
سازمان اداری و استخدامی دلیل اختالف پرداخت در حقوق 
کارکنان دستگاه های اجرایی را پرداخت "رفاهیات" دانسته 
است. این گزینه در فیش های حقوقی در پست های مختلف 
هم مشهود است ولی اینکه این اختالف چطور شکل گرفته،  
چرا بعد از ســال ها اصالح نشــده و برنامه دولت برای ترمیم 

وضعیت موجود چیست مورد سوال است.
به گزارش ایسنا، بی عدالتی در نظام پرداخت موضوعی است 
که سال ها از چالش های نظام اداری به شمار می رود و با وجود 
این که در قوانین باالدستی از جمله برنامه های توسعه همواره 
مفادی جهت تعدیل پرداخت ها تصویب و حتی در دستور کار 
دولت قرار گرفته است، هنوز به طور قابل قبولی این وضعیت 
ترمیم نشده و اذهان عمومی بارها شــاهد انتشار فیش های 
ســنگین و مغایر و البته ارقام پائین برای بخشی از کارکنان 
است که مطابقتی با شرایط اقتصادی و جریان عملکردشان 

در ساختار اداری ندارد.
بحث هــای مختلفــی در این رابطــه وجــود دارد؛ از جمله 
ظرفیت های قوانین خاص، منافذی که در قوانین باالدستی 
وجود دارد یا عدم تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری؛ 
ولی باید توجه داشــت که در بین دســتگاه های تابعه قانون 

مدیریت خدمات کشــوری هم کم نبوده فیش های حقوقی 
نجومی که با مصوبات بودجه و قوانین مربوطه انطباق ندارد.

وقتی سقف حقوق فقط ۱۲.۵ میلیون بود!
زمانی نه چندان دور عادل آذر -رئیس سابق دیوان محاسبات- 
گفت که درصد افزایش حقوقی کــه در بودجه می آید، وقتی 
به آن ملحقات و حاشیه ها براســاس قانون مدیریت خدمات 
کشوری یا قوانین خاص اضافه می شود و از سویی منافذ قانون 
برنامه ششم توســعه و مجوزهایی که ایجاد می کند، در نظر 
گرفته شود، فرمول محاسباتی نهایی حقوق  به سمتی می رود 
که باید منتظر ارقام سنگین چند ده میلیونی در آن بود. این 
اعالم در سال گذشــته با واکنش های منفی از سوی سازمان 
اداری و استخدامی وقت مواجه شد و با رد این ادعا   تاکید کرد 

که سقف پرداخت حقوق ۱۲.۵ میلیون تومان است.

سازمان اداری و استخدامی بی عدالتی در پرداخت 
و منافذ را تائید کرد

اما آنچه که اخیرا لطیفی - رئیس سازمان اداری استخدامی- 
درباره جریان حقوق های پرداختی مسایلی را مطرح کرده و 

به نوعی بار دیگر روی این موضوع دست گذاشته و تاکید کرده 
است که پایبند نبودن دستگاه های اجرایی به قانون مدیریت 
خدمات کشوری و استفاده از ظرفیت های قانونی برای این که 
از این قانون مستثنی شــوند، مهم ترین دلیل برای پرداخت 

بی عدالتی در پرداخت حقوق هاست.
گزارش وی از این حکایت دارد که تفاوت اصلی دستگاه های 
اجرایی در "رفاهیات" در فیش حقوقی اســت؛ به طوری که 
حقوق کارکنان دولت طبق احکام کارگزینی آنها بین ۳.۵ تا 
۱۶ میلیون تومان خواهد بود اما رفاهیات در فیش باعث شده 
که تفاوت دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی مختلف باشد.
در همین رابطه باید اشــاره کــرد به انتشــار اخیر جزئیات 
پرداختی به پست های مختلف که در آن موضوع "رفاهیات" 
قابــل توجه بود و نشــان داد کــه عاملی بــرای اختالف در 
پرداخت ها اســت؛ به عنوان نمونه از میانگین خالص ۱۹.۷ 
میلیون تومانی در پست معاون یک موسسه حدود ۱۳ میلیون 
تومان یعنی بیش از ۵۰ درصد آن به  رفاهی اختصاص داشت و 
۵.۵ میلیون دیگر مربوط به اضافه کار بود. از متوسط پرداخت 
۲۰ میلیونی که برای یک وزیر و همتراز آن انجام شده بود، بالغ 
بر ۷.۴ میلیون تومان برای رفاهیات ثبت شده بود،  همچنین 

در مورد حقوق  ۲۱.۷ میلیون تومانی یک معاون وزیر  به طور 
متوســط بیش از ۱۲ میلیون تومان بــه رفاهیات اختصاص 
داشت. رئیس سازمان اداری و اســتخدامی گفته که راه  حل 
این اختالف مستثنی کردن کل یک دستگاه یا در نظر گرفتن 
فوق العاده خاص برای تمام دستگاه نیست بلکه باید مشاغل را 
مستثنی کرد نه دستگاه ها را؛ مشاغلی مثل کار در معدن یا کار 
روی سکوهای نفتی. در این بین تکلیف قانونی سازمان اداری 
و استخدامی کشور در برابر شرکت های دولتی نیز مطرح است 
که باید نظام پرداخت مدیرعامل هــا و اعضای هیئت مدیره 
شــرکت های دولتی و شــرکت های عمومی که به نحوی از 
بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و زیرمجموعه های آنها 
مشخص شود که از اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی 
این گونه بر می آید که مصوبــه مربوطه صادر و این وعده داده 
شــده که پرداختی های مدیران نظم و ضابطه پیدا کند ولی 

جزئیات هنوز منتشر نشده است.

درمان های مقطعی و ابهامات فیش های نجومی
طی این ســال ها، راهکارها و مصوبات برای تعدیل در نظام 
پرداخت کم نبوده ولی اینکه در عمل چه اتفاقی افتاده که هنوز 

گره ای باز نشده اســت را باید دولت، مجلس و سایر نهادهای 
نظارتی پاســخ دهند؛ اینکه مصوبات بر چه اساســی شکل 
می گیرد که خود راهی برای پرداخت های سنگین می شود؟ 
چرا دستگاهی  می تواند تابع قانون مدیریت خدمات کشوری 
نباشــد و اگر هم اســت آنقدر ظرفیت و جای خالی دارد که 
پرداخت های نجومی و ناعادالنه در آن شکل می گیرد؟ سامانه 
حقوق و مزایا که از سال ۱۳۹۶ ایجاد شده تا جزئیات پرداخت 
در آن ثبت شود، تا چه حد می تواند در راستای ایجاد عدالت 

در نظام پرداخت حرکت کند و  اصال فایده ای داشته است؟
سوال دیگر این است که چه اتفاقی می افتد که دستگاه ها بعد 
از چند سال ، به راحتی می توانند حتی از الزام قانون برای ورود 
به سامانه حقوق و مزایا شــانه خالی کنند و کسی هم بر آن 
نظارت نداشته باشد؟ چرا بعد از انتشار فیش های ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
میلیونی، تنها برخورد به برکناری منتهی و باز هم فیش های 
دیگر از این دســت تکرار می شود؟ خالء کجاست که تا پیش 
از آن کسی نظارتی نداشــته و اگر هم داشته اجازه داده شده 
که ادامه پیدا کند؟ و بســیاری ابهامات دیگر در جریان نظام 
پرداخت که همواره وجود داشته و با این روند، حل و فصل آن 

چندان در دسترس به نظر نمی رسد.

اولین جلسه کابینه امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۲ 
بر اقتصاد برای تقویت اعتماد سرمایه گذاران و سهولت 

انجام تجارت متمرکز است.
به گزارش ایســنا و به نقل از نشنال نیوز، انتظار می رود 
جدیدترین قوانین امارات متحده عربی حاکم بر روابط 
کار برای ثبت اختراع، اعتماد ســرمایه گذاران و اقتصاد 
غیرنفتی را تقویت کند و سهولت انجام تجارت را ارتقا 
دهد. کابینه امارات در اولین جلسه خود در سال ۲۰۲۲، 
مقرراتی را تصویب کرد که حقوق کارکنان، سازماندهی 
انواع جدید کار و حمایــت از حقوق مالکیت صنعتی را 
تضمین می کند. همچنین ۱۳ موافقتنامه برای تشویق 
سرمایه گذاری و اجتناب از مالیات مضاعف را به تصویب 

رساند.
آتیرا پراساد، مدیر اقتصاد کالن شرکت مشاوره »ناصر 
سعیدی و همکاران« گفت: آخرین تصویب قوانین روابط 
کار و حقوق مالکیت صنعتی، با ارائه شفافیت بیشتر در 
بخش نظارتی به سرمایه گذاران اعتماد بیشتری می دهد 
و به جذب ســرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر در 
پروژه های راهبردی کمک می کند. این امر باعث سهولت 
بیشــتر در انجام تجارت همچنین تقویت و حمایت از 

اقتصاد غیرنفتی در امارات خواهد شد.
امارات متحده عربی، دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب، 
اصالحات ساختاری اقتصادی، قانونی و اجتماعی را با 
هدف تقویت فضای کسب و کار، جذب سرمایه گذاری 
خارجی، جذب اســتعدادهای با مهارت باال و تشویق 
شرکت ها برای راه اندازی یا گسترش فعالیت های خود 

در این کشور را آغاز کرده است.
این اصالحات، افزایش ویــزای اقامت طوالنی مدت به 

گروه های گسترده تر ساکنان، تغییرات جامع در قوانین 
شــخصی و کار، اجازه مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی 
شرکت های ساحلی و همین اواخر تصمیم برای تغییر 
هفته کاری امارات متحده عربی به دوشنبه تا جمعه برای 

همسویی با سایر اقتصادهای بزرگ را شامل می شود.
بانک مرکزی امارات در دســامبر اعالم کرد که انتظار 
می رود اقتصاد امارات در سال۲۰۲۲،  ۴.۲ درصد رشد 

کند که باالتر از پیش بینی قبلی ۳.۸ درصدی است.
مقررات جدید تصویب شده کابینه امارات شامل قانون 
مالکیت صنعتی است که برای تقویت مالکیت معنوی 

و محیط ثبت اختراع در این کشور طراحی شده است.
مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد در بانک تجاری ابوظبی 
گفت: »این قوانین گام های مهمی هســتند و محیط 
تجاری و سرمایه گذاری امارات متحده عربی را تقویت 
می کنند و بر اصالحات دیگری که در چند سال گذشته 
شاهد آن بوده ایم، می افزایند. آن ها باید به تقویت محیط 
سرمایه گذاری امارات متحده عربی به ویژه برای ساخت و 

تولید در مورد قوانین ثبت اختراع ادامه دهند.«
وزارت اقتصاد گفــت که امارات متحــده عربی انتظار 
دارد با کمک قانون جدیــد مالکیت صنعتی که هدف 
آن جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر در بخش های 
اولویت دار و تسهیل فعالیت کسب و کارهای نوپا است 
تعداد درخواست های ثبت اختراع در سال ۲۰۲۲،   ۲۰ 

درصد افزایش یابد.
وزارت اقتصاد در سال گذشته ۲۴۲۸ درخواست ثبت 
اختراع دریافت کرد و در مقایسه با ۱۹۱۷ درخواست در 
سال ۲۰۲۰ بیشتر درخواست ها در بخش هایی ازجمله 
ماشین آالت، ساخت و ساز، مهندسی شیمی، داروسازی 

و بیوتکنولوژی، برق، فلزات و فناوری اطالعات و ارتباطات 
افزایش یافته است.

طبق سازمان جهانی مالکیت فکری )وایپو( تعداد ثبت 
اختراع یکی از معیارهایی است که برای سنجش سطح 
نوآوری در یک کشور استفاده می شود. امارات متحده 
عربی در فهرست جهانی نوآوری ۲۰۲۱  وایپو یک پله 
صعود کرد و در بین ۱۳۲ کشور در رتبه سی و سوم قرار 
گرفت. این کشور در بین ۵۱ اقتصاد گروهی پردرآمد، 
رتبه ۳۲ و در بین ۱۹ اقتصاد آفریقای شمالی و آسیای 

غربی رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
انتظار مــی رود قانون جدید مالکیــت صنعتی و ثبت 
اختراعات امارات متحده عربی برای سرمایه گذاران فردی، 
دانشگاه ها یا موسسات دانشگاهی که بر توسعه اختراعات 
توسط دانشجویان خود، شرکت های دارای اختراعات یا 
مراکز تحقیق و توسعه، کارآفرینان نوآور، مشاغل کوچک 
و متوسط و کسب و کارهای نوپا، بخش اطالعات و فناوری 
و شرکت های فناوری نظارت می کنند، سودمند باشد. از 
طریق قانون جدید، این وزارتخانه در نظر دارد که مطابق 
با بهترین شیوه ها که توسط دفاتر ثبت اختراع جهانی در 
ژاپن، کره جنوبی، ایاالت متحــده، چین و اتحادیه اروپا 
دنبال می شود، مدت زمان بررســی اختراع را از ۴۲ ماه 

قبلی به ۶ ماه کاهش دهد.
امارات از نقشه راه خود برای ۵۰ سال آینده توسعه و رشد 
اقتصادی با تمرکز بر فناوری های جدید، انقالب صنعتی 
چهارم و هوش مصنوعی رونمایی کرد. مهمتر از آن، این 
کشور به دنبال توســعه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، 
صنایع نفت، پتروشیمی و معدن، حمل و نقل زمینی و 

دریایی و بخش های ذخیره سازی است.

صنعت خودروهای الکتریکی قابلیت های بیشــتری 
نسبت به گذشته دارد و تسال اکنون یکی از بزرگترین 
بخش های شاخص اس اندپی ۵۰۰ شده و سال ۲۰۲۲ 
ممکن است سال بزرگ دیگری برای تجارت تسال باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از فول، شرکت خودروسازی 
تســال و صنعت خودروهای الکتریکی همچنان در 
کانون توجه قرار گرفتند زیرا سرمایه گذاران در حال 
رشد به صنایعی با فناوری تغییر الگو و چشم اندازهای 

بلندمدت توجه دارند.
تسال به دلیل شکست و یا هدایت بازار در موفقیت های 
جدید شهرت پیدا کرده است اما دالیلی برای امکان 

ادامه این روند یا عدم آن وجود خواهد داشت.
امروزه، تسال پنجمین زیرمجموعه بزرگ اس اندپی  
اســت اما نه به این دلیل که ســایر بخش ها بهتر از 
تسال عمل کرده اند بلکه بیشتر به این دلیل است که 
ســهام های فناوری در کل، ســهم بازار بیشتری در 

مقایسه با سایر صنایع به دست آورده اند.
در چند سال گذشــته عملکرد شــرکت های برتر 

مانند اپل، مایکروسافت، آلفابت، تســال و انویدیا به 
پیشرفت های مهمی در اس اندپی ۵۰۰  کمک کرده 
است. تسال برای ماندن در اولویت خودروهای الکتریکی 
باید به رشد خود در زمینه برتری ادامه دهد و در عین 
حال سودآوری خود را بهبود بخشد همچنین برای 
انتقال خودروهای سواری به خودروهای برقی نیاز به 

حمایت اقتصادی و زیست محیطی مستمر دارد.
تســال تنها بخش ســهام اس اندپی ۵۰۰ با بهترین 
عملکرد در سال ۲۰۲۰ بود اما با رشد تسال، عملکرد 
بهتر آن سخت تر خواهد شد. سهام تسال تنها در سال 
۲۰۲۰ بیش از هفت برابر شد و  اگر این روند ادامه پیدا 
می کرد ارزش بازار بزرگتری نسبت به مجموع اپل و 

مایکروسافت داشت.
سهام تسال در سال ۲۰۲۱ عملکرد عالی دیگری داشت 
و حدود ۵۰ درصد رشد کرد و این پس از افزایش ۷۴۰ 
درصدی سال ۲۰۲۰ بود بنابراین منطقی است که این 

روند می تواند در سال ۲۰۲۲ ادامه یابد.
انتظار مــی رود تســال تولید خــودرو و محصوالت 

الکتریکی را در دو کارخانه جدید در سال ۲۰۲۲ آغاز 
کند و تقاضای بازار خودروهای برقی به تازگی افزایش 
یافته است و تحویل خودرو سال ۲۰۲۱ این شرکت 
افزایش ۸۷.۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰  داشت و 
زمانی که نتایج کامل را گزارش دهد درآمد سال ۲۰۲۱ 

این شرکت بیش از ۵۰ هزار دالر خواهد بود.
سال ۲۰۲۲ برای اولین بار، شامل رقابت واقعی خواهد 
شد و خودروســازانی ازجمله جنرال موتورز، فورد و 
فولکس واگن خودروهای الکتریکی جدیدی را عرضه 
خواهند کرد و برخی نیز خودروهای طراحی می کنند 

که رقیب تسال خواهند بود.
تجارت تسال در سال ۲۰۲۲ به رونق ادامه خواهد داد 
اما تسال می تواند نقشی کلیدی در آینده حمل ونقل 
و انرژی های تجدیدپذیر ایفا کند بــه گونه ای که در 
حال حاضر تصور آن دشوار اســت و به همین دلیل 
سرمایه گذاران سهام تسال را به عنوان گزینه برتر در 
سبد ســهام خودروهای الکتریکی در نظر خواهند 

گرفت.

اختالف فیش های حقوقی کجاست؟

تسال بهترین سهام سال ۲۰۲۲ است؟سهولت تجارت با راهکار دومین اقتصاد جهان عرب
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از سوی دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی؛
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سرمقاله

چارچوب 
تعیین  دستمزد

در سیستم اقتصادی قاعده 
ای وجــود دارد که حداقل 
دستمزد باید به اندازه نرخ 
تورم و نرخ بهره وری رشــد 
کند. به عبارتی اندازه رشد دستمزد باید برابر با نرخ 
تورم و نرخ بهره وری باشد. در ابتدای سال هنگامی 
که نرخ دســتمزد افزایش پیدا می کند این نرخ تا 
انتهای سال و اوایل سال آینده که مجدد تغییر در 

دستمزد داریم...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان 

متن کامل   د ر صفحه 3
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بالتکلیفی یارانه های 
سال آینده

دور باطل افزایش 
مزد و تورم

بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بر دوش بخش خصوصی است

فشار مالیاتی  بر  بخش خصوصی
صفحه۲

صفحه۲

حال   بد   تولید   صنعتی
افزایش موجودی انبار صنایع

رشد   منفی   شاخص   تولید   صنعتی   ادامه    دارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: 
پیش بینی دولت این بود که با حذف ارز ترجیحی 
به صورت پلکانی یارانه ای بین ۹۰ تا ۱۳۰ هزار تومان 
به دهک های مختلف پرداخت شــود که میانگین 
آن نفری ۱۱۰ هزار تومان است. با توجه به اینکه تا 
پایان سال فعلی ۲۰ میلیارد دالر ارز ترجیحی برای 
اقالم اساسی داده می شود، با حذف ۲۰ میلیارد دالر 
در سال آینده حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع 
درآمدی برای دولت ایجاد می شود. اگر همه این مبلغ 
یارانه شود، می توان به هر نفر ۵۵۰ هزار تومان یارانه 
پرداخت کرد. ۱۱۰ هزار تومــان یک پنجم درآمد 
حاصل از حذف ارز ترجیحی است و اعالم نشده چهار 
پنجم دیگر در چه حوزه هایی است؛ البته احتماال 

برای جبران کسری بودجه...

با نزدیک شــدن به پایان ســال یکی از مهم ترین 
موضوعاتی که باید برای آن تصمیم گیری شــود 
تعیین دستمزد سال آینده است. از چند ماه قبل از 
پایان سال این موضوع مطرح و جلسات متعددی نیز 
با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار می 
شود. اما به رغم برگزاری جلسات مذکور نتیجه گیری 
به سال آینده موکول می شود.  بالتکلیفی کارگران و 
دستمزد بگیران در سالهای اخیر به دلیل تفاوت نظر 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی ادامه می یابد تا در 
نهایت دستمزدی تعیین می شود که به مذاق جامعه 
کارگری خوشایند نیست. توجیه ها مبنی بر این است 
که افزایش دستمزد می تواند به رشد تورم منجر شود 
اما این در حالی اســت که در قوانین کار آمده است 

تعیین دستمزد می بایست...



اقتصاد2
ایران وجهان

ارزش معامالت افت کرد
ریزش  ادامه دار  بورس 

روز گذشته شاخص های بازار تقریبا به اندازه دیروز ریزش 
کردند. نمادهای »شــپدیس«، »فملی« و »پارسان« 
بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل داشتند و »پارس«، 
»شبریز« و »فارس« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
داشتند.به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز یکشنبه، 
26 دی 1400، شــاخص کل بورس تهــران با کاهش 
11 هزار و 684 واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک 
میلیون و 310 هزار و 885 واحد رســید.  شاخص هم 
وزن با افت 3 هزار و 710 واحدی در ســطح 346 هزار 
و 483 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( 117 واحد پائین آمد و در ســطح 17 هزار و 
871 واحد قرار گرفت. روز گذشته نمادهای »شپدیس«، 
»فملی« و »پارسان« بیشترین تأثیر را در افت شاخص 
کل داشتند و »پارس«، »شبریز« و »فارس« بیشترین 

تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 
کاهش ارزش معامالت بازار سهام

روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 4 هزار 
و 46 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بازار ثانویه 896 میلیارد تومان بود که 22 درصد 

از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.
سقوط قیمت اکثر نمادها

در پایان معامالت  روز یکشــنبه، 74 نماد رشد قیمت 
داشتند که 54 نماد بورسی و 20 نماد فرابورسی بودند. 
همچنین 413 نماد کاهش قیمت داشتند که 291 نماد 

بورسی و 122 نماد فرابورسی بودند. 

خاندوزی عنوان کرد:
ماموریت ویژه بانک مسکن در 

هشتاد و سه سالگی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن منجر به تحولی عظیم در حوزه 
مسکن می شود خاطر نشان کرد: نقش بانک مسکن 
به عنوان یکی از بانک های عامل در این زمینه حیاتی 
خواهد بود.به گزارش - هیبنا ، »سید احسان خاندوزی« 
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی پیامی هشتاد و سومین 
سالگرد تاسیس بانک مسکن را تبرک گفت.در بخشی 
از متن پیام وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است:بر 
کسی پوشیده نیست که بانک مسکن به عنوان یک بانک 
تخصصی باید برای تقویت تامیــن مالی خود نیازمند 
حمایت هایی نیز از سوی دستگاه های مرتبط هست و 
بدون شک مجلس و دولت نیز بر وظایف ویژه این بانک 
به خصوص در سال های آتی واقف هستند و راهکارهای 
الزم جهت تقویت منابع مالی بانک مسکن را مورد توجه 
و بررسی قرار خواهند داد. تاسیس صندوق هایی که در 
طرح نهضت ملی مسکن پیش بینی شده است و می تواند 
عالوه بر اینکه فشار تامین مالی را از منابع داخلی بانک 
مسکن کم کند، به توسعه فعالیت های این مجموعه نیز 

کمک بسزایی داشته باشد.

رأی مثبــت ســهامداران به 
افزایش سرمایه بانک سامان

  سهامداران بانک ســامان به افزایش سرمایه 320 
درصدی این بانک رأی مثبت دادند.به گزارش سامان 
رسانه، مجمع عمومی فوق العاده بانک سامان برای 
تصمیم گیری در خصوص افزایش ســرمایه 320 
درصدی این بانک روز گذشــته برگزار شد. در این 
مجمع که با حضور نماینده سازمان بورس و نزدیک 
به 63 درصد از سهامداران برگزار و به صورت آنالین از 
سایت بانک سامان پخش شد، سهامداران با افزایش 

سرمایه دومرحله ای بانک سامان موافقت کردند.

مدت زمان بازپرداخت تسهیالت 
بیماران صعــب العالج در بانک 

توسعه تعاون افزایش یافت 
به منظور حمایــت از بیماران خــاص و صعب العالج 
ومساعدت در کاهش مشکالت مالی و هزینه های درمانی 
این عزیزان مدت زمان بازپرداخت تســهیالت قرض 
الحســنه افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه تعاون،مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت:هیات 
مدیره بانک در پانصد و هفتادویکمین جلسه خود مدت 
زمان بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه بیماران خاص 
و صعب العالج را از 36 ماه به 60 ماه افزایش داد.وی افزود: 
ارتقاء شاخص سالمت انسانی از مهمترین مولفه های 
توسعه کشورها محسوب می شود و حمایت از هموطنان 
بیمار از اولویت های برنامه دولت و بانک توسعه تعاون 
است.مهدیان ادامه داد: دانشــگاه های علوم پزشکی و 
خدمات درمانی متولی معرفی بیماران به شبکه بانکی 
بوده اند و بانک توســعه تعاون نیز پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه در دو استان تهران و اصفهان را بر عهده 
داشته است و طی یکسال اخیر مجموعا 430 میلیارد 
ریال در شعب بانک در دو اســتان تهران و اصفهان، به 

بیش از دو هزار بیمار پرداخت شده است.

خبر

بانک ها

نوزدهمیــن نشســت هیات 
نمایندگان اتاق ایران با موضوع 
بررســی الیحه بودجه 1401 
برگزار شد و بخش خصوصی 
پیشنهادهای اصالحی خود را 
مطرح کرد.غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران در بخش 
اول سخنان خود با بیان اینکه سند بودجه صرفاً یک سند 
حسابداری و مالی ساده برای درآمدها و هزینه دولت نیست، 
بلکه بازتابی از ارتباط و نحوه تعامل دولت و ملت را حداقل 
در یک سال آینده به نمایش می گذارد به ارائه نکاتی درباره 
الیحه بودجه 1401 پرداخته و گفت: به عنوان اولین نکته 
باید بگویم متأســفانه بخش خصوصی به کلی در فرآیند 
تدوین بودجه 1401 غایب بوده است. برخالف سال های 
قبل که بخــش خصوصی هرچند به شــکل صوری برای 
همفکری توسط ســتاد تدوین بودجه دعوت می شد اما 
امسال از اتاق های ســه گانه هیچ دعوتی به عمل نیامد و 
بخش خصوصی کاماًل در این فرآیند نادیده گرفته شد.او 
ادامه داد: دومین نکته درباره الیحه بودجه 1401 این است 
که در نحوه نگارش آن برای اولین بار حتی یک بار هم عبارت 
بخش خصوصی به کار برده نشده است. برخالف سال های 
قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به 
کار می بردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش 
خصوصی برده نشده اســت. در عوض از عبارت غیردولتی 
استفاده کرده اند که این عبارت بار معنایی و حقوقی دارد. این 
جایگزینی عبارت غیردولتی با مشارکت عمومی-خصوصی 
مالحظات اقتصادی و سیاسی گسترده ای دارد.رئیس اتاق 
ایران در بیان سومین نکته درباره الیحه بودجه سال آینده 
به ساختار تأمین درآمدها و به طور مشخص به بحث مالیات 
در بودجه پرداختــه و گفت: در الیحه بودجه که توســط 
دولت تدوین شده است شاهدیم که مالیات بر شرکت های 
غیردولتی با رشــد 146 درصدی به میــزان 112,1 هزار 
میلیارد تومان برآورد شده است. در مقابل برای شرکت های 
دولتی تنها با رشد 83 درصد نسبت به سال قبل مبلغ 7.5 
هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده است. به عالوه برای 
مالیات بر ارزش افزوده که مستقیم مردم و کسب وکارها را 
تحت تأثیر قرار می دهد رشد 70 درصدی پیش بینی شده 
است.شافعی افزود: این اعداد نشان دهنده آن است که بار 
اصلی درآمدهــای مالیاتی دولت در ســال آینده بر دوش 
بخش خصوصی قرار داده شده اســت. در کنار این افزایش 
فشار بر بخش خصوصی شاهد آن هستیم که در بندهای 
مختلف بودجه سیاست حذف معافیت های مالیاتی موجود 
در دستور کار قرار گرفته اســت که به نوع دیگر فشار را بر 
فعاالن بخش خصوصی افزایش می دهد.او تشریح کرد: باید 
در نظر داشــت که حذف یک باره معافیت های مالیاتی در 
نظر گرفته شده در قوانین باالدستی مانند معافیت مالیاتی 
صادرات طی قوانین بودجه ساالنه باعث تغییر گسترده در 
برنامه ریزی بنگاه های فعال در بخش خصوصی و کاهش 
پیش بینی پذیری اقتصادی می شــود. این مسئله به نوبه 
خود از طریق افزایش ریسک سرمایه گذاری هزینه تأمین 
مالی را برای فعالیت های تولیدی و بازرگانی مولد افزایش 
می دهد. در حقیقت همچنان این سؤال قابل طرح است که 
آیا از طریق بودجه ساالنه می توان تعهدات قانونی بلندمدت 
دولت را نادیده گرفت؟ با روش فعلی چه اطمینانی باید به 
دیگر قول و قرارهای دولت داشت؟!نحوه استفاده از منابع 
حاصل از نفت و گاز چهارمین نکته شافعی درباره بودجه 
سال آینده بود. او گفت: درحالی که دولت با افزایش نرخ ارز 
مبنای محاسباتی بودجه 23 هزار تومان منابع قابل توجهی 
در ردیف درآمدهای نفتی واریــز کرده همچنان برای تراز 
کردن منابع و مصارف خود نیمی از منابعی که باید به صندوق 

توسعه ملی واریز می شد را به عنوان استقراض برداشت کرده 
است. این در حالی است که قرار بود منابع صندوق توسعه 
ملی صرف سرمایه گذاری در کشور به ویژه از طریق بخش 
خصوصی شود. حتی اگر پاسخ دولت آن باشد که قرار است 
این منابع صرف سرمایه گذاری شود این ایراد به قوت خود 
باقی است که آیا استفاده از این منابع در طرح های اقتصادی 
توجیه دارد یا طرح های بی شمار دولتی که بسیاری از آن ها 
فاقد توجیه اقتصادی هستند؟او پنجمین نکته درباره الیحه 
بودجه سال آینده را به بحث هماهنگی سیاست اختصاص 
داد. شــافعی تأکید کرد: درحالی که اذعــان داریم حذف 
ارز 4200 تومانی کار درستی است اما معتقد هستیم که 
نیازمند اتخاذ سیاست های هماهنگ به هنگام انجام چنین 
طرح بزرگی هســتیم. مجلس در هفته های اخیر هنگام 
بررســی طرح جهش تولید دانش بنیان معافیت مالیاتی 
واردات ماشین آالتی که در داخل تولید نمی شوند را حذف 
کرد. طبعا در شرایطی که در چند سال گذشته نرخ رشد 
ســرمایه گذاری منفی بوده است این تصمیم موجب بدتر 
شدن وضعیت ظرفیت تولید در کشور و افزایش قیمت تمام 
شده کاالها خواهد شد.شافعی تأکید کرد: اتاق ایران سال 
گذشته درباره این طرح نظر مخالف خود را به مراجع تصمیم 
گیر اعالم کرد. عوارض حمل ونقل جاده ای با این تصمیم از 
چهار درصد به 9 درصد افزایش پیدا کرد.او ادامه داد: اصوالً به 
نظر می رسد وحدت فرماندهی اقتصادی که الزمه اصالحات 
اقتصادی است در دولت نیازمند تقویت است. در غیر این 
صورت این تصمیم های پراکنده به تولید در کشور ضربه زده 

و رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.
رئیس اتاق ایران با اشــاره به ضرورت حل وفصل منازعات 
سیاسی در منطقه تاکید کرد: به نظر می رسد کشورهای 
منطقه با اولویت بخشی به حل مشکالت اقتصادی در حال 
کمرنگ کردن منازعات سیاســی میان خود هستند. این 
موضوع می تواند آموزه ارزشــمندی برای سیاست گذاران 
داخلی باشد که بدانند در جهان امروز رشد و توسعه اقتصادی 
در یک کشور از چنان درجه اهمیتی برخودار است که روابط 
سیاسی را متأثر ساخته و به تناسب آن شکل می دهد. در 
حقیقت سیاست در خدمت اقتصاد اســت و نه اقتصاد در 
خدمت سیاست.رئیس اتاق ایران در بخش دیگر سخنان 
خود به روند رو به رشد توســعه روابط تجاری دو جانبه در 
منطقه و غفلت ایران نســبت به این موضوع اشــاره کرده 
و گفت: دولت هــای منطقه اهــداف بلندپروازانه ای برای 
افزایش حجم تجارت خارجی خود داشــته و در این راستا 
اقدامات رو به رشدی انجام داده اند. در واقع آن ها دریافته اند 
نگاه به بیرون یکی از الزامات رشــد صادرات است. اما باید 
به این مهم نیز توجه داشــت که ضرورت پیشبرد صحیح 

این سیاست حل وفصل مشکالت داخلی اقتصاد و تقویت 
تولید داخل است. در کنار آن باید نگاه به بیرون و استفاده 
از ظرفیت بازارهای منطقه را نیز در دستور کار قرار داد. در 
غیر این صورت کشورمان بیش از گذشته ایزوله می شود و 

فرصت های بالقوه را از دست خواهد داد.

هشدار نسبت به بودجه ۱۴۰۱
در ادامه نوزدهمین نشســت هیات نمایندگان اتاق ایران، 
شــیما حاجی نوروزی مدیر پژوهش های اقتصادی مرکز 
پژوهش های اتاق ایران، گزارشی از سیاست های مهم الیحه 
بودجه 1401 ارائه کرد.حاجی نــوروزی در ابتدا تصویری 
کالن از الیحه بودجه 1401 ارائه داد: بودجه کل کشــور 
3631,1 هزار میلیارد تومان است؛ بودجه عمومی دولت 
1505.2 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 
2231.4 هزار میلیارد تومان است.او گفت: بودجه عمومی 
دولت نســبت به قانون 1400 حدود 9,6 درصد و بودجه 
شرکت های دولتی نسبت به سال قبل 42 درصد رشد کرده 
است. سهم بودجه عمومی از بودجه کل کشور 40 درصد 
و سهم بودجه شرکت ها و بانک ها 60 درصد از بودجه کل 
کشور است. مدیر پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های 
اتاق ایران در ادامه به عمده ترین آمار و ارقام در سمت منابع و 
مصارف بودجه عمومی دولت در الیحه بودجه 1401 اشاره 
کرد: درآمدها نسبت به سقف اول قانون بودجه 1400 رشد 
48 درصدی و نسبت به سقف دوم قانون بودجه 1400 رشد 
46,1 درصدی داشته اســت.او ادامه داد: دولت در الیحه 
بودجه اجازه خواسته که فقط 20 درصد از سهم صندوق 
توسعه را به صندوق واریز کند و مابقی 20 درصد را )به عنوان 
اســتقراض(، صرف هزینه های جاری و عمرانی خود کند. 
صرفنظر از اوراق نفتی، حدود 38 درصد از منابع بودجه سال 
1401 به صورت مستقیم و غیرمستقیم )صندوق توسعه 
ملی( وابسته به صادرات نفت و حدود 38,4 درصد وابسته 
به درامدهای مالیاتی و گمرکی و سایر منابع است. همچنین 
دولت مجاز شــده در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی 
و عدم آمادگی بازار ســرمایه در جذب سهام، تا سقف عدم 

تحقق منابع برآورد شده، اوراق منتشر کند.
حاجی نــوروزی در ادامه گفت: به نظر می رســد در الیحه 
پیشنهادی نسبت به کلمه »بخش خصوصی« حساسیت 
وجود دارد، به جای این کلمه از عبارت »بخش غیردولتی« 
استفاده شده اســت. حتی در الیحه پیشــنهادی روش 
مشارکت عمومی و خصوصی )PPP( با عبارت »مشارکت 
با بخش غیردولتی برای اجرای طرح های عمرانی« توصیف 
شده است.حاجی نوروزی درباره مشارکت با بخش خصوصی 
در اجرای طرح های عمرانی گفت: عبارت غیردولتی به جای 

خصوصی در این الیحه جایگزین شده که این شائبه را ایجاد 
می کند که خصولتی ها مجــدد رقیب بخش خصوصی 
خواهند شد. یکی از مواردی که در بودجه 1401 به ان اشاره 
شده حذف نرخ ارز ترجیحی است، این در حالی است که 
نحوه مصرف منابع آزاد شده در سیاست جبرانی مبهم است. 
او ادامه داد: درباره کاالهای مانند دارو و گندم سازوکارهای 
اجرایی باید به دقت طراحی و به اطالع مردم برسد. از طرفی 
بخش خصوصی نگران شدت یافتن سیاست های کنترلی و 
راه اندازی انواع قرارگاه ها برای مبارزه با گرانفروشی است. 
در شــرایط حاضر، اجرای سیاست های اصالحی به شکل 
تدریجی اولویت بیشــتری دارد. باید تمهیدات حمایتی 
ویژه برای تأمین ســرمایه درگردش، بخش های تولیدی 
در نظر گرفته شــود.او در ادامه به سیاست افزایش نرخ ارز 
مبنای محاســبه ارزش گمرکی ورودی براساس نرخ روز 
ارز که در جز یک بند 5 تبصر 7 آمده، اشاره کرد و به آثار و 
پیامدهای آن پرداخت.حاجی نوروزی در خصوص سیاست 
منوط شدن معافیت های مالیاتی و جایزه های صادراتی به 
بازگشت ارز حاصل از صادرات که در جزو 5 بند )ق( تبصره 
6 الیحه بوده آمده گفت: منوط شدن معافیت های مالیاتی 
و جایزه های صادراتی و بازگشــت ارز حاصل در شــرایط 
تحریمی مالحظاتی دارد. باید توجه داشــت که به واسطه 
شرایط تحریمی آوردن ارز به کشور به این سادگی نیست 
و برای همه کاالها مدت زمان بازگشت ارز یکسان نیست 
و به دلیل ماهیت متفــاوت فعالیت های صادراتی و تفاوت 
در مقاصد صادراتی الزم اســت که دولت به این توجه کند 
که همه کاالها به یک شکل نمی توانند ارز خود را وارد کنند.

او همچنین به افزایش قیمت انرژی مصرفی بخش تولید به 
عنوان سیاست دیگر بودجه اشاره کرد.

او در پایان تاکید کرد: سیاست های دولت در بودجه سال 
آتی به شدت تورم زا است و به بخش خصوصی هزینه های 
زیادی تحمیل خواهد کرد. برای همین ضروری است در 
زمان اجرای این سیاست ها، تمهیدات حمایتی ویژه ای برای 
تأمین ســرمایه درگردش با نرخ مناسب برای بخش های 

تولیدی در نظر گرفته شود.

بررسی قانون اتاق ادامه دارد
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، در ادامه 
گزارشی از شیوه بررسی قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرد. 

بر اساس اظهارات او همچنان روند بررسی ها ادامه دارد.
قاســمی تغییر ماهیت حقوقی، حوزه فعالیت ها، ترکیب 
اعضای هیــات نمایندگان اتاق ایــران و در نهایت تقویت 
نظارت بر عملکرد آن را 4 محور اصلی طرح موجود دانست و 
گفت: در رابطه با تغییر ماهیت اتاق به جد مقاومت کردیم و 

خوشبختانه در این بخش گام های موثری برداشتیم.
او ادامه داد: اتاق ایران صدای بخش خصوصی اقتصاد ایران 
است و نظارت دولت بر این حوزه باید در چارچوب مشخصی 
باشد و معتقدیم اتاق به حدی از بالندگی رسیده که توان 
نظارت و اداره امور خود را داشته باشد. اگر سازوکارها ناقص 
است، می توانیم آن را درست کنیم؛ اما طبق ماهیت حقوقی 

اتاق نیازی به نظارت دولت نیست.
قاسمی از تشکیل کمیته ای در اتاق ایران برای بررسی این 
روند خبر داد و رویکرد این کمیته را تقویت شفافیت در بدنه 
اتاق عنوان کرد.رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران استفاده 
از نظــرات و دیدگاه های کلیه اعضای هیــات نمایندگان 
را رویکرد کمیته و مرکز پژوهش ها برشــمرد و ادامه داد: 
قانون نویسی بدون بررسی کارشناسی یکی از چالش هایی 
است که همواره با آن مواجه هستیم. از این منظر سعی داریم 
بند بند این طرح به طور دقیق ارزیابی و بررسی شود.قاسمی 
همچنین به پیشنهادهای کمیته درباره تقویت نظارت در 

چارچوب شورای عالی نظارت، اشاره کرد.

در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

فشار مالیاتی بر بخش خصوصی
رئیس اتاق ایران: بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بر دوش بخش خصوصی است

از سوی دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی؛
ادعای توقف پرداخت تسهیالت 

در بانک ها تکذیب شد
دبیر شورای هماهنگی بانک ها گفت: انتشار ادعاهایی 
مبنی بر توقف پرداخت تسهیالت در برخی بانک ها 
نه تنها رد می شــود، بلکه گزارش ها از رشد منابع و 
تسهیالت بانک ها در ســال جاری حکایت دارد.به 
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، علیرضا قیطاسی 
با تاکید بر عدم توقف پرداخت تسهیالت در بانک ها 
اظهار کرد: بانک ها از صبح کــه فعالیت خود را آغاز 
می کند تا پایان ســاعات کاری به ارائه خدمات امور 
بانکی اعم از دریافت ســپرده و اعطای تســهیالت 
مشــغول هســتند و توقف پرداخت تسهیالت به 
هیچ عنوان صحت ندارد.دبیر شــورای هماهنگی 
بانک های دولتی و نیمه دولتی تصریح کرد: بانک ها 
در طول ســال با توجه به منابع و مصارفی که دارند 
و بر اســاس سیاســت اعتباری خود، بــه پرداخت 
تســهیالت می پردازند و توقف در تسهیالت معنی 
ندارد. ممکن است منابع بانکی کاهش یابد یا زمان 
اعطای تسهیالت کمی بیشتر شود اما توقفی وجود 
ندارد.وی ادامه داد: در واقع بانک های دولتی و نیمه 
دولتی که عضو شورای هماهنگی هستند بر اساس 
بخشنامه بانک مرکزی، سیاســت اعتباری خود و 
سیاست دولت اقدام به پرداخت تسهیالت می کنند؛ 
ضمن اینکه تمام تکالیفی که توسط مجلس و دولت 
 به بانک ها تکلیف می شود هم با برنامه ریزی اعتباری 
در حــال انجــام اســت.دبیر شــورای هماهنگی 
بانک های دولتی و نیمه دولتی با بیان اینکه آمارها 
نیز بیانگر این اســت که اعطای تسهیالت بانک ها 
از ابتدای ســال تاکنون رشــد قابل توجهی داشته 
اســت، تصریح کرد: از فروردیــن 1400 تا 29 آذر 
ماه امســال، 671 هزار و 956 نفر تسهیالت ازدواج 
از 12 بانکی کــه عضو شــورای هماهنگی بانک ها 
دولتی و نیمه دولتی هســتند، دریافت کردند. این 
میزان پرداخــت، از تعداد 834 هــزار و 738 تقاضا 
انجام شده اســت که در واقع 80 درصد متقاضیان 
 وام ازدواج تــا 29 آذرماه امســال تســهیالت خود 

را دریافت کرده اند.

انعکاس یک انفجار در بازار دالر 
افزایش همزمان قیمت دالر و سکه

بازار ارز و طال روز گذشته بر خالف روز گذشته 
شاهد پیشــروی قیمت دالر ، قیمت سکه و 
قیمت طال بودبه گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز 
و طال روز گذشته بر خالف روز گذشته شاهد 
پیشروی قیمت دالر ، قیمت سکه و قیمت طال 
بود. قیمت دالر آمریکا روز گذشته یکشنبه 26 
دی 1400  نسبت به روز گذشته 470تومان 
باالتر بود. قیمت این اســکناس آمریکایی در 
بازار روز گذشــته 27 هزار و 920 تومان بود. 
در بازار  متشــکل ارز هم قیمت دالر اندکی 
رشد کرد. قیمت دالر در این بازار روز گذشته 
توانست 40 تومان افزایش را تجربه کند و با 25 

هزار و 945 هزار تومان  معامله شود.
قیمت دالر و یورو در صرافی ملی چند؟ 
صرافی ملی در دومیــن روز این هفته قیمت 
خرید  دالر  یورو را اعالم  کرد. بر این اســاس 
قیمت خرید دالر آمریکا 25,742 )بیست و 
پنج  هــزار و هفتصد و چهــل و دو  تومان( و 
قیمت فروش دالر آمریکا 26,262  )بیست و 
شش هزار و دویست  شصت و دو  تومان( اعالم 
شد.همچنین براساس اعالم صرافی بانک ملی 
ایران قیمت خرید یورو  28,955 ) بیســت 
وهشت و هزار و نهصد و پنجاه و پنج تومان( و 
قیمت فروش یورو  29,540)بیست و نه هزار 

و پانصد و چهل   تومان( است.
رشد اندک قیمت درهم 

قیمت درهم روز گذشته  همزمان با افزایش 
قیمت دالر اندکی رشد را ثبت کرد. درهم در 
بازار روز گذشته توانست 40 تومان بر ارزش 
خود بیفزاید و با 7 هزار و 620 تومان معامله 
شــود.  با ضرب کردن قیمت درهــم در نرخ 
تبدیل درهم به دالر )3,673( عدد  27 هزارو 
988 تومان به دست می آمد که اندکی نسبت 

به قیمت  دالر در بازار باالتر بود. 

واکنش قیمت سکه و طال به صعود دالر 
بازار جهانی طال روز گذشته یکشنبه تعطیل 
بود اما قیمت اونس طال روز گذشــته بر روی 
1818 دالر قرار داشــت. روز گذشته با افت 
قیمــت دالر ، بازار ســکه و طال نیــز آرایش 
نزولی به خود گرفت اما در بازار روز گذشــته 
با صعود قیمت دالر ، قیمت ســکه و طال نیز 
وارد فاز افزایشی شــدند. قیمت طال 18 عیار 
روز گذشــته  1 هزار و 200 تومان گران شد 
 و بــا 1 میلیــون و 200 هــزار و 500 تومان

 معامله شد.

اخبار
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بررسی ها بیانگر این است که در نهمین ماه سال 
جاری نیز شــاخص تولید صنعتی شــرکت های 
بورسی منفی بوده و بیشترین موجودی انبار برای 
این صنایع در این ماه به ثبت رسیده که از حال بد 
تولید صنعتی کشور حکایت دارد. به گزارش ایسنا، 
پژوهشکده پولی و بانکی کشور،  ماهانه وضعیت 
تولید شرکت های صنعتی از ابعادی مختلفی چون 
شــاخص تولید صنعتی ماهانه، تحلیل موجودی 
انبار، محدودیت مالی و رشد صنعت، سودآوری 
و ...  را بررسی می کند که طبق آن شاخص تولید 
صنعتی شرکت های بورسی در آذر ماه رشد این 
شــاخص به محدوده صفر نزدیک تر شــده و به 
منفی 0٫2 درصد رسیده است.منفی شدن رشد 
شــاخص تولید صنعت محصوالت شیمیایی به 
دلیل آغاز فصل ســرما و کاهش گاز تحویلی به 
پتروشــیمی ها بعد از چند ماه رشد تولید مثبت 
را می تــوان مهمترین عامل منفــی باقی  ماندن 
رشد شــاخص تولید صنعتی در این ماه دانست. 
اما در آذر ماه نیز مشابه شش ماه اخیر، رشد تولید 
در شــرکت های صادراتی منفی بوده در حالیکه 
شــرکت هایی که وابســتگی به فروش صادراتی 
نداشته اند، رشد مثبت در تولید را تجربه کرده اند.

تداوم رشد منفی شاخص تولید صنعتی
از سوی دیگر، افزایش موجودی انبار صنایع در سه 
ماه اخیر و احتمال ادامه دار بودن قطعی گاز صنایع 
در ماه های آتی مهمترین عواملی است که احتمال 
ادامه دار بودن رشد منفی شاخص تولید صنعتی 

در ماه های آتی را تقویت می کند. در بخش دیگری 
از این گزارش، پژوهشکده پولی و بانکی از آنجا که 
تغییرات در موجودی انبــار محصوالت، عالوه بر 
اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات تولید صنعت 
مربوطه ارائه می دهد، چون شــاهدی از وضعیت 
بازار و تقاضا نیز ارائه می کند تا از این طریق بتوان 
به پیش بینی روند آتی تولید  پرداخت، به ســراغ 
تحلیل موجودی انبار شرکت های صنعتی رفته 

است.  

ثبت بیشترین موجودی انبار صنایع 
تحلیل موجودی انبار صنایع نشــان می دهد که این 
شاخص از خرداد تا آذرماه امسال )به جز در شهریور 
ماه( افزایش داشــته و از مهرماه ایــن افزایش، روند 
فزاینده گرفته اســت و در آذر ماه شاخص موجودی 
انبار بیشترین افزایش در موجودی انبار صنایع را در 
یکسال اخیر نشان می دهد که این افزایش در موجودی 
انبار می تواند نشــان  دهنده تضعیف تولید صنعتی 
در ماه های آتی باشد. جزئیات این تحلیل بیانگر این 
است که محصوالت شیمیایی در سه ماه اخیر افزایش 
قابل توجهی در موجودی انبار داشته و با توجه به رشد 
تولید نزدیک به صفر و حتــی منفی در ماه های اخیر 
دراین صنعت، می توان گفت که فروش شرکت های 
این صنعت در ماه اخیر نسبت به مدت مشابه کاهش 

داشته است. همچنین، یکی از صنایعی که در دوره های 
اخیر بیشترین تغییر را در موجودی انبار دارد، صنعت 
خودروسازی است که میزان تولید و فروش این صنعت 
در آذر ماه به تعادل رســیده و تغییر قابل مالحظه ای 
در موجودی انبار در این صنعت اتفاق نیفتاده اســت. 
عالوه بر این، رشد منفی ادامه دار شاخص تولید صنعت 
دارویی در ماه های اخیر که با کاهش موجودی انبار در 
این صنعت همراه بوده است می تواند نشان دهنده این 
مسئله باشد که کاهش تولید در این صنعت به دلیل 
محدودیتی از طرف عرضه )ماننــد کمبود مواد اولیه 

وارداتی( بوده است. 

تاثیر محدودیت های مالی بر تولید صنایع
در بخش دیگری از این گزارش، برای بررســی تاثیر 
محدودیت های مالی بر روند تولید شرکت های صنعتی 
آن ها به دو دسته شرکت های با محدویت مالی شدید 
و کم تقســیم شــده اند که از خردادماه تا آذر ماه نیز 
محدودیت مالی عامل تفاوت معنی دار در رشد تولید 
بین شرکت ها نبوده و تغییرات رشد تولید شرکت های 
در هر دو گروه )دارای محدودیت مالی شــدید و کم( 

بسیار نزدیک به هم و در یک راستا بوده است.  
 عالوه بر این، رشــد تولید کاالهای واسطه در آذر ماه 
منفی ۱٫۷ درصد بوده و رشد کاالهای سرمایه ای در 
ماه های اخیر نوســانات قابل توجهی داشته است. در 

آذرماه با توجه به مثبت بودن رشــد تولید در صنعت 
ماشین آالت و تجهیزات رشد تولید کاالهای سرمایه ای 

نیز مثبت و قابل توجه بوده است.

وضعیت سودآوری شرکت های صنعتی 
بررسی صورت های مالی شش ماهه شرکت ها نشان 
می دهد که در بین صنایع مهم مانند ســنوات اخیر 
شرکت های خودروســازی و ساخت قطعات بدترین 
وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها 
صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت های آن 

منفی می شود.
 البته با توجه به کاهش زیان تجمیعی صنعت و کاهش 
تعداد شرکت های زیانده دو فصل اخیر نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به نظر می رســد روند سودآوری این 

صنعت بهتر شده است.
از سوی دیگر، سود اسمی صنعت محصوالت شیمیایی 
و فلزات اساسی به ترتیب 116 و 147 درصد نسبت به 
مدت مشابه رشد داشته که بسیار باالتر از سایر صنایع 
بوده است. اگرچه نرخ رشد سودآوری این صنایع در 
شش ماهه سال جاری در مقایسه نرخ رشد سه ماهه 

روند نزولی داشته است.
صنعت محصوالت غذایی و محصوالت دارویی نیز رشد 
سود اسمی کمتر از  رشد تورم داشته اند. به گونه ای که 
رشد سودآوری صنعت محصوالت غذایی در سه ماهه 
و شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
ترتیب منفی 16 درصد و صفر درصــد بود و این نرخ 
رشدها برای صنعت دارویی نیز به ترتیب 22 درصد و 

23 درصد بوده است.

رشد   منفی   شاخص   تولید   صنعتی   ادامه    دارد

حال   بد   تولید   صنعتی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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چارچوب تعیین  دستمزد 
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان 

در سیستم اقتصادی قاعده ای وجود دارد که حداقل دستمزد باید به اندازه نرخ تورم و نرخ بهره وری رشد کند. به عبارتی اندازه رشد دستمزد باید برابر با نرخ تورم و نرخ بهره وری باشد. در ابتدای سال هنگامی که نرخ دستمزد افزایش 
پیدا می کند این نرخ تا انتهای سال و اوایل سال آینده که مجدد تغییر در دستمزد داریم، ثابت است. این در حالی است که قیمت کاالها و خدمات در طول دوره زمانی به فراخور نیاز و افزایش قیمت مواد اولیه همواره رشد می کند.   
این بدان معناست کارگری که ابتدای سال دستمزدش تعیین شده، با وجود هرگونه افزایشی که تا انتهای سال اتفاق می افتد، عمال موجب کاهش تاثیر دستمزد وی خواهد شد. همچنین قدرت خرید هم کاهش پیدا می کند و این 
در حالی است که دیگر اجازه تغییر در دستمزد تا پایان سال وجود ندارد. بر این اساس عادالنه و منصفانه این است که از نظر تئوری اقتصاد، مجموع نرخ تورم و نرخ بهره وری تعیین کننده دستمزد کارگران باشد و برابر با آن دستمزدها 
افزایش پیدا کند. از سوی دیگر افزایش دستمزد هم نباید بر اساس نرخ تورم پیوسته سالیانه باشد. بلکه چون از یک نقطه سال تا نقطه بعد اجازه تغییر نداریم باید تغییر دستمزد هم بر اساس نرخ تورم نقطه به نقطه باشد نه بر اساس 

نرخ تورم هموار شده پیوسته. بنابراین نرخ دستمزد باید برابر نرخ تورم به اضافه نرخ تورم بهره وری افزایش پیدا کند. 
اگر دستمزدها به اندازه تورم رشد نداشته باشد قدرت خرید اصلی ترین بخش جامعه یعنی مصرف کنندگان کاهش پیدا می کند. ناچار مصرف کنندگان کاالی کمتری را خواهند خرید و این کاالی کمتر موجب می شود که در 
جامعه رکود افزایش پیدا کند. رکود جامعه را در بر می گیرد و دامنه آن نیز گسترش پیدا می کند. این موضوع هم در بخش کارگران مطرح است و هم در بخش کارکنان دولت. برای کارکنان دولت متاسفانه در بودجه 1401 با وجود 
تورم 50 درصدی و باالتر متوسط 10 درصد افزایش دستمزد در نظر گرفته شده است که برابر است با 500 هزار تومان به اضافه 3 درصد که این به معنای افزایش کمتر از 5 درصد است. با این اقدام  کاهش شدید تقاضای کل در 

بخش واقعی نه در بخش اسمی خواهیم داشت که می تواند برای اقتصاد ایران فاجعه بار باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: 
قانون جهش تولید مســکن به گونه ای طراحی شده 
است که اگر تسهیالت پرداخت نشود معادل ۲0 درصد 
تسهیالت بانکی به عنوان جریمه مالیاتی باید پرداخت 
شود. محمود محمودزاده با اعالم اینکه در اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن عماًل تنها بانک مسکن پرداخت 
تسهیالت دهی به طرح تولید مسکن را در برنامه قرار 
داد، گفت: تا پایان سال 13۹۹ عمالً تسهیالت پرداختی 
بانک ها به بخش مسکن و ساختمان در مجموع زیر 5 
درصد بود که اگر تنها به بخش مســکن توجه داشته 

باشیم این رقم به کمتر از 3 درصد می رسید.
معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: اقدامی که در 
سال جاری توسط مجلس انجام شد و در قانون جهش 
تولید مسکن نیز به تصویب رسید که بانک ها مکلف به 
پرداخت ۲0 درصد از تسهیالت خود به بخش مسکن و 
ساختمان شدند بسیار مناسب است و با این اقدام سهم 
مسکن به میزان معقولی در شبکه بانکی دست یافته 
اســت. محمودزاده با تاکید بر اینکه امکانپذیر نیست 
که مسکن برای اقشار کم درآمد بدون تسهیالت بانکی 
محقق بشــود، توضیح داد: امروز بیش از 53 درصد از 
تسهیالت کشور در حوزه خدمات پرداخت می شود. 
ویژگی که در بخش مسکن وجود دارد این است که ۷0 
درصد قیمت یک واحد مسکونی به غیر از قیمت زمین و 
خدمات، مربوط به مصالح ساختمانی است. بدین معنا از 
3۶0 هزار میلیاردتومانی که بانک ها مکلف شدند ساالنه 
به بخش مسکن و ساختمان تخصیص بدهند ۷0 درصد 
این عدد به صنعت پرداخت می شود. زیرا سبب رونق 
صنعت، ایجاد اشتغال می شود تا بتوانند مصالح تولید 

انبوه مسکن را تأمین کنند.
وی در خصوص آثار رکودی و تورمی تولید انبوه مسکن 
با پرداخت تسهیالت یارانه ای مسکن، بیان کرد: قرار 
نیســت که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خلق 
پولی انجام بشود که به تبع آن آثار تورمی نیز ایجاد شود. 
بلکه آثار رونقی دارد زیرا صنعت را پویا کرده و مصرف 
مصالح ساختمانی را افزایش می دهد. از نظر اشتغال نیز 
پایین ترین میزانی که برای اشتغال در حوزه مسکن در 
نظر گرفته می شود حدود 4/1 اشتغال مستقیم می شود.

معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی در 
پاسخ به این پرسش که مجموعه سیاستگذاری ها برای 
عدم آثار تورمی ارائه تسهیالت بانکی به بخش مسکن 

چیست؟ گفت: هم اکنون حدود 53 درصد تسهیالت 
بانکی به بخش خدمات پرداخت می شود که این بخش 
به طور کل بخش مؤثری در اقتصاد به شمار نمی رود. این 
شرایط باید پیش بیاید تا سهمی که از بخش مسکن به 
بخش های دیگر رفته است به بخش مسکن بازگردد. 
این بدان مفهوم نیســت که پرداخت تســهیالت در 
بخش مسکن از سهم دیگر بخش ها کم می کند بلکه 
ارائه تسهیالت در بخش مسکن به سهم منطقی خود 
برمی گردد. همچنین قرار نیست تا پولی از بانک مرکزی 

برداشته شود و یارانه ای نیز وجود ندارد.
محمودزاده ادامه داد: اگر 140 متر متوسط یک واحد 
مسکونی را به صورت ناخالص در نظر بگیریم، 1.4 درصد 
اشتغال مستقیم برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته 
می شود و همچنین یک اشــتغال غیرمستقیم ایجاد 
می کند. بدین معنا هر یک میلیون واحد مســکونی 
معادل ۲ میلیون و 400 هزار اشتغال ایجاد و یا حفظ 
می کند. وی در خصوص ۲0 برابر شــدن تســهیالت 
مســکن و اثر آن بر تورم اعالم کرد: ســهم مسکن تا 
سال 13۹1 ســهم معقول و منطقی در کشور داشته 
است و در چند سال گذشــته این روند غیرمنطقی را 
در قیمت ها پیش گرفته است. وی افزود: موضوع رهن 
ثانویه در قانون جهش تولید مسکن دیده شده است و 
بازار رهن ثانویه به زودی ایجاد می شود. معاون وزیر راه 
و شهرسازی در خصوص اثربخشی تسهیالت مسکن 
نیز گفت: در شرایط فعلی سهم تسهیالت برای خرید 
واحد مسکونی در تهران حداکثر ۲0 درصد از یک واحد 
مسکونی را می تواند شامل بشود. همچنین پرداخت 
پلکانی اقساط مسکن در دستورالعمل دیده شده است 
و با توافقی که با بانک مرکزی انجام شد هم سامانه آن 
راه اندازی شد و هم شیوه نامه ها و دستورالعمل ها توسط 

بانک مرکزی ابالغ شد.
محمودزاده در خصوص ارزیابی خود از همراهی بانک ها 
برای پرداخت تسهیالت اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
اعالم کرد: قانون جهش تولید مسکن به گونه ای طراحی 
شده است که اگر تسهیالت پرداخت نشود معادل ۲0 
درصد تسهیالت بانکی به عنوان جریمه مالیاتی باید 
پرداخت شود. در عین حال انگیزه همکاری در جلسات 
متعددی که با بانک ها داشتیم وجود دارد. وی تصریح 
کرد: تاکنون عدد قابل مالحظه ای تســهیالت بانکی 

پرداخت شده است.

اتاق اصناف ایران اعالم کرد کــه از اول بهمن ماه، 
جشــنواره فروش فوق العاده نوروزی، از ســوی 
واحدهای خرده فروشی و بدون برپایی نمایشگاه 
تجمعی برگزار خواهد شد. اتاق اصناف ایران، طی 
اطالعیه ای اعالم کرده که دومین جشنواره فروش 
فوق العاده نوروزی با عنوان »نمایشگاهی به وسعت 
ایران« با حمایت وزارت صمت و با محوریت اتاق های 
اصناف سراسر کشور و اتحادیه های صنفی از اول 
بهمن 1400 تا ۲0 فروردین 1401 برگزار می شود. 
در این اطالعیه تاکید شده که هر دو گروه واحدهای 
تولیدی و نیز مصرف کنندگان از نمایشــگاه های 
تجمعی همراه با فروش )بــا عناوینی نظیر فروش 
بهاره یا عرضه مستقیم( ناراضی بودند و همچنین 
برگزاری این نمایشــگاه ها در این برهه از شرایط 
اقتصادی ناشی از رکود همراه با تورم، بیشترین ضرر 

را به صنوف وارد می کند.
بنابراین اتاق اصناف ایران برای دومین سال پیاپی، 
برگزاری نمایشــگاهی به وســعت ایران )جشنواره 
فروش فوق العاده نوروزی( را با هدف "تقویت صنوف 
مختلف در سراسر کشــور و رضایت مندی مردم در 
خرید از فروشگاه های منتخب مشارکت کننده" در 
برنامه دارد. بر اساس جزئیات منتشر شده از این طرح، 
امسال کاالها و خدمات دارای اولویت برای شرکت در 
این طرح شامل پوشاک، کیف و کفش و محصوالت 
چرمی، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکالت، میوه 
قالیشویی و لوازم خانگی است. البته مشارکت سایر 
رســته های صنفی با رعایت شــرایط دستورالعمل 

جشنواره فروش فوق العاده نوروزی بالمانع است.

رونق کسب کار اصناف به ویژه صنوف تولیدی، جبران 
بخشی از خسارت های وارده به صنوف به دلیل رکود 
تورمی و کرونا، ایجاد حــس مثبت در مردم از لحاظ 
قیمت و کیفیت مناســب، حمایت از تولید و عرضه 
محصوالت ایرانی، حفظ و توسعه فرصت های شغلی 
در بنگاه ها تولیدی و توزیعی و همچنین ممانعت از 
تمرکز فروش و جلوگیری از تجمع مشتریان در شرایط 
کرونایی نیز از اهداف این طرح و عرضه کاال با کیفیت 
و قیمت مناسب با حداقل سود، درج برچسب قیمت 
در معرض دید مشتری برای تمامی کاالها و خدمات، 
صدور فاکتور فروش کاال و خدمات و عرضه کاالهای 
مجاز و تولیدات داخلی نیز از جمله ویژگی های این 
طرح عنوان شده است. همچنین مقرر شده واحدهای 
بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و اتحادیه ها، عالوه 
بر نظارت کامل بر همه فرایندها، رســیدگی فوری، 
کمتر از سه ساعت، به شــکایات مردمی را تا پایان 
طرح بر عهده داشته باشند. همچنین اتحادیه های 
صنفی باید در تمام گزارش های تخلف از مهر "طرح 
تشدید بازرسی" برای تسریع در رسیدگی به تخلف 
در شعب تعزیرات حکومتی استفاده کنند. در صورت 
نیاز از ظرفیت نیروی بسیج اتحادیه، به عنوان بازرس 

افتخاری اتحادیه استفاده خواهد شد.
رصد و پایش قیمت و کیفیت کاال و خدمات و کنترل 
و نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشــتی )مطابق 
با مصوبات ســتاد ملی کرونا( از جمله سایر اقدامات 
نظارتی در این جشنواره است و شهروندان در صورت 
مشاهده تخلف می توانند برای ثبت شکایت از تلفن یا 

سامانه 1۲4 استفاده کنند.

ارکانی، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلــس می گوید: 
پیش بینی دولت این بود که با 
حذف ارز ترجیحی به صورت 
پلکانی یارانــه ای بین ۹0 تا 
130 هزار تومان به دهک های مختلف پرداخت شود که 
میانگین آن نفری 110 هزار تومان است. با توجه به اینکه 
تا پایان سال فعلی ۲0 میلیارد دالر ارز ترجیحی برای اقالم 
اساسی داده می شود، با حذف ۲0 میلیارد دالر در سال 
آینده حدود 400 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای 

دولت ایجاد می شود.
اگر همه این مبلغ یارانه شود، می توان به هر نفر 550 هزار 
تومان یارانه پرداخت کرد. 110 هزار تومان یک پنجم 
درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی است و اعالم نشده 
چهار پنجم دیگر در چه حوزه هایی است؛ البته احتماال 
برای جبران کسری بودجه استفاده خواهد شد. بعد از 
حذف ارز ترجیحی نمی توان بــا 110 هزار تومان آن را 
پوشش داد و حداقل بین ۲50 تا 300 هزار تومان باید به 

مردم تعلق بگیرد. 50 درصد هم می تواند مورد استفاده 
دولت قرار گیرد. گفتنی اســت بر اساس آمارها، هزینه 
سبد معیشت به بیش از 11 میلیون تومان رسیده و در 
کنار آن تعداد زیادی از مســتاجران کشور را گروه های 
کاگری، کارمندی و بازنشســتگان کشور تشکیل می 
دهند. همچنین در دو سال اخیر و و تحت تاثیر بحران 
های اقتصادی و محدودیت های ناشی از ویروس کرونا، 

بر هزینه های خانوارها افزوده شده است. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است 
هرچه قدر که ما پول بیشتری را به مردم در قالب یارانه 
دهیم، خود باعث افزایش تورم شده و بعد از مدتی بی تاثیر 
می شود و شاید در دراز مدت هیچ عایدی هم برای مردم 
نداشته باشد. مهراد عباد در مورد افزایش دوبرابری میزان 
یارانه نقدی از دی ماه اظهار کرد: عجیب است که به این 
سرعت می خواهند این اقدام را انجام دهند. قرار بود که 
برداشته شــدن ارز 4۲00 تومانی، بخشی را به یارانه ها 
اضافه کنند. شــاید هدف از اجرای زودهنگام این طرح 
این باشد که زودتر یارانه را افزایش دهند و بعد ارز 4۲00 
تومانی را حذف کنند. در کل اگر بحث این باشد که با ارز 
4۲00 تومانی یارانه افزایش پیدا کند، بهتر است که این 

کار با مبلغ نقدی نباشد چراکه باعث افزایش نقدینگی و 
تورم می شود. البته به نظر می رسد که تاثیر آن چندان 

نباشد اما به هرحال موثر خواهد بود.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو 
با "کســب و کار" گفت: دولت باید بپذیرد که با حذف 
ارز 4۲00، کاالهــا و کاالهای عمومی با افزایش قیمت 
مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی در صورت حذف 
ارز 4۲00 قطعا شاهد افزایش قیمت کاالهای اساسی 
خواهیم بود. موضوع دیگر این اســت که روند بازنگری 
دستمزد در سال های اخیر باید مورد انتقاد قرار گیرد که 

چرا کار نمی کند.
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: بهترین حمایت برای 
اقشار کارگری عالوه بر افزایش نرخ دستمزد اعطای سبد 

کاال با نرخ یارانه
است. در خصوص توزیع یارانه نقدی تجربه نشان داده 
این کار یک سیاست موفق نیست، آن هم در اقتصاد ایران. 
با اینکه نزدیک به دو دهه اســت یارانه نقدی به عنوان 
سوبسید در کشور توزیع می شود اما این موضوع تا کنون 
عمال درافزایش رفاه معیشتی مردم تاثیر چندانی نداشته 
است. چرا که با توزیع سوبسید به هیچ وجه شاهد بهبود 

وضعیت یارانه بگیران در جامعه نبوده ایم. در عین حال 
جامعه فقیر کشور بزرگتر شده است. 

حاج اسماعیلی اظهار داشت: با توجه به تحریم ها و شرایط 
فعلی کشور مهمترین مشکل همین وضعیت معیشت 
است. درخواســت های زیادی وجود دارد اما با توجه به 
شرایط زمانی که در کشور اتفاق افتاده، معیشت اولین 
درخواست است. چرا که به دلیل تورم و اتفاقاتی که در 
چند سال گذاشته در کشــور اتفاق افتاده امکان تامین 

نیازهای زندگی برای خانوار سخت و دشوار شده است.
دستمزدها طی دو وسه دهه گذشــته همیشه از تورم 
عقب تر بوده و این انتقاد همواره بــه دولتها وارد بود که 
چطور بتوانند دستمزد را طی دو تا پنج سال به نسبت 
تورم تعادل ببخشد که متاسفانه وارد یک بحران بزرگتر 
مثل تحریم ها شــدیم. بنابراین یک شــکاف بزرگ در 
خصوص دســتمزد و معیشت ایجاد شــد. همچنین 
نقدینگی افسار گسیخته ای که در خیلی از بخش ها حتی 
آدرس آن مشخص نیست که دولت بتواند آن را کنترل 
وهدایت کند مزید بر علت شده است. در چنین فضایی هر 
گونه توزیع نقدی درکشور می تواند مضر باشد که دولت 

باید از این موضوع پرهیز کند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

با نزدیک شــدن به پایان 
ســال یکی از مهــم ترین 
موضوعاتی که باید برای آن 
تصمیم گیری شود تعیین 
دستمزد سال آینده است. 
از چند ماه قبل از پایان ســال این موضوع مطرح و 
جلسات متعددی نیز با حضور نمایندگان کارگران 
و کارفرمایان برگزار می شــود. اما به رغم برگزاری 
جلسات مذکور نتیجه گیری به سال آینده موکول 

می شــود.  بالتکلیفی کارگران و دستمزد بگیران 
در ســالهای اخیر به دلیل تفاوت نظر نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی ادامه می یابــد تا در نهایت 
دســتمزدی تعیین می شــود که به مذاق جامعه 
کارگری خوشایند نیســت. توجیه ها مبنی بر این 
است که افزایش دســتمزد می تواند به رشد تورم 
منجر شود اما این در حالی است که در قوانین کار 
آمده است تعیین دستمزد می بایست همسو با نرخ 
تورم باشد. خط فقر 11 میلیون تومانی ایجاب می 
کند دستمزد به اندازه ای افزایش یابد تا خانواری که 
۷0 درصد درآمد خود را صرف هزینه های مسکن 

می کنــد، بتواند از پس مخارج اساســی دیگر نیز 
بربیاید.  هرچند بسیاری از فعاالن اقتصادی بر این 
باورند که افزایش حقوق ها در شرایط رکود تورمی، 
به فشار بیشتر به بنگاه های اقتصاد و کاهش اشتغال و 
تولید خواهد انجامید و این یعنی تشدید دوباره تورم. 
دقیقا مسئله همینجاست. برای بهبود قدرت خرید 

مردم، باید تورم را کنترل کرد و نه افزایش حقوق.
به هر ترتیب اکثر افرادی که مبلغ حداقل دستمزد 
را دریافت می کنند از دهک هــای پایین درآمدی 
هستند. بخش عمده درآمد این افراد صرف خرید 
مواد غذایی می شــود. مطابق داده های مرکز آمار، 

ضریب اهمیت گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات 
برای دهک های اول تا ســوم به ترتیب برابر 43.3، 
41.1 و 3۸.3 درصد اســت. این در حالی است که 
این ضریب برای میانگین جامعه ۲۷.۲ درصد و برای 
دهک اول تنها 1۷.۲ درصد اســت. از این رو برای 
مقایسه بهتر تورم و رشد کف حقوقی، باید تورم گروه 
مواد غذایی و دخانیات را با رشد پایه حقوقی مقایسه 
کرد. رشد بیشــتر تورم گروه مواد غذایی نسبت به 
گروه های دیگر مصرفی؛ فشار بر دهک های پایین 
که عمده مصرفشان مواد خوراکی است را دو چندان 

کرده است. 

حداقل دستمزد باید به اندازه نرخ تورم و نرخ بهره وری رشد کند

دور باطل افزایش مزد و تورم
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

جزئیات فروش فوق العاده نوروزی اعالم شد

راهکارهایی برای کاهش فشار بر سبد معیشت

بالتکلیفی یارانه های سال آینده
سهم مسکن ۵ درصد است

بانک ها وام مسکن ندهند جریمه مالیاتی می شوند
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وزیر ارتباطات خبر داد
راه اندازی 20  ميليون پورت پرسرعت مبتنی بر فيبر 

نوری برای منازل
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه مردم ما شایسته سرعت های 
چندصد مگابیتی اینترنت هستند، گفت: پروژه »فیبر نوری نقاط« از دهه 
فجر امســال کلید می خورد و تا پایان دولت ســیزدهم ۲۰  میلیون پورت 
پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب وکارها راه اندازی می شود. 
عیسی زارع پور در صفحه خود در اینستاگرام با انتشار تصویری از نامه یکی 
از کاربران، نوشت: نامه ای را یکی از دوستان با واسطه ای برای من فرستاده 
بود. نامه ۲ فرزند خردســالش خطاب به من و گله از بی کیفیتی اینترنت 

منزلشان بود. وقتی خواندم واقعا متاثر شدم و خب حق دارند.
وی ادامه داد: وضعیتی که ایــن عزیزان به آن اشــاره کرده اند، وضعیت 
نابه سامان اینترنت خانگی است که با سیاست های غلط و تلمبارشده در یک 
دهه گذشته به وجود آمده، به گونه ای که حاال بین ۱۸۱ کشور رتبه ۱۴۲ را 
داریم. وضعیت تلفن همراه هم اگرچه بهتر از ثابت است )رتبه ۷۰( اما آن 

هم نیازمند بهبود است که به صورت مستمر پیگیری می کنم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: اصالح ایــن رویه در کوتاه مدت 
امکان پذیر نیســت، اما برنامه های میان مــدت و بلندمدتی برای افزایش 
کیفیت و سرعت شبکه ارتباطی کشور تدارک دیده ایم. پروژه »فیبر نوری 
نقاط« از دهه فجر امســال کلید می خورد و تا پایان دولت ســیزدهم ۲۰  
میلیون پورت پرســرعت مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب وکارها 
راه اندازی می شود. زارع پور خاطرنشان کرد: البته تحقق این پروژه بزرگ 
ملی نیازمند عزم ملی است که دولت سیزدهم خود را برای آن آماده کرده 
است. مردم ما شایسته سرعت های چند صد مگابیتی اینترنت هستند که 

دور از دسترس نیست.

نوسان بيت كوين ادامه دار شد
یک کارشناس حوزه ارزهای دیجیتالی گفت: بیت کوین در چند روز گذشته 
در یک محدوده خاص نوسان داشت و باتوجه به کاهش قیمتی بسیاری که 
در ابتدای سال ۲۰۲۲ تجربه کرد، حاال سرمایه گذاران بازار رمزارزها کمی 

آرامش خاطر پیدا کرده اند.
احسان عاشوری اظهار کرد: پس از عبور بیت کوین از قیمت ۴۳ هزار دالر، 
حاال ۲۴ ساعتی می شــود که قیمت بیت کوین ثابت مانده است. طی یک 
هفته گذشته بیت کوین ۳ درصد و اتریوم ۵ درصد رشد داشته اند. اما خبر 
جالبی که باعث شــد دوج کوین افزایش قیمت داشته باشد، اعالم شروع 
پذیــرش دوج کوین به عنوان روش پرداخت از ســوی تســال بود. قیمت 
دوج کوین هم پس از اعالم شرکت تسال مبنی بر پذیرش دوج کوین به عنوان 
روش پرداخت، ۱۴ درصد صعود کرد. با این حساب دوج کوین نسبت به یک 

هفته گذشته تقریبا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
وی ادامه داد: با وجود این، همچنان تریدرها و تحلیل گران نسبت به روند 
بازار محتاط هستند و رهایی نسبی بیت کوین از سطح ۴۰ هزار دالر، باعث 
نشده آنها نسبت به بازگشت به روند صعودی خوش بین باشند. به گزارش 
شرکت سرمایه گذاری Q9 که یک پلتفرم سرمایه گذاری رمزارز هنگ کنگی 
است نوســانات قیمتی با حجم پایین معامالت همراه شده است. سرمایه 
کالنی وارد بازار نشده و فعال سرمایه گذاران بزرگ تمایلی به خرید یا فروش 
ندارند. از طرفی در هفته گذشته تالش ها برای بازیابی قیمت با دیوار فروش 

مواجه شد که نشان می دهد فشار فروش هنوز تمام نشده است.
این کارشــناس حوزه ارزهــای دیجیتالی بــا بیان اینکه هشــدار دیگر 
تحلیل گران درباره بازار رمزارزها، درباره اتریوم است، افزود: اگر مومنتوم 
بازار )نرخ شتاب قیمت( از شرایط کنونی بدتر شــود، در بدترین شرایط 
قیمت اتریوم می تواند تا ۱٫۳۰۰ تــا ۱٫۷۰۰ دالر کاهش پیدا کند، یعنی 
۵۰ درصد پایین تر از قیمت فعلی. البته همه زوایای بازار رمزارزها با کاهش 
حجم معامالت مواجه نشده است. مثل بازار NFTها که همچنان صعودی 
 OpenSea است و از تب و تاب نیفتاده است. حجم معامالت پلتفرمی مثل

درانتهای ماه از عدد ۶ میلیارد دالر هم فراتر رفته است.
عاشــوری خاطرنشــان کرد: در آخــر این را هــم بگوییم کــه برخی از 
سرمایه گذاران بلندمدت بیت کوین علی رغم فروش گسترده در بازار دارایی 
خود را حفظ کرده اند. آمار و ارقام بازار نشان می دهد تغییرات خالص حجم 
دارایی ســرمایه گذاران بلندمدت در یک ماه گذشته افزایش یافته است. 
جمع آوری بیت کوین در این محدوده قیمت می تواند یک نشانه صعودی 

برای قیمت باشد.

خريد و فروش ميليونی زمين در دنياهای مجازی
زمین در دنیاهای مجازی که با نام متاورس شناخته می شود، در بعضی از 
موارد به مبلغ میلیونها دالر خرید و فروش می شود. این که قیمت امالک 
سر به فلک کشیده است، بر هیچ کس پوشــیده نیست اما پاندمی کووید 
موج جدیدی از هجوم برای خرید زمین را ایجاد کرده است. در واقع بعضی 
از ســرمایه گذاران میلیونها دالر برای قطعات زمین در فضایی که وجود 

فیزیکی ندارد، پرداخت می کنند.
این قطعات زمین در  دنیاهای مجازی واقع شده اند که اهل فناوری متاورس 
می نامند. قیمت این قطعات زمین در چند ماه گذشته و از زمانی که فیس 
بوک توسعه جدی فعالیت در عرصه واقعیت مجازی را اعالم کرد و حتی نام 
شرکت خود را به ِمتا پلتفرمز تغییر داد، حداکثر ۵۰۰ درصد افزایش پیدا 
کرده است. اندرو کیگل، مدیرعامل وب سایت توکنز در تورنتو که در زمینه 
دنیاهای مجازی و توکنهای غیرقابل معاوضه )NFT( مربوط به دارایی های 
دیجیتالی سرمایه گذاری می کند، می گوید: متاورس مسیر بعدی شبکه 
اجتماعی است. می توانید به کارناوال بروید، به کنسرت موسیقی بروید، 
به موزه بروید.در این دنیاهای مجازی افراد واقعی در قالب شــخصیتهای 
کارتونی شکلی که آواتار نامیده می شوند و مشابه بازی ویدیویی چند نفره 
است، با یکدیگر تعامل می کنند. امروزه افراد می توانند از طریق یک صفحه 
رایانه معمولی به این دنیاها دسترسی پیدا کنند اما ِمتا و شرکتهای دیگر 
بینش بلندمدت ساخت دنیاهای غوطه ور )ایمرسیو( ۳۶۰ درجه ای را دارند 
که افراد از طریق گجتهایی مانند هدست آکیلیس شرکت ِمتا می توانند به 
آنها دسترسی پیدا کنند.طبق گزارش اخیر شرکت "گری اسکیل"، دنیای 
دیجیتالی می تواند به کسب و کاری به ارزش یک تریلیون دالر در آینده 
نزدیک رشد کند. شــرکت کیگل اخیرا ۲.۵ میلیون دالر برای خرید یک 
قطعه زمین در دســنترا لَند که یکی از متاورسهای محبوب است، هزینه 
کرد. مدیرعامل این شــرکت می گوید قیمتها در چند ماه گذشته ۴۰۰ تا 
۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده اند.یک متاورس جذاب دیگر ســندباکس 
است که در آن شرکت توسعه امالک مجازی Republic Realm حدود 
۴.۳ میلیون دالر برای یک قطعه زمین هزینه کرده اســت. جانین یوریو، 
مدیرعامل این شرکت به شبکه سی ان بی سی گفت: شرکتش سال گذشته 
۱۰۰ جزیره خصوصی مجازی را هر یک به مبلغ ۱۵ هزار دالر فروخته است 
و اکنون این جزیره ها هر کدام حدود ۳۰۰ هــزار دالر خرید و فروش می 

شوند که مشابه میانگین قیمت خانه در آمریکاست.

اخبار

اقدامات حقوقی در مجامع بین المللی برای دفاع از حقوق کاربران ایرانی
مرکز ملی فضای مجازی در پی اقدام خصمانه شبکه اجتماعی اینستاگرام و حذف مطالب مرتبط با بزرگداشت شهید سلیمانی و پیرو فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی در سالگرد شهادت آن قهرمان ملی، بر مواجهه 

فعال با سلطه پلتفرم های خارجی تاکید کرد. پس از برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی آن در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا مرکز ملی فضای مجازی، مجموعه پیشنهادهایی برای اقدامات رسانه ای و حقوقی در سطح ملی 
و فراملی تدوین و تصویب شد.بنابر این گزارش، این فعالیت ها که در ادامه تالش های این مرکز برای طرح موضوع در نهادهای سیاسی و بین المللی جهانی و نیز سیاست های ضابطه مندسازی فعالیت رسانه های اجتماعی در 

کشور اتخاذ شده است، شامل اقدامات حقوقی در مجامع بین المللی وابسته به سازمان ملل برای دفاع از حقوق کاربران ایرانی و ایجاد کارزار رسانه ای فراملی برای افشای ماهیت دیکتاتورمآبانه این شبکه است. 

بی شناســنامه ها اگر کاری 
گیر بیاورند، دســتمزدش 
را به صورت نقدی و بســیار 
ناچیز دریافت می کنند؛ با این 
دستمزدهای کم، اتاقک های 
اشتراکی در حاشــیه ی شــهرها اجاره و با نان، شکم 
خانواده را ســیر می کنند؛ حاال با طرِح کارت نان برای 

این گروه چه فکری می شود؟
به گــزارش ایلنا، »نــان قوت غالب بیــش از نیمی از 
جمعیت کشور اســت«؛ در روزگارانی نه چندان دور، 
مردم ایران اگر نگوییم همه ی غذاها بلکه ســهم قابل 
توجهی از آن ها را با برنــج مصرف می کردند اما گرانی 
سرســام آور برنج )نمونه های باکیفیت برنج ایرانی در 
ماه اخیر به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسیده(، »نان« را 
به گزینه ی در دسترس برای قوت الیموِت کارگران و 
بازنشستگان حداقل بگیر، غیررسمی کاران و جمعیت 

انبوه زیر خط فقر بدل کرده است.
پیوســتگی ســاختاری اقالم و کاالهــای مصرفی و 
خدماتی، همیشــه بار گرانی و تــورم را از یک کاال به 
دیگر کاالها و خدمات تســری داده است؛ مثاًل گرانی 
کرایه تاکسی یا افزایش قیمت بنزین موجب می شود 
اقالم خوراکی، میوه ها و سبزیجات و سایر کاالهای سبد 
مصرفی خانوار به سرعت گران شود؛ این تناظر یک به 
یک و معادله ی پخشی، در ارتباط با تمام اقالم اساسی 
صادق است اما در ارتباط با نان به دلیل نقش بی بدیل 
آن در سفره های خانواده ها و عدم امکان یافتن جایگزین 
برای آن در مختصات اقتصادی امروز ایران، این تسری و 
پیوستگی به مراتب شدیدتر و نگران کننده تر می شود؛ 
تحمیل هر نوع گرانی به بازار نــان، به معنای تحمیل 
تورم سربار و مازاد به تمام اقالم سفره های خانوار است.

نگرانی بابت کارت نان
به همین دلیل اســت که حساسیت عمومی روی این 
کاالی اساســی به مراتب باالســت و دقیقاً به همین 
علت اســت که در چند روز سپری شــده از رونمایِی 
طرِح »کارت نان«، تعدادی از کارگران و بازنشستگان 
نسبت به این طرح ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف 
آن شده اند؛ یک بازنشسته ی حداقل بگیر در این رابطه 
می گوید: این طرح آدم را یاد جیره بندی نان در زمان 
جنگ جهانی اول یا کم شــدن نان بعد از اشغال ایران 
توســط متفقین در جنگ جهانــی دوم می اندازد؛ آیا 

سیاست »جیره ی نان« قطعی است؟
بیست و یکم دیماه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان 
برنامه و بودجه گفت: جزئیــات کارت نان در دولت در 
حال بررسی است و هنوز نهایی نشده. اما پیشنهاد اولیه 
این اســت که ارز ترجیحی نان حذف شود و دولت به 
مردم کارت مخصوص خرید نان بدهد.وی افزود: مردم 
می توانند با این کارت نان را با قیمت فعلی از نانوا بخرند 

و بعدا دولت مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت یارانه ای 
نان را به نانوا پرداخت می کند. به عبارتی در این شیوه 
خرید نان، همان قیمت قبلی نان از کارت نان افراد کسر 

می شود، ولی به نانوا قیمت جدید پرداخت می شود.
میرکاظمی اعالم کرده که طــرح پرداخت کارت نان، 
در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی است 
و هنوز نهایی نشده. اما این طرح، سواالت و ابهاماتی به 
وجود می آورد؛ اینکه آیا قرار است نان نیز مانند بنزین 
سهمیه بندی و دونرخی شود و بعد در بازار به دو قیمت 
یافت شود؛ آیا قرار است کوپن های نان دست به دست 
بچرخد و عده ای با فروش آن ســود هنگفت به جیب 
بزنند! و از همه مهم تر، گیریم که بعد از حذف ارز دولتی، 
نان را کوپنی کردند و مانــع از افزایش قیمت آن برای 
بخشی از مصرف کنندگان )تجربه ی تاریخی نشان داده 
که یارانه های دولت نصیب همه ی افراد واجد شرایط 
نمی شود و همیشه فقط بخشــی از جامعه ی هدف را 
دربرمی گیرد( شدند، برای ســایر کاالها که احتماال با 
آزادسازی گران می شوند، چه می توان کرد؛ برای مرغ 

و تخم مرغ و سبزیجات و دارو و ...؟

بی شناسنامه ها چه کنند؟
اگر این طرح قرار باشــد به اجرا دربیاید، نگرانی هایی 
برای جامعــه ی محذوفــان طرح به وجــود می آید؛ 
قشرهایی متعلق به دهک های فرودست به دالیلی مثاًل 
داشتن خودرو یا آپارتمان مسکونی از لیست یارانه ها 
خط می خورند؛ آیا حاال قرار است هزینه های گرانی نان 

بر دوش این خانوارها تحمیل شود؟
اما نگرانی بزرگ تــر، بابت جامعه ی هــدِف زیر خط 
فقری است که فاقد شناسنامه و کد ملی هستند؛ این 
گروه ها علی القاعده نمی توانند از کارت ناِن پیشنهادِی 
سازمان برنامه منتفع شوند؛ زهره صیادی )فعال صنفی 
حقوق بی شناسنامه ها( در این رابطه به ایلنا می گوید: 
بی شناسنامه ها در کشور کم نیستند؛ جمعیت واقعی 
آن ها حداقل ۵ برابر جمعیت اعالمی و رســمی است؛ 
بی شناســنامه ها همگی زیر خط فقر مطلق هستند و 
غذای اصلی آن ها نان است؛ گاهاً نان خالی و در بهترین 
حالت، نان و پنیر یا نان و تخم مرغ؛ حاال اگر قرار باشد 
به مردم کارت نان بدهند، این افراد همان نان خالی هم 
گیرشان نخواهد آمد.او اضافه می کند: بی شناسنامه ها 
اگر کاری گیر بیاورند، دستمزدش را به صورت نقدی و 
بسیار ناچیز دریافت می کنند؛ با این دستمزدهای کم، 
اتاقک های اشتراکی در حاشیه ی شهرها اجاره و با نان، 
شکم خانواده را سیر می کنند؛ حاال با طرِح کارت نان 

برای این گروه چه فکری می شود؟
ایــراداِت طــرح کارت نان، فقــط محدود بــه افراد 
بی شناســنامه و گروه های محذوف نیست؛ این طرح 
می تواند تورم انتظاری نیز به وجــود بیاورد و موجب 
سقوط بیشــتر گروه های مردم به زیر خط فقر شود.

فرامرز توفیقی )از نمایندگان کارگری دســتمزد( در 
ارتباط با معایب این طرح به ایلنــا می گوید: داده ها و 
اطالعات رســمی نشــان می دهد که ادعای »کنترل 

تورم« صحت ندارد و در بســیاری از کاالها و خدمات، 
شاهد جهش قیمتی هستیم؛ متاسفانه با این رویه که 
در پیش گرفته  شده، به زودی سطح پوشش دستمزد 
به زیر ده روز خواهد رســید. در این شرایط، رونمایی 
از کارت نان، اوضــاع را به مراتب بدتــر می کند؛ این 
طرح، نگرانی و وحشــت در میان کارگران ایجاد کرده 
به گونه ای که فکــر می کنند دیگر نــان خالی هم در 
دسترس شان نخواهد بود؛ وقتی یک مقام مسئول مثاًل 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با مسائل مهم 
مرتبط با معیشــت مردم صحبت می کند باید تبعات 
اجتماعی و روانی صحبت هایش را درنظر بگیرد. مردم 

نگران گرانی بیشتر هستند و حق هم دارند.
این فعال کارگــری ادامه می دهد: مگــر نمی گویند 
افزایش دســتمزد کارگران تبعات تورمی دارد؟ خب 
انعقاِد این کالِم رســمی یعنی رونمایی از کارت نان، 
به خودی خود تبعات تورمی دارد؛ دیدیم که حرف از 
حذف ارز ترجیحی زدند، گوشت قرمز ۳۰ هزار تومان 
گران شد؛ مرغ در یک هفته ۲۳ هزار تومان گران شد؛ 
هنوز ارز دولتی حذف نشده، تورم به بازار تحمیل شد. 
خبررســانی در مورد کارت نان هم نان را در نانوایی ها 
به خصوص آزادپزها گران خواهد کرد و این گرانی به 
سایر کاالها و خدمات تســری می یابد. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه چندی پیش ادعا کرد حذف ارز دولتی 
فقط ۷.۶ درصد تورم ایجاد می کند این در حالیست که 
مطالعات و داده های رســمی نشان می دهد حذف ارز 
دارو به تنهایی ۲۰ درصد تورم ایجاد می کند، چه رسد 
به تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها! بنابراین تزریق تورم 
به اقتصاد، ایجاد تورم انتظاری و عادی سازی گرانی ها، 

اقتصاد را به سراشیبی می کشاند.
رونمایی از طرح هــای ناکارآمد اقتصادی مثل »کارت 
نان« در شرایطی که اخباِر حذف ارز ترجیحی از نظر 
روانی موجب گرانی برخی از کاالهای خوراکی و دارویی 
شده، می تواند با افزایش هزینه های زندگی، سقوط به 
زیر خط فقر را تشــدید کند؛ بنا به آمار، بیش از سی 
میلیون نفر امروز زیر خط فقر مطلق هستند و آزادسازی 

نرخ نان، این نرخ را افزایش خواهد داد.

پیش تر، یزدان ســیف )مدیرعامل شــرکت بازرگانی 
دولتی( اظهار کرده بود کــه ارز یارانه ای واردات گندم 
به واسطه اهمیت زیادی که دارد حتی مطالعه ای برای 
حذف آن صورت نگرفته است و قیمت آرد و نان به طور 
قطع تغییری نخواهد داشت. اما اظهارات بعد از رونمایی 
از کارت نان، نشان می دهد که قرار است از اردیبهشت 
ماه ســال آینده یعنی ۵ ماه دیگر، ارز یارانه ای واردات 
گندم حذف شــود؛ حذف ارز ترجیحی گندم یا همان 
گرانی نان به اضافه ی طرح کارت نان، می تواند به معنای 
محرومیت گروه های زیادی از مردم از قوت الیموت و 

البته تسری گرانی ها به کاالهای دیگر باشد.

بازهم سقوط به زیر خط فقر!
آیت اسدی )عضو کارگری شورایعالی کار( در انتقاد از 
طرِح کارت نان می گوید: این طرح، یک طرح ناکارآمد 
و کارشناسی نشده است و قطعاً نرخ تورم را باال می برد؛ 
ضمن اینکه هیچ توضیحی در مــورد جزئیات طرح و 
قیمت نان آزاد یا گروه هایی که اصوالً نمی توانند کارت 
نان بگیرند، ارائه نمی دهند. فرض بگیریم بعد از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکل گرانی نان با دادن کارت نان 
به مردم حل شــد، باقی کاالها چطور؛ در اقتصاد همه 
چیز به هم وصل است، تکلیف سایر اقالم چه می شود؛ 
آیا باقی کاالها از جمله مرغ و تخــم مرغ و حبوبات و 

سبزیجات گران خواهند شد؟
اســدی ادامه می دهد: در طرح هایی بــا این درجه از 
اهمیت که افکار عمومی را تحریک می کند، باید نظر 
اقتصاددانان و افراد خبره را بگیرند؛ با طرح کارت نان، 
فقیرها فقیرتر شــده و گروههای بیشتری از مردم به 
زیر خط فقر سوق داده می شوند و در نتیجه جمعیت 
دهک های فرودســت افزایش می یابد.شــاید کارت 
نان در روزهای آینده به دغدغه ی اکثریت مردم بدل 
شود؛ مردمی که بعد از آزادسازی قیمت ها توان خرید 
بسیاری از کاالها را نخواهند داشــت، شاید فردا روز 
نگران تامین نان خود باشند. بدون تردید تکرار شدن 
ماجراهای بنزین برای نان، قــوت الیموت مردم، کم 

مصیبتی نخواهد بود.

بی شناسنامه ها و گروه های زير خط فقر به سختی آسيب می بينند

چرا »کارت نان«؟
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه فروشندگان دســتگاه های صوت 
وتصویر و تلفن همراه خاطر نشان کرد: بازار موبایل 
روزهای آرامی را سپری می کند و خریداران بیشتر 
خواهان موبایــل با نرخ ۳ تا ۴ میلیونی هســتند. 
ابراهیم درســتی با تشــریح آخرین وضعیت بازار 
موبایل در کشور، گفت: نوسان های نرخ ارز در قیمت 

نهایی کاالهای وارداتی تاثیر مستقیم می گذارد.
به گفته وی، تلفن همراه در دسته کاالهای لوکس 
جای می گیرد از این رو ارز ترجیحی برای واردات 
آن تخصیص داده نشــد. تلفن همراه با ارز نیمایی 
وارد کشور می شود و از آنجایی که نرخ ارز نیمایی با 
نوسان های نرخ ارز در بازار آزاد تغییر نکرد ما شاهد 

افزایش قیمت تلفن همراه در بازار داخلی نبودیم.

درســتی با بیان اینکه هم اکنون بازار موبایل آرام 
است و قیمت ها ثبات نسبی دارند، خاطر نشان کرد: 
تلفن همراه به میزان کافی در بازار موجود است اما 
از ســوی دیگر با کاهش قدرت مردم رکود در این 
بازار حاکم شــده اســت و تقاضا برای خرید تلفن 
همراه در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش 

پیدا کرده است.
عضو هیات رییســه اتاق اصناف تهران در پاسخ به 
این پرســش که قیمت تلفن همراه در بازار از چه 

نرخی شروع می شــود؟ گفت: تلفن همراه از ۱.۵ 
میلیون تا ۷۰ میلیون در بازار موجود اســت این 
سلیقه و توان خریدار است که تعیین می کند چه 

مارکی و با چه قیمتی تلفن همراه خریداری کند.
وی با بیــان اینکه مردم بیشــتر خریــدار تلفن 
همراه بــا رنج قیمتــی ۳ تا ۴ میلیون هســتند، 
گفت: تلفن همراه با این نرخ ۷۵ درصد از ســهم 
بازار را به خــود اختصــاص داده انــد. این فعال 
اقتصادی بــا بیان اینکه دیگر بــا پدیده قاچاق در 

بازار تلفن همراه مواجه نیســتیم، گفــت: بعد از 
اجرای طرح ریجســتری تا حدود زیادی این بازار 
 سامان دهی شد و دیگر شاهد پدیده قاچاق در این

 بازار نیستیم.
درستی در ادامه تصریح کرد: پیش از اجرای طرح 
ریجســتری، حجم قابل توجهی از گوشــی های 
هوشــمند موجود در بازار ایران به صورت قاچاق 
وارد کشــور می شــد، و این مســئله باعث بروز 
مشــکالت زیادی شد از این رو مســئوالن وزارت 
صمــت و ارتباطات اجــرای طرح ریجســتری را 
در دســتور  کار قــرار دادند و تنها گوشــی هایی 
 که از طریق گمرک وارد کشــور شــوند می تواند 

در ایران فعال باشند.

دبیر کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمایندگان مجلس 
درگیر تصویب بودجه هستند و پیش بینی می شود که طرح 
صیانت با آغاز سال جدید تصویب شود. مهرداد ویس کرمی 
با اشاره به بررســی طرح صیانت در مجلس، گفت: طرح 
صیانت در حال بررسی بیشتر است و ما هیچگاه با تصویب 
این طرح به دنبال محدود کردن استفاده کاربران از فضای 
مجازی به هر قیمتی نبودیم. طــرح صیانت را به عنوان 
برچیدین فضای مجازی معرفی کردند و ذهن ها را نسبت 

به اجرای آن منحرف کردند.
نماینده مردم لرستان با بیان اینکه مخالفان طرح صیانت 
در معرفی آن انحراف ایجاد کردند، افزود: بحث این است 
که قوانینی وجود داشته باشد که تکلیف ما در زمان بروز 
مشکالت مشخص باشد. پیشــرفت تکنولوژی نیز مانند 
هر پدیده جدیدی دو سویه تهدید و فرصت دارد. ما با این 
طرح می خواهیم تهدید هــا را کاهش و فرصت های آن را 

ارتقا بدهیم.

ویس کرمی با اشــاره به مشــکالت کاربــران در فضای 
مجازی، خاطر نشان کرد: شکایت هایی زیادی در زمینه 
کســب وکارهای اینترنتی به دست ما رســیده است ما 
تالش داریم با تصویب قانون میــزان کالهبرداری ها در 
این بخــش را کاهش بدهیم. متاســفانه این خال قانونی 
در قوه قضاییه بســیار احســاس می شــود و ما در این 
بخش عقب مانده هســتیم این در حالیست که سرعت 
تحوالت در فضای مجازی باالســت. وی با اشاره به لزوم 
باال بردن فرهنگ رســانه ای  در کشور، تصریح کرد: طرح 
صیانت به دنبال محدود کردن مردم نیست و اگر چنین 
 اهدافی داشته باشــد عملی نیســت چراکه  تکنولوژی

 را نمی توان با قانون مهار کرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که اختالفات 

نظر مجلس با مرکز پژوهش های مجلس برای اصالح طرح 
صیانت به کجا رسید؟ ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس 
۲ مرتبه بر روی پیش نویس کمیسیون فرهنگی اظهارنظر 
کرده است. این دغدغه  و نگرانی  وجود دارد که با تصویب 
این طرح برای کســب وکارهای مردم در فضای مجازی 
 چالش های ایجاد شــود ما تالش داریم که این مشکالت

 را به حداقل برسانیم.
وی با بیان اینکه اختالفات اساسی بین مرکز پژوهش ها 
و مجلس وجود ندارد، تصریح کــرد: مرکز نقطه نظرات 
را به صورت شــفاف بیان نکــرد و اظهار نظــر آنها کلی 
بوده اســت این در حالیســت که نماینــدگان از مرکز 
درخواســت داشــتند که دیدگاه های خود را به صورت 
مصداقی روی بندهای طــرح بیان کند و بیــان کند با 

اجرای این طرح کســب وکارهای مجازی چه پیامدهای 
روی کســب وکارهای مجازی ایجاد می کنــد. به گفته 
نماینده لرســتان، اصل بر تصویب طرح است اما احتمال 
تغییرات در پیش نویس محتمل اســت. ویس کرمی با 
بیان اینکه نمایندگان درگیر تصویب بودجه هســتند، 
افزود: تکلیف طرح صیانت بعد از نوروز ۱۴۰۱ مشــخص 
 و اگر پیش نویس قوی باشــد در چند جلســه تصویب

 خواهد شد.
دبیر کمیسیون مشــترک حمایت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که چه تمهیداتی 
برای محدود نکردن فضای مجازی برای کسب وکارهای 
اینترنتی در نظر گرفته شده است؟ افزود: در مجلس قانون 
بهبود فضای کســب و کار برای خدمت به مردم تصویب 
شده است چگونه ممکن است با تصویب قانونی دیگر آن را 
محدود و نقض کنیم. ما  استفاده کاربران در فضای مجازی 
را نظام مند می کنیم و یکسری ضوابط در این زمینه حاکم 

 می شود.

۱۰ پروژه ملی به منظور توسعه فناوری اطالعات در فرآیند 
تولید محصوالت زیســتی در کشور اجرا می شــود. ارتقاء 
فناوری های زیستی و نفـوذ آنها در بخش تولیـد محصوالت 
زیستی بدون اســتفاده از ابزارهای نوین و فناوری اطالعات 
بازدهی پایینی دارد و در برخی موارد توجیه اقتصادی نیز ندارد. 
بنابراین بهره برداری از این فناوری در تولید محصوالت زیستی 
مزایای متعددی دارد. بر همین اســاس در کشور ۱۰ پروژه 

ملی برای تحقق این هدف اجرایی می شود.توسعه فناوری 
اطالعات در فرآیند تولید محصوالت زیســتی امکان تولید 
اقتصادی، تسهیل نفوذ فناوری، تسهیل تجاری سازی و غیره 
را فراهم می کند. ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری با اجرای این پروژه ها به دنبال توسعه 
تولیدات حوزه زیستی و باال بردن کیفیت این محصوالت است. 
در همین راستا نیز عملیاتی کردن ۵ پروژه »توسعه اینترنت 
اشیاء در هوشمندسازی مراکز تولید محصوالت زیستی« و ۵ 

پروژه »توسعه سنجش از دور برای تولید محصوالت زیستی 
کشاورزی« را در دستور کار قرار داده است.به نقل از معاونت 
علمی ریاست جمهوری، توسعه مصرف آفت کش ها، کودهای 
زیستی، تولید محصوالت سالم کشــاورزی و غیره بر اساس 
اکوسیسـتم دیجیتال امکان راهنمایی و هدایت کشاورزان 
برای افزایش عملکرد، تولید محصول سالم و افزایش بهره وری 

در بخش کشاورزی را فراهم می کند.

كاهش تقاضا نسبت به سال گذشته

افزایش تمایل برای خرید موبایل ۳ تا ۴ میلیونی

به دنبال كاهش كالهبرداری اينترنتی هستيم

تکلیف طرح صیانت پس از عید نوروز مشخص می شود

نفوذ فناوری اطالعات در تولید محصوالت زیستی


