سال كاهش پيدا نكند براي 
آنها كافي اس��ت. اينكه هر ماه خرج و دخلشان با هم 
هماهنگ باشد برايش��ان كافي است. اينكه امنيت 
شغلي داشته باشند، بيمه درماني داشته باشند، مجبور 
نباشند براي به دست آوردن پول بيشتر براي تامين 
هزينه هاي كمرش��كن زندگي شيفت هاي طوالني 
مدت كار كنن��د و در اين ميان حت��ي دچار حادثه 
شوند و چه بسا توانايي كاركردن را هم براي هميشه 
از دس��ت بدهند. توجه به حداقل ها و تامين آن براي 
دولتمردان نبايد كار سختي باشد، اما مساله اينجاست 
كه آنها منافع بودجه را به منافع مادي كارگران ترجيح 
مي دهند و تا وقتي در بر اين پاشنه بچرخد، كارگران 

هميشه زير خط فقر باقي خواهند ماند.

گزارش

قشر وسيعي از مردم در انتظار تصميم گروهي اندك

تعيين دستمزد كارگران، زير سايه كسري بودجه
حداقل حقوق بايد ۵ ميليون تومان افزايش پيدا كند
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