
در حال حاضــر دو ســناریو بــرای پرداخت عیدی ســال 
۱۴۰۰ کارکنان مطرح اســت که یکی عدد ثابت و یکســان 
در حــد دو میلیون تومــان بــرای همه و دیگــری عددی 
متغیــر از ۱.۵ میلیون تومــان به باالتر. این در حالی اســت 
 که طی ســال های قبل عیــدی کارکنان همــواره مبلغی 

ثابت  بود.
به گزارش ایسنا، بر اســاس ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات 
کشــوری،  میزان امتیاز عیدی برای هر ســال ۵۰۰۰ است 
که با در نظر گرفتن ضریب حقوق تعیین شده توسط هیات 
وزیران در آن سال، میزان عیدی تعیین می شود. در این حالت 
محاسبات نشــان می داد که رقم عیدی محاسباتی امسال، 
یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان خواهد بود. اما به هر ترتیب در 
زمان پرداخت عیدی که همزمان با حقوق  بهمن ماه کارکنان 
است، طی بررسی  دستگاه های ذیربط ازجمله سازمان برنامه 

و بودجه و سازمان اداری و استخدامی پیشنهاداتی پیرامون 
رقم آن مطرح می شود و در نهایت در هیات وزیران به تصویب 

می رسد.
در آســتانه یک هفته مانده تا پایان بهمن مــاه و موعد واریز 
عیدی کارکنان، پیگیری  در این رابطه نشان می دهد که هنوز 
توافق نهایی در مورد نحوه و میزان پرداخت صورت نگرفته اما 

سناریوهایی متفاوت از گذشته مطرح است.

پیشنهاد عیدی دو میلیونی برای همه 
طبق اطالعات دریافتی ایســنا، با توجه به اینکه بر اســاس 
محاسبات، مبلغ عیدی امسال یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان 
می شود، یک پیشنهاد این است که دولت این رقم را  تا ۵۰۰ 
هزار تومان افزایــش داده و برای تمامــی کارکنان مبلغ دو 

میلیون تومان را مصوب و پرداخت کند.

عیدی به تناسب اعضای خانواده
اما در سناریو دیگر عیدی برای کارکنان متفاوت بوده و رقم 
پرداختی  برای افراد متاهل و دارای فرزند با افراد مجرد و بدون 
فرزند یکسان نیست. پیشنهاد شده که به تمامی افراد همان 
رقم یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان تعلق گیرد؛ با این تفاوت 
که برای افراد متاهل، برای همسر تحت تکفل یک مبلغ ثابت و 

برای هر یک از فرزندان نیز تا نصف آن پرداخت شود.
به عنوان مثال یــک کارمند می تواند یــک میلیون و ۵۲۴ 
هزار تومان عیدی بگیــرد ولی به ازای همســر تحت تکفل 
وی رقمی مثــال ۴۰۰ هــزار تومانی اختصاص پیــدا کند و 
برای هر یک از فرزندان نیز نصف این رقــم یعنی ۲۰۰ هزار 
تومان پرداخت شــود. در این حالت افراد مجرد فقط همان 
عیدی محاســباتی امســال یعنی یک میلیون و ۵۲۴ هزار 
تومان را دریافت خواهند کرد. به عبارتی عیدی امســال در 

هر صورت کمتر از  این رقم نیســت ولی اگر این پیشــنهاد  
 تصویب شود، حداقل پرداختی به میزان عیدی سال گذشته 

خواهد بود. 

تصویب عیدی متغیر محتمل است اما...
بررســی ها از این حکایت دارد که تصویب  سناریو دوم یعنی 
متغیر بودن مبلغ عیدی از احتمال بیشــتری برخوردار است 
اما مسایل خاص خود را نیز خواهد داشــت. اینکه در قانون 
مدیریت خدمات کشــوری نحوه پرداخت پاداش پایان سال 
کارکنان )عیدی( تعیین شــده اســت و آیا دولت می تواند 

متفاوت از قانون نحوه محاسبه و پرداخت آن را تغییر دهد؟
یا اینکه اگر در یک خانواد هم مرد و هم زن کارمند دولت باشند 
پرداخت عیدی به آنها چگونه خواهد بود؟ به نظر می رسد در 
این حالت فقط به هر یک که دیگری تحت تکفل او است عیدی 

به تناسب همسر و فرزند پرداخت شده و برای دیگری همان 
مبلغ یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان واریز شود.

پیشنهاد عیدی معادل یک ماه حقوق
در جریان تعیین سازوکار  عیدی کارکنان پیشنهاداتی هم در 
مورد پرداخت معادل یک ماه حقوق مطرح شده که از احتمال 
بسیار کمتری برخوردار است. به هر حال تاکنون این سناریوها 
مطرح بوده و در حال چکش کاری قرار دارد ولی در نهایت در 
هفته آینده و احتماال در جلسه یکشنبه هیات دولت تصویب 
خواهد شــد. در حداقل هشت سال گذشــته، دولت از مدل 
مبلغ ثابت عیدی بر اساس محاسبات قانون مدیریت خدمات 
کشوری پیروی کرده است؛ هر چند  که در مقاطعی مثل سال 
قبل با رشد همراه شد؛ به طوری که از حدود یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  افزایش یافت.

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( در ۹ ماهه امســال 
۲۵.۷ درصد متقاضیان تسهیالت رونق تولید و ۱۳.۳ 
درصد متقاضیان تســهیالت برنامه تولید و اشتغال 

دریافت کردند.
به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در ۹ ماهه امسال 
بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در قالب ۳۷۰۷ فقره 
تسهیالت برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، 
متوســط و طرح های نیمه تمام با پیشــرفت باالی 
۶۰ درصد، در راســتای اقتصاد مقاومتــی و بیش از 
۲۰۶۴ میلیارد تومان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال 
)تبصره ۱۸( در قالب ۲۳۷ فقره به استان های مختلف 

پرداخت شــده اســت.  در این مدت ۱۴ هزار و ۳۹۲ 
مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیالت رونق تولید 
انجام شــده که ۷۵۱۳ مورد بــرای دریافت بیش از 
۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت به بانک ها معرفی 
شدند و در نهایت ۳۷۰۷ فقره تســهیالت به ارزش 
بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شــده است.  
یعنی حدود ۲۵.۷ درصــد از کل ثبت نام کنندگان 
 در ۹ ماهه امســال موفق به دریافت این تســهیالت 

شدند.
همچنین در ۹ ماهه امسال ۱۷۷۸ مورد ثبت نام برای 
استفاده از تسهیالت برنامه تولید و اشتغال انجام شده 
که ۳۴  مورد برای دریافت تســهیالت ۵۵۷ میلیارد 

تومانی به بانک معرفی شده اند. در نهایت ۲۳۷ مورد 
پرداخت تســهیالت به ارزش ۲۰۶۴ میلیارد تومان 
صورت گرفته است. یعنی حدود ۱۳.۳ درصد از کل 
ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تســهیالت 

شدند.
در این میان بر اســاس جزئیات آمار هشــت ماهه، 
خراسان رضوی بیشترین تســهیالت رونق تولید و 
اصفهان بیشترین تســهیالت برنامه تولید و اشتغال 
)تبصره ۱۸( را دریافت کرده اند، اما خراسان شمالی و 
سیستان و بلوچستان در حوزه تسهیالت رونق تولید 
و در زمینه تسهیالت تولید و اشتغال، مناطق آزاد هیچ 

تسهیالتی دریافت نکردند.

چنــد روزی اســت کــه کاهــش قیمــت محصوالت 
مدیران خودرو بحث های زیادی را به دنبال داشته است. 
این در حالیست که با توجه به اعمال مالیات بر ارزش افزوده 
از خودروهای داخلی، طبیعتا قیمت خودروها بایستی به 
نسبت پیش از اعمال مالیات صفر تا پنج درصدی، گران تر 
شود اما بخشــنامه قیمتی محصوالت مدیران خودرو در 
بهمن ماه نشــان از کاهش میلیونی قیمت ها نسبت به 
دی ماه و پیش از آن دارد. به گزارش ایسنا، به تازگی گروه 
مدیران خودرو طرح فروش نقدی و اقساطی محصوالت 
خود با مدل ۱۴۰۱ را برگزار کرده است که بررسی قیمت 
محصوالت بیانگر کاهش قیمت ها در بخشنامه فروش ویژه 
بهمن ماه نسبت به قیمت های دی ماه و پیش از آن است. 

این در حالیســت که از ۱۳ دی ماه امســال به استناد 
ماده ۲۸ و ۳۰ قانــون جدید مالیات بــر ارزش افزوده 
)مصوبه خرداد امســال(، انتقال سند خودرو از شرکت 
خودروساز به خریداران مشــمول مالیات تحت عنوان 
"مالیات سبز" شده است. این مالیات و عوارض شماره 
گذاری خودروهای داخلی، بر اساس رتبه بندی انرژی 
محصوالت که به تایید سازمان ملی اســتاندارد ایران 
رســیده اســت، از صفر تا پنج درصد برای خودروهای 
سواری و وانت دوکابین محاسبه می شود. این مبلغ مازاد 
که بر قیمت محصوالت خودروســازان داخلی اعمال 

شده است، ارتباطی با خودروســازان نداشته و متعلق 
به سازمان امور مالیاتی اســت. بدین ترتیب مشتریان 
طرح های فروش در زمان پرداخت وجه خودرو، بایستی 
قیمت های جدید را واریز کنند. بنابراین به نظر می رسد 
بایستی قیمت خودروها پس از احتســاب این مالیات 
افزایش پیدا کند؛ همانطور که دو خودروساز بزرگ کشور 
)ایران خودرو و سایپا( دریافت مالیات از خریداران را از 
طرح های فروش خود شــروع کرده اند. سایپا لیستی از 
قیمت جدید محصوالت ارائه کرده و ایران خودرو نیز به 
تدریج در طرح های فروش خود، قیمت نهایی محصوالت 

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده را مشخص می کند.
همانطور که اشاره شد، گروه مدیران خودرو نیز لیستی 
از محصوالت جدید خود ارائه کرده اســت که براساس 
آن قیمت محصوالت کاهش داشته است. بطور دقیق تر 
می توان گفت که قیمت MVM X۲۲ پرو اتوماتیک 
توربو که در بخشــنامه دی ماه ۶۲۰ میلیون تومان بود 
در بخشنامه بهمن ماه به ۶۰۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
کاهش یافته است و بدین ترتیب ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار 

تومان ارزان تر شده است.
آریزو ۵ توربو اتوماتیک جدید که ۷۲۷ میلیون تومان 
قیمت داشت، در بهمن ماه  ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
کاهش قیمت داشته است؛ یا آریزو ۶ توربو اتوماتیک که 

در دی ماه ۹۳۰ میلیون تومان تعیین قیمت شده بود، ۲۰ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده 
است. همچنین تیگو ۷ که تا دی ماه یک میلیارد و ۶۰ 
میلیون تومان قیمت داشت، در فروش بهمن ماه به یک 
میلیارد و ۴۱ میلیون تومان رسیده و ۱۹ میلیون تومان 
کاهش قیمت یافته اســت. اما در مقابل X۲۲ دنده ای 
الکچری تغییر قیمتی نداشته و S X۳۳ اتوماتیک ۱۱ 

میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

ارائه تخفیف به محصوالت با عملکرد مثبت به 
سبب میزان مصرف سوخت و بهینه انرژی

شرکت مدیران خودرو در رابطه با این موضوع به ایسنا 
اعالم کرد: تغییر روش محاسبات دیون دولتی همانند 
مالیات و عوارض شــماره گذاری بر اســاس رتبه بندی 
انرژی کسب شده در هر خودرو و تولید محصوالت کم 
مصرف و بهینه توسط شرکت مدیران خودرو سبب شده 
تا تمامی محصوالت مدل ۱۴۰۱ مدیران خودرو با کاهش 

هزینه های مالیات و عوارض شماره گذاری مواجه شوند.
در حقیقت  مصرف سوخت بهینه و رتبه انرژی مناسب 
محصوالت مدیران خودرو در بررسی های به عمل آمده، 
سبب اعمال معافیت های بیشتر در اخذ مالیات و عوارض 

شماره گذاری آن ها شده است. 

در شــرایطی که به تازگی مشــتریان بانک ملی 
پیامکی مبنی براینکه دریافت پیامک تراکنش های 
کمتر از ۳۰ هــزار تومان بــه زودی فقط از طریق 
اپلیکیشــنهای این بانک امکان پذیــر خواهد بود، 
دریافت کرده اند، این بانک توضیحات خود را در این 

زمینه اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، بانک ملی در اطالعیه ای اعالم کرد: 
ارسال پیامک های تراکنشی یکی از خدماتی است 
که سیستم های بانکی کشور به مشتریان خود ارائه 
می دهند. در راســتای تأمین هزینه های ارائٔه این 
خدمت، هر یک از بانک های کشــور سیاست های 
خاص خود را در پیــش گرفته اند. برخی از بانک ها 
هزینه ارســال ایــن پیامک ها را به طــور کامل از 
مشتریان خود دریافت می کنند و برخی از بانک ها 
پیامک های ُخرد را برای مشتریان ارسال نمی کنند.

بانک ملی ایران، در راستای مشتری مداری، بخشی 
از پرداخت هزینه های ارســال پیامک را بر عهده 
گرفته است تا کمترین میزان هزینٔه آبونمان پیامک 

)ساالنه ۶۰۰۰ تومان( را در شبکه بانکی از مشتریان 
خود دریافت کند. در آستانه افزایش هزینه ارسال 
پیامک ها به صورت ساالنه، بانک ها ناچار به افزایش 
هزینه آبونمان پیامک های تراکنشی خواهند بود. 
ساده ترین راهکار برای مواجهه با این افزایش هزینه، 
دریافت آبونمان بیشتر از مشتریان بانک هاست؛ اما 
این اقدام بار مالی بیشــتری را به مشــتریان بانک  
تحمیل می کند. از سوی دیگر، راهکار برخی بانک ها 
برای مدیریت این هزینه ها عدم ارســال بخشی از 
پیام های تراکنشی به مشتریان بوده است. در این 
میان، بانک ملی ایران در صدد ارائه راهکاری خالقانه 
برای مشتریان این بانک است که طبق آن، بار این 
افزایش قیمت به مشــتریان بانک تحمیل نشود و 
در عین حال، همه پیام های تراکنشی نیز به دست 
مشتریان برسد. در این راســتا بانک ملی ایران ، از 
تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۰ ارسال بخشی از پیامک های 
بسیار خرد )کمتر از ۳۰ هزار تومان( خود را بر بستر 
دیجیتال و در اپلیکیشن های رسمی این بانک انجام 

خواهد داد. طبق این طرح، ارسال پیام تراکنش های 
کمتر از ۳۰ هزار تومان، به جــای پیامک از طریق 
اپلیکیشــن های رســمی بانک ملی ایران، یعنی 
پیام رســان بانکی "بله" و "نشــان بانک" و "بام" 
انجام خواهد شد.  با اجرایی شدن این طرح، بانک 
ملی ایران نه تنها اطالع رسانی تمامی تراکنش های 
بانکی را انجام می دهد، بلکه هزینه مضاعفی را نیز به 
مشتریان خود تحمیل نمی کند و کماکان با دریافت 
تنها ۶۰۰۰ تومان به صورت ساالنه، کمترین میزان 
دریافتی از مشــتریان بابت آبونمــان پیامک را در 

شبکه بانکی کشور دارا خواهد بود. 
عالوه بر مزایای فوق، مشــتریان بانک ملی ایران 
می توانند از مزایای ویژگی کاربردی »مدیریت مالی 
شخصی« در پیام رسان بانکی بله به صورت رایگان 
نیز استفاده کنند. مدیریت مالی شخصی این امکان 
را برای مشــتریان فراهم می کند تا با دسته بندی 
پیام های تراکنشی خود، درآمدها و  هزینه های شان 

را بهتر مدیریت کنند.

سناریوهای عیدی امسال کارکنان؛ ۱.۵ میلیون به باال

چند درصد متقاضیان تسهیالت تولیدی دریافت کردند؟
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عرضه برنج با نرخ مصوب 
در فروشگاه های زنجیره ای

آخرین مصوبه تلفیق درباره 
یارانه ها و ارز ترجیحی 
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تولیدی دریافت کردند؟
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سرمقاله

دو مانع ریزش 
قیمت دالر

اگر بحث الیحه بودجه برای 
مجلس مطرح نبــود و دالر 
۲۳ هزار تومانی برای بودجه 
در نظر گرفته نشده بود می 
توانستیم به آثار روانی برجام امید بیشتری داشته 
باشیم. یعنی اگر نرخ دالر را برای بودجه سال آینده 
۲۳ هزار تومان در نظر نمی گرفتند آثار روانی ناشی 
از اخبار برجام می توانست نرخ دالر را به زیر ۲۳ هزار 

تومان نیز کاهش...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 
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بازار خودرو 
در انتظار توافق وین 

فاصله 
دستمزد  با  هزینه ها

معامالت مسکن در بازار نیمه دوم سال مدام صعودی بوده است

افزایش  تقاضا  در  بازار مسکن
صفحه2

صفحه3

نرخ  دالر در سراشیبی 
فشار   بودجه   مانع   افت   نرخ   ارز   می شود؟

در  صورت   توافق   برجامی   دالر   تا   چه   عددی   سقوط   می کند؟

بازار خــودرو در انتظار توافق وین به ســر می برد و 
در حالی که از دو روز پیش نوســانات قیمت بیشتر 
مدل های پرفروش آن متوقف شــده بود، روز پنج 
شنبه ریزش قیمت برخی انواع خودروهای پرفروش 
را تجربه کرد. به طوری که بهای پژو ۲۰۶ تیپ پنج 
روز پنج شــنبه با ریزش ۱۱ میلیون تومانی قیمت 
مواجه شده اســت. در بازار روز پنج شنبه بهای پژو 
 ۲۰۶ تیپ دو با ۲ میلیون تومان کاهش قیمت به ۲۶۵

 میلیون تومان رسید و پژو پارس معمولی که دیروز ۳ 
میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده بود، روز 
پنج شنبه با ۲ میلیون تومان کاهش دیگر با نرخ ۲۷۵ 
میلیون تومان معامله می شود.پژو ۲۰۶ تیپ پنج با 
۱۱ میلیون تومان عقبگرد قیمت، روز پنج شنبه با 

نرخ ۳۱۹ میلیون تومان...

تقریبا شاهد هستیم طبقه متوسط در حال نزدیک 
شدن به طبقه فرودست است. سال گذشته بود که 
خط فقر مطلق برای کالن شــهرها عددی حدود 
۱۰ میلیون تومان اعالم شد که بر اساس اظهارات 
کارشناســان اقتصادی اکنون، این رقم با توجه به 
گرانی های اخیر و عدم افزایــش حقوق می تواند تا 
بیش از ۱۲ میلیون نیز افزایش داشته باشد. این در 
حالی است که ۱۰ ســال پیش ۱۸ درصد ایرانی ها 
زیر خط  فقر بودند، اکنــون ۲۸ درصد زیر خط فقر 
قرار دارند. این بدان معناست که از هر ۴ ایرانی یک 
نفر فقیر است. طبق آمارهای منتشر شده در بیش 
از نیمی از خانواده هایی کــه زیرخط فقر قرار دارند 
حداقل یک نفر مشغول به کار است اما مشکل، درآمد 

پایین این فرد شاغل است...



اقتصاد2
ایران وجهان

کاخ سفید: 
مذاکــرات با ایــران به نقطه  

تعیین کننده ای رسیده است
سخنگوی  کاخ سفید در یک کنفرانس خبری 
به سوالی درباره پیشرفت روند مذاکرات وین 
پاســخ داد.به گزارش ایســنا به نقل از وبگاه 
کاخ ســفید، جن ســاکی  ســخنگوی کاخ 
ســفید در یک  کنفرانس خبری در پاســخ 
به ســوالی  درباره پیشــرفت مذاکرات وین، 
گفت: مذاکرت]غیر مســتقیم[ ما با ایران در 
زمینه بازگشــت دوجانبه به اجرای برجام به 
نقطه  تعیین کننده و مهمی رسیده است. این  
توافق که به نگرانی های اصلی تمامی طرفین 
می پردازد در دســترس اســت اما اگر ظرف 
چند هفته آتی انجام نشــود، پیشرفت های 
هسته ای ادامه دار ایران، بازگشت به برجام را 
برای ما غیرممکن خواهد کرد.ساکی افزود: ما 
به خاطر پیشــرفت هایی که آن ها ]ایران[ در 
نتیجه خروج رئیس جمهــور قبلی و تیمش 
از توافق هســته ای کرده اند، در نقطه مهمی 
قرار داریم.به گزارش ایســنا، اظهارات ساکی  
هم زمان با برگزاری دور هشتم مذاکرات وین 
مطرح می شود.این مذاکرات پس از وقفه ای 
چند روزه برای بازگشــت روسای هیات های 
مذاکره کننده به پایتخت ها برای مشــورت و 
اتخاذ تصمیمات سیاســی، روز سه شنبه در 
وین از سر گرفته شد.طرفین مذاکرات ضمن 
اشاره به این که  پیشــرفت هایی در مذاکرات 
انجام شده اســت، بر لزوم فوریت بخشیدن 
به روند آن تاکید کرده اند.با این وجود، سعید 
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان در یک کنفرانس خبری، در وقفه ای 
که به آن اشاره شد، در این راستا مطرح کرد: 
اگر فردای بازگشــت هیئت ها به وین طرف 
های مقابل حقوق ایران را به رسمیت بشناسند 
و به خواسته های به حق ایران پاسخ درست 
بدهند و در چارچوب برجام خواسته های خود 
را مطرح کنند و انتظاری بیش از آن نداشته 
باشــند ما در فردای آن روز می توانیم به یک 
توافق خوب و پایداری برســیم.این دیپلمات 
ارشد کشــورمان ادامه داد: طرف های مقابل 
موارد اختالفی را به روشــنی می دانند و باید 
تصمیمات سیاسی در مورد آن اتخاذ کنند به 
ویژه در واشنگتن.وی همچنین با بیان اینکه 
در حــوزه رفع تحریم هــا موضوعات مهمی 
همچنان باقی مانده است و برخی از اختالف 
ها وجود دارد، اظهار کرد: در حوزه تضمین ها 
و راستی آزمایی ها نیز باید آمریکایی ها این 
تضمین را بدهند که بــار دیگر به مانند چند 
سال پیش حقوق بین الملل را به سخره نمی 
گیرند. مجددا اتباع ما را به بهانه های واهی دور 
زدن تحریم ها گروگان نمی گیرند و این زمینه 
را فراهم می کنند که ایران از منافع اقتصادی 
برجام استفاده کند. متأسفانه عملکرد اروپایی 
هــا و آمریکایی ها در حوزه برجام براســاس 
عملکرد چند سال اخیرشان خوب نبوده است.

چند درصد متقاضیان تسهیالت 
تولیدی دریافت کردند؟

بر اســاس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت )صمت( در ۹ 
ماهه امسال ۲۵.۷ درصد متقاضیان تسهیالت 
رونق تولید و ۱۳.۳ درصد متقاضیان تسهیالت 
برنامه تولید و اشتغال دریافت کردند.به گزارش 
ایســنا، بر اســاس این آمار در ۹ ماهه امسال 
بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در قالب ۳۷۰۷ 
فقره تســهیالت برای تامین مالــی بنگاه های 
تولیدی کوچــک، متوســط و طرح های نیمه 
تمام با پیشــرفت باالی ۶۰ درصد، در راستای 
اقتصاد مقاومتی و بیش از ۲۰۶۴ میلیارد تومان 
تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( در 
قالب ۲۳۷ فقره به استان های مختلف پرداخت 
شده اســت. در این مدت ۱۴ هزار و ۳۹۲ مورد 
ثبت نام برای استفاده از تسهیالت رونق تولید 
انجام شــده که ۷۵۱۳ مورد برای دریافت بیش 
از ۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت به بانک ها 
معرفی شدند و در نهایت ۳۷۰۷ فقره تسهیالت 
به ارزش بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت 
شده است.  یعنی حدود ۲۵.۷ درصد از کل ثبت 
نام کنندگان در ۹ ماهه امسال موفق به دریافت 
این تسهیالت شدند.همچنین در ۹ ماهه امسال 
۱۷۷۸ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیالت 
برنامه تولید و اشتغال انجام شده که ۳۴  مورد 
برای دریافت تســهیالت ۵۵۷ میلیارد تومانی 
به بانک معرفی شــده اند. در نهایت ۲۳۷ مورد 
پرداخت تســهیالت بــه ارزش ۲۰۶۴ میلیارد 

تومان صورت گرفته است. 

خبر

افزایــش تقاضا بــرای بازار 
مسکن درســت در شرایطی 
رخ داده اســت که معامله در 
سایر بازارهای ایران قفل شده 
و معامله گران چشم به وین 
دوخته اند و این پرســش را ایجاد می کند که در بازار 
مسکن چه خبر اســت؟به گزارش اقتصادآنالین ؛ بازار 
خودرو، طــال و ارز قفل مذاکرات شــده و این چند روز 
بازار اوراق وام مسکن اســت که رکوردهای پی در پی 
می شکند. میانگین قیمت هر برگه وام مسکن امروز در 
رکوردی بی سابقه به قله ۱۵۰ هزار تومان رسید و گزارش 
های بانک مرکزی حاکی از رشد معامالت مسکن در نیمه 
دوم امسال است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد 
که معامالت مسکن در بازار نیمه دوم سال مدام صعودی 
بوده است و در حالی که در فروردین ۱۴۰۰ حدود ۲ هزار 
و ۱۰۰ واحد مسکونی معامله شده، تعداد معامالت ثبت 
شده در بنگاه های ملکی در دی ماه به ۹ هزار و ۸۱۶ واحد 
رسیده و به این ترتیب شــمار معامالت دی ماه نسبت 
به اول ســال حدود پنج برابر شده است اما کارشناسان 

مسکن درباره این موضوع چه توضیحی دارند؟

مسکن گران می شود
منوچهر بهرویان، کارشــناس مسکن معتقد است که 
مصرف کنندگان مسکن به درستی دریافته اند که زمان 
فعلی بهترین زمان خرید مسکن است. او توضیح می دهد: 
آمار رشد نقدینگی و شاخص های کالن اقتصادی نشان 
می دهد که وضعیت تورمی ادامه خواهد داشت و حتی 
اگر برجام احیا شود، از نظر من نرخ تورم صعودی خواهد 
بود. بنابراین معامله گران با ذکاوت این مساله را تشخیص 
داده و سرمایه خود را به بازار امن مسکن منتقل کرده اند. 

این کارشناس تاکید می کند: شــواهد نشان می دهد 
که اگر توافق انجام شود، توافقی کوتاه و موقت خواهد 
بود و در فرصت کوتاهی کــه ایجاد می کند دولت نمی 
تواند به ســرعت نرخ تــورم را کاهش دهــد. بنابراین 
کسانی که نیاز مصرفی به مســکن دارند، نباید منتظر 
بمانند. بهرویان تاکید می کند: از ســمت دیگر زمین 
کاالی محدودی اســت که تولید شــدنی نیست و با 
توجه به اینکه بسیاری از مراکز ســکونت گاهی ایران 
با بحران آب روبه رو هســتند و از ســویی جمعیت در 
حال رشد اســت، زمین مسکونی در شــهرهای قابل 
ســکونت با افزایش تقاضا و در نتیجــه افزایش قیمت 
مواجه می شــود، بنابراین اینکه تصور کنیم قیمت ها 
 در بازار مســکن ریزش خواهد داشت، تصور نادرستی

 است. 

او در ادامه تاکید می کند: نکته دیگر این است که سرمایه 
گذاران بازار مسکن می دانند که با خرید ملک عالوه بر 
اینکه اصل کاال یعنی مسکن افزایش قیمت دارد، از طریق 
اجاره آن می توانند ارزش افزوده دیگری برای خود ایجاد 
کنند، در نتیجه این بازار کمترین ریسک سرمایه گذاری 
را دارد و در ایران دهه های متمادی مورد توجه سرمایه 

گذاران بوده است. 

مسکن حمایتی قیمت ها را پایین می آورد
افشــین پروین پــور، دیگر کارشــناس مســکن اما 
نظری متفــاوت دارد و مــی گوید که علــت افزایش 
 تعداد معامالت مســکن، تقاضاهای انباشــته دو سال

 قبل است. 
او ادامه می دهد: با احیای برجام و افزایش عرضه مسکن 

با طرح مسکن حمایتی، قیمت مســکن از سال آینده 
کاهشی می شود و ساخت و ساز افزایش خواهد داشت. 

این کارشــناس ادامه مــی دهد که بر اســاس الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۱ برای ساخت مســکن حمایتی 
نباید منابــع جدیدی خلق شــود و ۲۰ درصد از منابع 
بانکی موجود به ســاخت مســکن اختصاص داده می 
شــود. بنابراین مســکن حمایتی تورم زا نخواهد بود 
و اگر دولــت بتواند واحدهای مســکونی را ســاخته 
 و تحویل دهد از ســال آینده قیمت مســکن کاهشی

 می شود. 

افزایــش تقاضا در بازار مســکن به دلیل 
مهاجرت افغانستانی ها

در زمینه آینده بازار مسکن محمدرضا عبدلی، کارشناس 
مرکز پژوهش های مجلس هم به تســنیم گفته است 
که موج مهاجرت افغانستانی ها به ایران باعث افزایش 
تقاضا در بازار مســکن ایران می شــود و این مساله به 
ویژه در بازار اجاره مسکن تاثیرگذار خواهد بود. او گفته 
است: فعال رقم رسمی مهاجرت افغانستانی ها به ایران 
بیان نشــده اما تخمین زده می شود که بین ۱۰۰ هزار 
نفر تا ۳۰۰ هزار نفر وارد کشور شــدند.عبدلی با بیان 
این که این مهاجرت باعث می شــود در شهرهای ایران 
که در شــعاع ۲۰۰ کیلومتری با مرز افغانســتان قرار 
گرفته اند شــاهد افزایش تقاضا در بازار مسکن باشیم، 
ادامه داد: در مناطق حاشــیه ای مانند مشهد، زاهدان، 
زابل و حتی تهــران هم این اتفاق خواهــد افتاد و یک 
تقاضای مضاعفی شکل می گیرد و خیلی بهتر است که 
توجه ویژه ای به این مناطق حاشــیه ای شود. در خیلی 
از مناطق این افزایش تقاضا مشــخص است، حتی در 
شهرســتان ری، پاکدشت، قرچک در اســتان تهران 
 مناطقی هســتند که در طی چند مــاه اخیر پذیرای

 یک جمعیت ویژه ای شدند.

معامالت مسکن در بازار نیمه دوم سال مدام صعودی بوده است

افزایش  تقاضا  در  بازار مسکن

رئیسی:
 مناسبات ما با کشورهای جهان، 

یک امر تاکتیکی نیست 
رییس جمهور در مراسم بزرگداشت چهل و سومین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی گفت: سیاست 
خارجی دولــت از آغــاز فعالیت بر اســاس اصول 
و ارزش هــای مندرج در قانون اساســی و نیز با اتکا 
به رهنمودهای رهبر معظم انقالب اســالمی بوده 
است.رییس جمهور در مراســم بزرگداشت چهل 
و سومین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
سیاســت خارجی دولت از آغاز فعالیت بر اســاس 
اصول و ارزش های مندرج در قانون اساســی و نیز با 
اتکا به رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی بوده 
است.به گزارش »انتخاب«، ابراهیم رئیسی سیاست 
خارجی دولتش را بر پایه سه اصل تعامل حداکثری 
با کشورهای همســایه، هم پیمان و همسو، توجه 
به ظرفیت ســازمان های منطقه ای و بین المللی و 
توسعه دیپلماســی اقتصادی عنوان کرد و گفت که 
خوشبختنه گام های خوبی را در این راستا برداشته 
ایم.او گفت که ایران صداقت خود را به همسایگان و 
شــرکا ثابت کرده و در تالش است تا فصل جدیدی 
از همکاری ها به ویژه در حوزه پیرامونی را ایجاد کند.

وی افزود: رویکرد و مناسبات ما با کشورهای جهان 
به خصوص همسایگان یک امر تاکتیتی نیست، بلکه 

یک موضوع راهبردی است و قویا به آن ایمان داریم.

سیاح خبر داد:
حبس ۲ ماه تا یک ساله برای 
مدیران دستگاه های متخلف در 

صدور مجوز کسب و کار
رئیس مرکــز ملــی مطالعــات پایــش و بهبود 
محیط کســب و کار وزارت اقتصاد گفت:مدیران 
دستگاه هایی که در اتصال به سامانه ملی مجوز های 
کسب و کار متصل نشده اند، طبق قانون ۲ ماه تا یک 
سال حبس تعلق می گیرد.امیر سیاح رئیس مرکز 
ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کســب و کار 
وزارت اقتصاد با حضور در برنامه تلویزیونی گفت: 
تمام مقدمات در وزارت اقتصاد حاضر اســت، اما 
صادرکنندگان مجوز ها دستگا ها های اجرایی زیر 
مجموعه دولت هستند. هیچ دستگاه های تخصصی 
هنوز آمادگی اتصال به درگاه هــای ملی را ندارد.

وی افزود: تا ۱۸ اسفند دســتگاه هایی که تاکنون 
تعلل کردند و نتوانســتند بــه درگاه ملی متصل 
شــوند، مجلس و ســازمان نظارتی، طبق قانون با 
آن دستگاه ها برخورد می کنند و این موضوع جرم 
انگاری نیز شده و رئیس دستگاه ها در صورت تعلل 
۲-۳ ماه به حبس محکوم می شوند.سیاح ادامه داد: 
۳۳ دستگاه باید به درگاه های ملی متصل شوند و 
تاکنون هیچ دستگاهی اتصال نیافته، اما برخی از 
دســتگاه ها نزدیک به اتمام صدور مجوز هستند. 
بیشترین دســتگاه صدور مجوز توسط وزارت کار 
که متولی مشاغل خانگی اســت، انجام می گیرد، 
اما متاسفانه این درگاه اعالم کرده که تا ۱۸ اسفند 

آماده نیست.

آیا توافق وین می تواند قیمت 
لوازم خانگی را کاهش دهد؟

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار 
داشــت: با به نتیجه رســیدن مذاکرات، باز شدن 
راه های بانکی برای پرداخت و تســهیل در تولید 
می توانیم در این حوزه شــاهد رشد باشیم. حتی 
یک گام جلوتر می تواند به تاسیس خط های تولید 
جدید بیانجامد.محمدحسین اسالمیان در گفت وگو 
با ایلنا در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی در صورت 
به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام اظهار کرد: 
بازار لوازم خانگی شامل دو دســته کاال می شود، 
کاالهــای ایرانی که ۸۰ درصد مــواد اولیه آنها در 
داخل تامین شــده و ۲۰ درصد هــم از مواد اولیه 
وارداتی استفاده می شود؛ یک بخش هم کاالهای 
وارداتی هستند. به نظرم اگر توافقی صورت بگیرد، 
اینگونه نیست که سریعا قیمت لوازم خانگی داخلی 
کاهش پیــدا کند.وی افزود: مســلما مدت زمانی 
طول می کشد تا تولیدکنندگان بتوانند قطعات و 
مواد اولیه مورد نیاز خود را به قیمت مناســب تر و 
باثبات تری خریداری کند. باید به تولیدکنندگان 
زمان داد تا بتوانند این مقدمات را مهیا کنند. گرچه 
با حل مشکالت بانکی مسلما زمان کمتری از شرایط 
فعلی برای خرید و واردات قطعات و مواد اولیه نیاز 
است.نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
گفت: به جز تحریم ها عوامل دیگر مانند قیمت های 
جهانی، قیمت  حمل و نقل و ... تاثیرگذار هســتند 
اما با به نتیجه رســیدن مذاکرات احیای برجام و 
برداشته شدن تحریم ها در درازمدت قیمت تامین 
مواد اولیه کاهــش پیدا کــرده و تولیدکنندگان 
 نیــز می تواننــد قیمــت کاالهــای تولیــدی

 خود را کاهش دهند.
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سوداگری ها در بازار اقالم اساسی، سرآغازی برای عرضه 
گســترده این اقالم از طریق فضای مجازی آن هم بدون 
واسطه شد.عرضه اینترنتی برنج و سیب زمینی آغاز شد. 
نوع جدید عرضه ای که هرچند به علت وجود گرانی در 
برخی محصوالت آغاز شد اما مقدمه ای برای حذف دالالن 

و برهم زنندگان بازار اقالم اساسی هم هست.
آمارها نشــان می دهد که قیمت هر کیلو برنج طارم در 
ابتدای فصل برداشت ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان بود که با جهش 

چشمگیر به ۸۰ هزار تومان رسیده است.
 مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزی و در راس آن وزیر 
جهاد کشاورزی می گوید که تولید بواسطه خشکسالی 
۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است، اما در مقابل انجمن 
واردکنندگان برنج نظر دیگری دارد. در مدت ممنوعیت 
واردات به سبب حمایت از تولید داخل، بازرگانی داخلی 

اقدام به عرضه ۱۰۰ هزار تن برنج کرد.

دالل باعث گرانی برنج شد نه خشکسالی
خاکزاد مشاور نظام صنفی می گوید: امسال کاهش تولید 
برنج در حدی نیست که بتواهد تاثیر جدی بر بازار بگذارد 
و اختالف ۷۰ تا ۷۵ درصدی برنج با استان های شمالی 

ناشی از سودجویی دالالن و واسطه گران است.
با توجه به اذعان انجمن تولیدکننــدگان برنج مبنی بر 
کاهش ۱۰ تا ۱۸ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، جای این سوال مطرح است که علت گرانی چشمگیر 
برنج در بازار چیست؟هر چند انجمن تولیدکنندگان برنج 
معتقدند که شــبکه های نظارتی خود را به خواب زدند 
چرا که تنها قیمت برنج نیست که با استان های شمالی 
اختالف معنادار دارد، بلکه کیفیت در تهران به سبب ۱۰ 
تا ۱۲ درصد ناخالصی اختالف دارد که کســی پاسخگو 
نیست.در سمتی دیگر از سودجویی ها، سیب زمینی به 
علت سیل در کرمان نیز دوار خســارت شده و آن هم به 

جرگه گرانی ها پیوست.

سیب زمینی نو بیست روز دیگر به بازار می 
آید

هر چند با تغییر فصل طبق روال همه ساله قیمت سیب 
زمینی به سبب هزینه های انبار باالست، امسال بنابر گفته 
اتحادیه میوه و ســبزی صادرات هم مزید بر علت شده تا 
قیمت دچار نوسان شود که با ورود محصول نو طی ۲۰ تا 

۲۵ روز آینده انتظار می رود بازار به آرامش برسد.
وزیر جهاد کشــاورزی می گوید که هم اکنون ۶۰۰ هزار 
تن ســیب زمینی در انبارها موجود است و سیب زمینی 
مناطق خوزستان و جیرفت به زودی در بازار عرضه می 

شود که با این وجود مشکلی در عرضه نداریم.ساداتی نژاد 
با تاکید بر این موضوع که رفتارهای سوداگران نباید بر بازار 
مصرف اثر بگذارد، گفت: کشاورزی بنگاه اقتصادی است 
که واردات و صادرات هر دو در کنار یکدیگر باید باشــد، 
کمااینکه برای جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه و تنظیم 
بازار داخل واردات ۱۰۰ هزار تن سیب زمینی در دستور 

کار قرار گرفته است.  

۱۵۰ هزار تن عرضه برنج طی یک ماه
سیف مدیرعامل بازرگانی دولتی از توزیع ۱۵۰ هزار تن 
برنج توسط شبکه های توزیع از اول بهمن خبر داد و گفت: 
در حوزه ذخایر برنج خارجی هیچ گونه مشکلی نداریم و 
برای حفظ آرامش بازار، توزیــع برنج وارداتی تا پایان ماه 
مبارک رمضان ادامه دارد.مدیرعامــل بازرگانی دولتی 
قیمت هر کیلو برنج پاکستانی را ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، 
تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و هندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان اعالم کرد.بنابر آمار اعالمی وزارت جهاد کشاورزی 
ساالنه ۳ میلیون تن برنج در کشور مورد استفاده قرار می 
گیرد که بنابر گفته مدیرعامل بازرگانی دولتی تولید برنج 
از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن 

کاهش یافته که کمبود عرضه منجر به ایجاد شوک بازار و 
گرانی قیمت در بازار شده است.رضازاده مشاور وزیر جهاد 
کشاورزی می گوید: با توجه به عدم کمبود برنج و ذخایر 
۳۰۰ هزارتنی برنج ایرانــی در مازندران و گیالن، عرضه 
گسترده برنج توسط اتحادیه و فروشگاه های زنجیره ای 

آغاز می شود.

احتمال وجود انبار احتکار برنج وجود دارد
بنابر اظهار نظر برخی فعاالن بــازار مبنی بر احتکار برنج 
در انبارهای شــمال، بازرســی جز وظایف وزارت جهاد 
کشاورزی است که در این راســتا زنجیره تولید و توزیع 
برنج از مزرعــه تا مراکز فروش مورد رصــد قرار گرفته و 
هم اکنون به این کار مشــغولیم و افزایش نظارت ها در 

دستور کار است.
 بنابر تصمیمات اخیر قرارگاه امنیت غذایی مقرر شده که 
۱۰۰ هزار تن سیب زمینی از مزارع گواهی شده خارج از 
کشور تحت نظارت ســازمان حفظ نباتات برای مصارف 
صنعتی، خوراکی و بذری وارد می شــود که با قیمت ۱۰ 
هزار تومان از روز شنبه در سطح میادین عرضه شده است. 
 همچنیــن قــادری فــر مدیرعامــل ســازمان 
مرکــزی تعــاون روســتایی خبــر داد:بــرای تنظیم 
 بــازار، توزیــع برنــج در فروشــگاه های زنجیــره ای

 از پنجشنبه آغاز خواهد شد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون گفت: به 
موجب موافقت کمیسیون تلفیق از محل منابع عمومی 
بودجه، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومــان برای تامین منابع 
صندوق ملی مسکن جهت ساخت دو میلیون واحد مسکن 
در شهرها و روســتاها، ۵ هزار میلیارد تومان برای راه های 
روستایی به صورت ردیف ملی کل کشور در  اختیار وزارت 
راه و شهرسازی و ۵ هزار میلیارد تومان نیز برای بهسازی 
طرح های روســتایی در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد 
گرفت.وی افزود: با موافقت کمیســیون تلفیق بودجه با 
الحاق یک بند به تبصره )۱۱( الیحه بودجه، صندوق تامین 
خسارت های بدنی مجاز شد تا منابع مازاد خود را با تشخیص 
بیمه مرکزی مطابق با مفاد آخرین آیین نامه سرمایه گذاری 
شرکت های بیمه مصوب شورای عالی بیمه سرمایه گذاری 
کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره نحوه تعیین منابع 
در تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه ها نیز گفت: ۳۵ 

هزار و ششصد میلیارد تومان برای پرداخت مستمری به 
مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و مبلغ هزار 
میلیارد تومان برای افرادی که پشت نوبت برای تحت پوشش 
قرار گرفتن، هستند اختصاص یافت. سه هزار میلیارد تومان 
نیز برای حق بیمه اقشار خاص مانند رانندگان درون شهری 
و برون شــهری، ایثارگران، زنبورداران، صنایع دستی و ... 
تعیین شد.زارع تاکید کرد: اعضای کمیسیون تلفیق برای 
کاهش آسیب های اجتماعی مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان، به 
منظور فعالیت های فرهنگی ۶ هزار میلیارد تومان، تامین 
مسکن برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( ۳ 
هزار میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان برای تامین مسکن 
مددجویان سازمان بهزیســتی، هزار میلیارد تومان برای 
رزمندگان معسر و ۳ هزار و چهارصد و بیست میلیارد تومان 
برای اجرای قانون حمایت از معلوالن اختصاص پیدا کرد.

وی تصریح کرد: از محل هدفمندی یارانه ها ۱۹ هزار میلیارد 
تومان برای مناطق محروم و محرومیت زدایی اختصاص 

داده شــد که از این محل ۴ هزار میلیــارد تومان برای راه 
روســتایی، ۴ هزار میلیارد تومان برای آب روستاها، هزار 
و دویست میلیارد تومان برای راه عشایری، ۸۰۰ میلیارد 
تومان برای آب عشایری و هزار میلیارد تومان برای اجرای 
طرح هادی در اختیار گروه های جهادی، سازندگی، بسیج، 
کمیته امداد خمینی)ره( و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( قرار 
خواهد گرفت.وی بیان کرد: همچنین ۷۳ هزار میلیارد تومان 
برای پرداخت یارانه نقدی۴۵ هزار تومانی و معیشتی مصوب 
شد، در سال آینده تغییری در میزان پرداخت یارانه های 
نقدی وجود نخواهد داشت زیرا ارز ترجیحی در بودجه سال 
۱۴۰۱ حذف نشده و یارانه برای تامین کاالهای اساسی، دارو 
و تجهیزات پزشکی قرار داده شده است.این نماینده مردم در 
مجلس بیان کرد: نمایندگان در کمیسیون تلفیق همچنین 
برای کمک به بازار سرمایه و بورس ۱۷ هزار میلیارد تومان 
مصوب کردند که در اختیار دولت قرار می گیرد. ۳۲ هزار 
میلیارد تومان غیر از یارانه ارز ترجیحی مصوب شده برای 

حوزه سالمت و بهداشــت قرار داده شده است.سخنگوی 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس ضمن 
اشــاره به اینکه جلســه نوبت عصر امروز آخرین نشست 
کمیســیون تلفیق بودجه خواهد بود، گفت: البته هیئت 
رئیسه کمیسیون تلفیق برای انجام تراز بودجه ای و تنظیم 
اعداد و ارقام بودجه هفته آینده جلسه خواهند داشت و از 
ابتدای اسفندماه بررسی الیحه بودجه سال آینده در صحن 
آغاز خواهد شد.زارع در ادامه اظهار کرد: به دلیل اینکه دولت 
هنوز نامه موافقت مقام معظم رهبری برای استقراض ۲۰ 
درصدی دولت از صندوق توسعه ملی را ارائه نکرده است، به 
ناچار ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از این محل در الیحه بودجه 
تا زمان ارایه این نامه قابل استفاده نیست و از سوی دیگر با 
توجه به پیشنهادات در هدفمندی یارانه ها، منابع ۴۷۰ هزار 
میلیارد تومانی پیشنهادی دولت به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافت.نماینده آباده در مجلس تاکید کرد: البته ۶۰ 
هزار میلیارد منابع از محــل واردات خودرو و ۵.۵ میلیارد 
یورو از محل فروش نفت در الیحه بودجه توسط کمیسیون 
تلفیق پیش بینی شد و با این تفاسیر میزان تغییرات بیش 

از ۵ درصد است.

بازار خودرو در انتظار توافق وین به ســر می برد 
و در حالی کــه از دو روز پیش نوســانات قیمت 
بیشتر مدل های پرفروش آن متوقف شده بود، روز 
پنج شــنبه ریزش قیمت برخی انواع خودروهای 

پرفروش را تجربه کرد. 
به طــوری که بهــای پــژو ۲۰۶ تیــپ پنج روز 
پنج شــنبه با ریزش ۱۱ میلیــون تومانی قیمت 
مواجه شــده اســت.به گزارش اقتصاد آنالین در 
بازار روز پنج شــنبه بهای پــژو ۲۰۶ تیپ دو با 
 ۲ میلیــون تومــان کاهــش قیمت بــه ۲۶۵

 میلیون تومان رســید و پژو پــارس معمولی که 
دیروز ۳ میلیون تومان کاهــش قیمت را تجربه 
کرده بود، روز پنج شنبه با ۲ میلیون تومان کاهش 
دیگر با نرخ ۲۷۵ میلیون تومان معامله می شود.

پژو ۲۰۶ تیپ پنج بــا ۱۱ میلیون تومان عقبگرد 
قیمت، روز پنج شنبه با نرخ ۳۱۹ میلیون تومان 

معامله می شود.
روز پنج شــنبه قیمت ســمند ال.ایکس بدون 
تغییر بــا بهــای ۲۷۲ میلیون تومــان فروخته 
می شــود. خودروی دنا معمولی هــم که هفته 
گذشــته بی وقفه صعودی بود روز پنج شــنبه با 
یک میلیــون تومان کاهش قیمت بــا نرخ ۳۶۵ 
میلیون تومــان معامله می شــود.پراید ۱۱۱ هم 
که دیــروز یک میلیــون تومــان کاهش قیمت 

داشــت روز پنج شــنبه ۴ میلیون تومان دیگر 
عقب نشســت و با نــرخ ۱۸۴ میلیــون تومان 
معامله می شــود و پراید ۱۳۱ هم کــه دیروز ۲ 
 میلیون تومان کاهش قیمــت را تجربه کرده بود 
روز پنــج شــنبه یــک میلیــون تومــان 
 دیگــر کاهــش داشــت و هــم اکنــون بــا 
نرخ ۱۷۰ میلیون تومان خرید و فروش می شــود 
امــا پراید ۱۵۱ که دیــروز با نــرخ ۱۶۴ میلیون 
تومان معامله می شد روز پنج شــنبه ۲ میلیون 
تومان افزایش قیمت داشــت و بــه قیمت ۱۶۶ 

میلیــون تومان رســید. تیبا معمولــی روز پنج 
شــنبه ۲ میلیون تومــان افت قیمــت را تجربه 
کرد و هــم اکنون با قیمــت ۱۷۹ میلیون تومان 
معامله می شــود و تیبا دو پالس هم با ۳ میلیون 
 تومان کاهش قیمت به نرخ ۱۸۳ میلیون تومان

 رسیده است. 
ساینا دنده ای روز پنج شــنبه یک میلیون تومان 
دیگر افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۹۵ 
میلیون تومان رسید و کوئیک دنده ای با ۲ میلیون 
تومان کاهش قیمت با نــرخ ۱۹۲ میلیون تومان 

خرید و فروش می شود. 
بهای کوئیک.آر هم ۲ میلیون تومان کاهش قیمت 
داشــت و هم اکنون در بازار با نرخ ۱۹۸ میلیون 

تومان خرید و فروش می شود.
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نوسان سکه در میانه کانال ۱۱ میلیون تومان 
قیمت سکه در بازار تهران با ۹۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید.روز پنج شنبه ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۹۰ 

هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر 

گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۶۵ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و ۵۰ هزار تومان شد.

ریزش ۱۱ میلیون تومانی قیمت ۲۰۶

بازارخودرودرانتظارتوافقوین
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دو مانع ریزش قیمت دالر
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

اگر بحث الیحه بودجه برای مجلس مطرح نبود و دالر 23 هزار تومانی برای بودجه در نظر گرفته نشده بود می توانستیم به آثار روانی برجام امید بیشتری داشته باشیم. یعنی اگر نرخ دالر را برای بودجه سال آینده 23 هزار تومان در 
نظر نمی گرفتند آثار روانی ناشی از اخبار برجام می توانست نرخ دالر را به زیر 23 هزار تومان نیز کاهش دهد. از طرفی در صورت توافق حتی نرخ دالر به زیر 20 هزار تومان نیز می رسید. اما دولت با برنامه های خود تصمیم ندارد که 
دالر نرخ به زیر 23 هزار تومان کاهش یابد. البته ممکن است دالر بعد از توافق برجام کف 23 هزار تومان را نیز داشته باشد اما دولت با آگاهی این نرخ را باالتر نگاه خواهد داشت چراکه تمام هزینه های سال 1401 بر مینای دالر 23 
هزار تومانی بسته شده است. اگر قرار باشد نرخ ارز از نرخ بسته شده در بودجه سال آینده پایین تر برود معادالت بهم می خورد. همچنین برای بورس هم دالر با نرخ پایین خطرناک است. اگر نرخ دالر به قیمت 17 تا 18 هزار تومان 
برسد اتفاقات مهمی در بورس شکل خواهد گرفت. این اتفاقات هم برای مردم، هم برای دولت و هم برای مجلس خوشایند نخواهد بود. چراکه شرکتهای صادرات محور، ارز خود را در بازار آزاد و نیما با قیمتی باالتر از این نرخ ها می 
فروشند. این موضوع شاخص بورس را در این وضعیت کنونی نگاه داشته است.  اگر قرار باشد نرخ ارز از نرخ تعیین شده پایین تر برود شاخص بورس به زیر یک میلیون می رسد. بنابراین دولت با آگاهی از تمامی این اتفاقات تصمیمات 
قطعی خود را گرفته است. بازار سرمایه  نمی تواند در مقابل تبعات کاهش نرخ ارز پاسخگو باشد. امروز سهامداران درگیر بورس شده اند. این افراد با تبلیغات دولتی ها به بورس آمدند و اگر شاخص از این عدد پایین تر برود تبعات خوبی 
ندارد. تجمعاتی که امروز هم شاهد آن هستیم بیشتر و بیشتر خواهد شد. دولت این را نمی خواهد. البته خود دولت هم در شرکتهای بورسی عمده در بورس دارد. پس بورس تنها به مردم مربوط نمی شود. 80 درصد شرکتهایی که 

در بورس هستند حاکمیتی هستند. بنابراین اگر قرار باشد شاخص بورس پایین بیاید دولت هم ضرر می کند. بنابراین نرخ دالر نباید پایین بیاید.

رئیس سازمان امور عشایر کشــور گفت: نهاده موردنیاز دام 
عشایر با رفع مشکالت ارزی تا هفته آینده تأمین و در اختیار 
این قشر مولد قرار می گیرد.عباس پاپی زاده در مراسم جشن 
عشایر در منطقه قلعه رزه لرستان که امروز 20 بهمن ماه برگزار 
شــد، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در تأمین نهاده دام 
مسائل ارزی است چراکه بخشی از این نهاده ها وارد می شود.

وی با بیان اینکه مشــکالتی در خصوص تأمیــن ارز نهاده 
دام عشایر وجود داشــت، تصریح کرد: این مسائل  با دستور 
مستقیم رئیس جمهور و پیگیری وزیر جهاد کشاورزی حل 
شده است و تا هفته آینده نهاده مورد نیاز را در اختیار عشایر 

قرار خواهیم داد.
رئیس سازمان امور عشایر کشور خاطرنشان کرد: با وجود همه 
محرومیت های موجود اما االن اتفاق نظر و تعامل خوبی بین 
وزارت جهاد کشاورزی،  سازمان امور عشایر، دولت و مجلس 
شورای اسالمی برقرار است و در سال آینده گشایش خوبی در 
بودجه عشایر و زیرســاخت های مثل آب، راه، تأمین نهاده و 
بیمه عشایری خواهیم داشت.پاپی زاده اضافه کرد: در جلسات 
مختلفی که با نمایندگان مجلس شورای اسالمی  در راستای 
تعامل با دولت رخ داد بودجه ســال 1401 عشایر را نسبت 
به ســال های قبل تا چند برابر افزایش می دهیم و اعتبارات 
بسیار متفاوتی برای بخش آب، راه و آرد عشایر در سال آینده 
پیش بینی شده است.وی بیان کرد: همچنین سعی می شود 
عالوه بر این اقدام، گشــایش های جدیدی بــرای نهاده دام 
عشایر انجام دهیم.رئیس سازمان امور عشایر کشور همچنین 
با اشاره به وجود مشکالت حوزه عشایری اظهار کرد: ظرفیتی 
به نام شوراهای عشایری وجود دارد که ظرف هفته های آینده 

مقدمات تشکیل این شوراها مثل شوراهای شهر و روستا ایجاد 
می شود تا مطالبات و مشکالت این قشر در جلسات با مسئوالن 
پیگیری شود.پاپی زاده ادامه داد: در راستای واگذاری پنل های 
خورشیدی به عشایر رایزنی های خوبی برای بودجه 1401 
انجام شد و  سال آینده تعداد بسیار بیشتری در اختیار آن ها 
قرار می گیرد.وی  با بیان اینکه سرانه ماهانه مصرف آرد هر فرد 
عشایری 12 کیلو و 200 گرم است، عنوان کرد: این رقم بیش از 
سرانه شهر و روستا لحاظ شده است اما بازهم باید افزایش یابد و 
افرادی که این میزان را تحویل نگرفته اند باید از طریق اتحادیه 
و تعاونی ها اقدام کنند.این مقام مسئول اظهار کرد: با توجه به 
اینکه مرکز آمار ایران مرجع  آمار جمعیتی است رایزنی هایی با 
این نهاد صورت گرفته تا صدور دفترچه عشایری افزایش یابد 
که توافقاتی در این راستا در حال انجام است.رئیس سازمان 
امور عشایر کشور مهم ترین موضوع عشایر را افزایش و تکمیل 
زنجیره تولید دانست و افزود: شهریور گذشته برای اولین بار 
قیمت گوشت قرمز در مناطق عشایری به کمتر از ۵0 هزار 
تومان رسید که دولت برای جلوگیری از ضرر عشایر، خرید 
تضمینی با نرخ هر کیلوگرم ۶2 هزار تومان را در دستور کار قرار 
داد و اکنون نیز آمادگی خریداری دام عشایر تا هر کیلوگرم 70 
هزار تومان وجود دارد.پاپی زاده خاطرنشان کرد: همچنین 
برای نخستین بار مجوز صادرات دام عشایر به خارج  کشور 
اخذ شد و در اختیار تشکل های عشایری قرار گرفت که با این 
اقدام به جای اینکه برخی افراد خاص از رانت استفاده کنند و 
سود نصیب عشایر نشود، هم قیمت ها رعایت می شود هم سود 
این صادرات عاید تشکل ها و اتحادیه های عشایری می شود و 

در موارد مختلف از جمله تهیه علوفه ارزان تأثیرگذار است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان کاالي 
کشــباف و جوراب تهران بیان داشــت: مشــکالت 
تولیدکنندگان در این عرصه بسیار زیاد است. کمبود و 
مشکالت ورود مواد اولیه براي تولیدات کشباف از سویي 
و ورود کاالهاي قاچاق از سوي دیگر صنوف تولیدکننده 
را در مقابل حریف پرزوري قرار داده که رقابت را نابرابر 
نموده است. تولیدکننده در محاصره مشکالت زیادي 
قرار دارد و هیچ کمک ندارد.سیدعلي اصغر بهبهاني، 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان کاالي 
کشــباف و جوراب تهران در خصوص ورود کاالهاي 
قاچاق از مبادي مختلف به کشور تاکید کرد: قاچاق انواع 
و اقسام پوشاک از مبادي غیر قانوني به راحتي موجب 
کسادي بازار داخلي شده است.وي ادامه داد: تولیدکننده 
هزینه هاي تولید، دستگاه ها، اجاره هاي سنگین، حقوق 
کارگر، مالیات هر ساله، بیمه تامین اجتماعي کارگران، 
هزینه حامل هاي انرژي و بي شمار هزینه هایي که دیده 
نمي شود را پرداخت مي کند؛ اما سود فروش کاالها را 

افرادي مي برند که نه در این کشور زندگي مي کنند و 
نه هزاران مشکل را با تولید و سازمان هاي مرتبط دارند. 
این عین بي عدالتي است.بهبهاني تصریح کرد: برخي از 
تولیدکنندگان خارجي با ایجاد تنها یک سایت و یا پیج 
مجازي در کشور، سفارش گرفته و مبلغ کاال را نیز مي 
گیرند و کاال را به سفارش مشتري با 1۵ تا 20 روز تاخیر 
به درب منزل مي رسانند در حالیکه تولیدکننده ایراني 
با ده ها مشکل باید با امید هم کار کند!رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان کاالي کشباف و جوراب 
تهران تصریح کرد: ورود مواد اولیه که عمده ترین آن نخ 
براي این صنف است با مشکالت و تاخیرهاي زیاد آن 
هم با مبالغ هنگفت انجام مي شود. براي تولیدکننده 
چه امید و انگیزه اي مي ماند. اگر مي خواهیم کشوري 
با تولید داخلي خوب داشته باشیم باید شرایط را برایش 
مساعد کنیم نه آنکه مانع بسازیم. از مسئوالن براي رفع 
موانع و مشکالت بارها درخواست مساعدت کرده ایم تا 

کنون که نتیجه اي نداشته امید به آینده داریم.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران بــا انتقاد از برخي 
اظهارات غیرکارشناســانه درباره عدم افزایش حقوق 
کارگران چــاپ، از خروج بخش زیــادي از اپراتورها از 
چاپخانه  ها به دلیل پایین بودن دستمزد خبر داد.احمد 
ابوالحسني، رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران با اشاره به 
مشکالت جاري صنعت چاپ و فعاالن این حوزه، عنوان 
کرد: امروز یکي از مشکالت صنعت چاپ این است که 
یکسري از کارگران چاپ به بهانه اینکه حقوق کمي دارند، 
از کار حرفه اي خود بیرون آمده اند و ســراغ شغل هاي 
دیگر مثل پیک موتوري رفته اند و مي گویند که درآمد 
بهتري دارد.وي افزود: بر همین روال برخي چاپخانه ها با 
مشکل کارگر و اپراتورهاي حرفه اي روبه رو هستند؛ یعني 
افرادي که با کارهاي تخصصي این حوزه آشنا باشند و 
مدیران چاپخانه ها در این زمینه آســیب هاي زیادي 
دیده اند.ابوالحســني همچنین به طرح برخي نظرات 
غیرکارشناسانه درباره عدم افزایش حقوق در چاپخانه 
ها به بهانه درآمدهاي پایین نیز گفت: در حالي که بخش 
زیادي از کارگران حقوق کم را بهانه مي کنند و به همین 
دلیل چاپخانه را ترک مي کنند، چطور مي توان حقوق 

ها را اضافه نکرد؛ در حالــي که مي دانم برخي چاپخانه 
داران که قصد دارند حقوق بیشتر بدهند، کارگران باز 
هم قبول نمیکنند.وي یادآور شــد: در این میان برخي 
افراد که با حوزه تخصصي چاپ آشنایي ندارند و حتي 
کارگاه چاپ دارند، در این زمینه اظهارنظر کنند و دولت 
را تشویق میکنند که چاپخانه ها افزایش حقوق نداشته 
باشند؛ درحالي که نبود کارگر حرفه اي عموما هزینه کار 
را براي چاپخانه ها باال مي برد.ابوالحســني در ادامه به 
اعتراض جمع گسترده اي از چاپخانه داران اشاره کرد و 
گفت: با توجه به شرایط اقتصادي، چاپخانه داران بر این 
عقیده هستند که وقتي حقوق کل جامعه کارگران اضافه 
مي شود، کارگران چاپخانه نیز باید افزایش حقوق داشته 
باشند و اگر قرار است افزایشي نباشد براي هیچ گروهي 
نباید باشد.به گفته وي، در این زمینه بهترین راهکار دولت 
این است که جلوي تورم گرفته شود؛ نه اینکه همه هزینه 
ها باال برود؛ ولي حقوق کارگــران چاپخانه ها باال نرود. 
زیرا در این صورت بســیاري از این کارگران مجبور مي 
شوند به سراغ شغل دوم بروند یا اینکه متاسفانه کارهاي 

دیگري بکنند.

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم با 
استناد به تولید 2 میلیون تن برنج ایرانی و واردات 
حدود 800 هزار تن از خــارج، گرانی مجدد برنج 
در این مقطع زمانــی را غیر منطقی خواند نتیجه 
نبود نظارت بر بازار دانســت. منصورعلی زارعی 
درباره گرانی مجدد برنج ایرانی گفت: هزینه های 
تولید افزایش یافته است اما اکنون کشاورز تولید 
جدیدی نداشــته که بخواهد برنج را گران کند. 
امسال برنج ایرانی به قیمت 30 تا 3۵ هزار تومان 
از کشاورز خریداری شده است. گرانی مجدد برنج 

ایرانی دست واسطه ها و دالالن است.
نماینده مردم ســاری در مجلس یازدهم در مورد 
واردات برنج گفت: بعضی واردات برنج را عامل گرانی 
معرفی می کنند و این در حالی است که واردات برنج 
منعی ندارد. در یک بازه زمانی )زمان برداشت برنج 
ایرانی( واردات طبق قانون ممنوع شد و بعد از چند 

ماه آزاد شد. برنج نیازمند ارز ترجیحی هم نبود.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیســت مجلس گفت: کشاورزان ایرانی 
امســال 2 میلیون تن برنج تولید کردند. چیزی 
نزدیک به 700 – 800 هزار تن برنج بیشــتر نیاز 

داشتیم که دولت دستور داد وارد شود. به عبارت 
دیگر با کمبود برنج مواجــه نبودیم که تقاضای 
برنج ایرانی زیاد شــود و گرانی را به دنبال داشته 
باشد. زارعی علت گرانی مجدد برنج ایرانی را نبود 
نظارت بر بازار عنوان کــرد و گفت: کنترل قیمت 
برنج از دست دولت خارج شده است. دولت وظیفه 
کنترل بازار را بر عهده دارد. دولت ابزارهای مهمی 
برای دخالت  در بازار دارد. از تخصیص ارز 4200 
تومانی بگیرید تــا افزایش یا کاهــش صادرات و 

نظارت در بازار.
نماینده مردم ساری در مجلس در خصوص عملکرد 
سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی دولت 
رئیسی گفت: وضعیتی که مشاهده می کنیم نتیجه 
عملکرد چند ماه وزارت جهاد کشــاورزی دولت 
سیزدهم نیست. این وضعیت نتیجه سیاست های 
نادرستی است که پیش از این وجود داشته و وزیر 
جدید جهاد کشاورزی در حال تنظیم برنامه هاست 
اما به زمان بیشتری نیاز دارد. تنها دو ماه است که 
قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی دولت 
سیزدهم اجرایی شده است و انتظار ما این است که 
سیاست های منظمی را در این زمینه اجرایی شود.

تقریبا شاهد هستیم طبقه 
متوســط در حال نزدیک 
شــدن به طبقه فرودست 
است. ســال گذشــته بود 
که خــط فقر مطلــق برای 
کالن شــهرها عددی حدود 10 میلیون تومان اعالم 
شد که بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی اکنون، 
این رقم بــا توجه به گرانی های اخیــر و عدم افزایش 
حقوق می تواند تــا بیش از 12 میلیــون نیز افزایش 
داشته باشــد. این در حالی اســت که 10 سال پیش 
18 درصــد ایرانی ها زیر خط  فقر بودنــد، اکنون 28 
درصد زیر خط فقر قرار دارند. این بدان معناســت که 

از هر 4 ایرانی یک نفر فقیر است. طبق آمارهای منتشر 
شــده در بیش از نیمی از خانواده هایــی که زیرخط 
فقر قرار دارند حداقل یک نفر مشغول به کار است اما 
مشکل، درآمد پایین این فرد شاغل است که درآمدش 
 کفاف هزینه ها را نمی دهــد و خانواده در زیرخط فقر

 قرار گرفته است.
اما این پایان ماجرای خط فقر نیست. هم زمان با گزارش 
رسمی وزارت کار در مرداد امسال درباره خط فقر در 
کشــور، مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد گفته 
بود: برآوردها نشان دهنده آن است که به طور متوسط 
در دوره زمانی 1380 تا 13۹8 حــدود 33 درصد از 
جمعیت کشور زیر خط فقر چند بُعدی قرار گرفته اند 
و خط فقر از ۹۵0 هزار تومان در ســال 13۹0 به 10 

میلیون تومان در سال 13۹۹ رسیده است.

اما »خط فقر جهانی« براســاس استانداردهای بانک 
جهانی، اکنون بیــش از 1.۹ دالر در هر روز اســت. 
این رقم، خط فقــر جهانی برای یک نفــر در هر روز 
است؛  پیشتر خط بین المللی فقر یک دالر آمریکا در 
نظر گرفته می شد اما در ســال 2008 بانک جهانی 
این رقم را 1.2۵ دالر بر اســاس برابری قدرت خرید 
ســال 200۵ تغییر داد. این ســطح در سال 2011 
 دوبــاره به روزرســانی شــد و بــه 1.۹ دالر در یک

 روز رسید.
البته دولت سیزدهم برنامه ها و طرح های زیادی برای 
کاهش فقر و کمک به نیازمندان در دستور کار دارد و 
همچنین در الیحه بودجه 1401 نیز بودجه مربوط 
به امور رفاهی و دســتگاه های حمایتی و فقر زدایی از 
رشد خوبی نسبت به سال قبل برخوردار بوده است که 

امیدواریم این برنامه ها تأثیر زیادی در کاهش جمعیت 
زیر خط فقر در کشور داشته باشد.

در همین زمینه یک عضو هیئت علمی دانشــگاه در 
گفت و گو با –کسب و کار– گفت: در کشور های درحال 
توسعه، فقر گسترده تر از کشور های پیشرفته است و 
در رابطه با توزیع جغرافیایی فقر هم شــاهد هستیم 
گستردگی فقر در مناطق روســتایی بیش از مناطق 

شهری است.
زهرا کریمــی اضافه کرد: در ســال ۹۹ بســیاری از 
پژوهش ها نشــان داده که خط فقــر در تهران به 10 
میلیون تومان رسیده اســت. هزینه اجاره مسکن و 
خــوراک و... شــرایط را به ســمتی برد که شــاهد 
مهاجرت افراد به حومه شــهر هســتیم. همین امر 
هم عالوه برهزینــه اجاره، هزینــه دوری راه و حمل 
و نقــل و... را نیز بر خانواده ها تحمیــل کرده و تقریبا 
 شاهد هستیم طبقه متوســط در حال نزدیک شدن

 به طبقه فقیر است.
به گفته وی، حداقل دستمزد سالهاست با هزینه  های 
زندگــی یک خانوار متوســط کارگــری فاصله پیدا 
کرده و در این ســه چهار ســال اخیر با توجه به نرخ 
تورم باالی بعد از تحریم ها این فاصله بیشتر هم شده 
اســت. فاصله ی زیاد بین حداقل دستمزد و نرخ تورم 
و سبد معیشت سبب شده شمار زیادی از خانوارهای 
کارگری زیر خط فقر قرار بگیرند. یعنی اشتغال نتوانسته 
آن ها را از خط فقر نجات دهد. اگر مزد کافی نباشــد 
سفره ی تعداد بسیاری از خانواده های ایرانی کوچکتر 
می شــود. این موضوع عالوه بر تنگناهای اقتصادی 
از نظر اجتماعی نیز مشــکالتی به وجود می آورد. با 
افزایش نارضایتِی بخش بزرگی از جمعیت کشــور، 
ســرمایه اجتماعی و اعتماد مردم آســیب می بیند. 
این هم محدود به کارگران نمی شــود بلکه به صورت 
گسترده در بین جوانانی که زندگی آن ها تحت فشار 
قرار گرفته نیز سرایت می کند. نارضایتی که از تحت 
 فشــار قرار گفتِن تعداد زیــادی از جمعیت به وجود 

می آید می تواند مخرب باشد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

برخــی از از معامله گران 
بــازار دالر بــا توجــه به 
پالس های مثبــت از مقر 
مذاکرات وین معتقدند که 
احتمال افــت قیمت دالر 
در بازار وجــود دارد. البته بازار ارز تهران شــاهد 
افزایش قیمت دالر بود. این اســکناس آمریکایی 
توانســت 300 تومان باال برود و با 2۶ هزار و ۵۵0 
تومان معامله شــود. قیمت درهم نیز روز گذشته 
 همزمان با رشــد قیمــت دالر وارد فــاز صعودی

 شد.
فضای بازار ارز تهران ایــن روزها پر از اخبار مثبت 
برجامی است و طرف های مذاکره کننده از رسیدن 
مذاکرات هســته ای به مرحله نهایی سخن گفته 
اند. در همین راســتا مسئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا گفته بود در مسیر مذاکرات گشایش 
 هایی اتفــاق افتاده و برجــام به ایســتگاه پایانی 
رسیده اســت. در کنار این خبر یک ادعای جدید 
درباره مذاکرات توجــه ها را به خــود جلب کرد. 
روزنامه االخبار از احتمال آزاد ســازی بخشــی از 
دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور و 
همچنین آزادی زندانیان آمریکایی دو تابعیتی در 

ایران خبر داده بود.
برخی از از معامله گران بازار دالر با توجه به پالس 
های مثبت از مقر مذاکرات وین معتقدند که احتمال 
افت قیمت دالر در بازار وجــود دارد؛ به عقیده آنها 
در صورتی که اخبار قطعی تــری از برجام مخابره 
شــود قیمت دالر به ســمت 2۶ هزار و 200 و در 
نهایت 2۵ هزار و 800 تومان حرکت خواهد کرد. 
البته عده ای دیگر از بازیگــران دالری می گویند 

که ظرفیت کاهش قیمت دالر توسط اخبار برجام 
تکمیل شــده و در صورت توافق هــم نباید انتظار 
کاهش قیمــت دالر به زیر کانــال 2۵ هزار تومان 
 را داشــت. قیمت درهم در معامالت پشت خطی

 روز گذشــته بر روی 7 هــزار و 220 تومان قرار 
گرفت که نســبت به قیمت معامــالت نقدی 10 
تومان افت را نشــان مــی دهــد. بنابراین پیش 
 بینی قیمت دالر از مســیر قیمت درهــم  نزولی

 است.قیمت دالر فردایی در معامالت پشت خطی 
بر روی 2۶ هزار و ۶00 تومان قرار گرفت که نسبت 
به قیمت دالر در معامالت پشــت خطی سه شنبه 
شــب ۵0 تومان افت کرده بود. در معامالت پشت 
خطی سه شنبه شب قیمت دالر فردایی بر روی 2۶ 
هزار و ۶۵0 تومان قرار داشت. بنابراین معامله گران 
قیمت دالر در بازار ارز را نزولــی پیش بینی کرده 
اند. در معامالت پشت خطی دالر هرات  با 2۵ هزار 

و ۹۵0 تومان معامله شــد که نسبت به قیمت  سه 
شنبه شــب 1۵0 تومان باال رفته بود. در معامالت 
پشــت خطی قیمت دالر  بر روی 2۵ هزار و 800 
تومان قرار داشت. بدین ترتیب در بازار هرات معامله 
گران به استقبال افزایش قیمت دالر رفتند. در واقع 
معامله گران دالر پیش بینی کردند که قیمت دالر 
در بازار ارز امروز  پنجشنبه 21  بهمن بر مدار صعود 

قرار می گیرد.  

درصورتتوافقبرجامیدالرتاچهعددیسقوطمیکند؟

نرخ  دالر در سراشیبی 
فشاربودجهمانعافتنرخارزمیشود؟

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

۱۰سالپیش۱۸درصدایرانیهازیرخطفقربودند،اکنون۲۸درصد

فاصله  دستمزد  با  هزینه ها
ازهر۴ایرانییکنفرفقیراست

برنج ۹۰ هزار تومانی، ۳۵ هزار تومان خریداری شده است

تولیدکنندهدرمحاصرهمشکالتمتعدد

ورود مواد اولیه با تاخیر و با مبالغ هنگفت انجام مي شود

کارگران چاپ به بهانه حقوق پایین پیک موتوري مي شوند

نهاده مورد نیاز دام عشایر تا هفته آینده تأمین می شود
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ايجاد خانه خالق و نوآوری مترو كليد خورد
تفاهم نامه همکاری بین ســتاد فناوری های نرم و صنایع خالق معاونت علمی و 
فناوری و شرکت بهره برداری راه  آهن شهری تهران با هدف توسعه کسب وکارهای 
حوزه فناوری های نرم و صنایع خالق منعقد شد. به گزارش نقل از معاونت علمی و 
فناوری، پرویز کرمی در آیین امضای تفاهم نامه همکاری بین ستاد فناوری های نرم و 
توسعه صنایع خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت بهره برداری 
راه آهن شهری تهران و حومه با تشبیه متروی تهران به شهر زیرزمینی، گفت: این 
شهر ظرفیت و مزیت های باالیی برای بازار سازی در حوزه فناوری های نرم و صنایع 
فرهنگی و خالق دارد. با شکل گیری پلتفرم خانه خالق و نوآوری مترو در کنار شکل 
دهی به شرکت های خالق و فرهنگی تسهیالت مناسب به مردم و مسافران مترو 
ارائه می شود. رئیس ستاد اجرایی سازی سند توسعه ملی فناوری های نرم همچنین 
بیان کرد: روزانه ۳ میلیون مسافر در متروی تهران جا به جا می شوند این ظرفیت باال 
می تواند فضایی برای تبلیغ کسب و کارهای خالق و نرم باشد و شرکت های دانش 
بنیان و خالق بتوانند از این فرصت ایجاد شده برای توسعه کسب و کار خود بهره 
بگیرند و بازار کار شرکت های فعال حوزه صنایع نرم و خالق رونق گیرد. کرمی افزود: 
در شهر زیرزمینی متروی تهران می توان با استقرار شرکت های خالق فضاهایی برای 
کسب و کار های دیجیتال و استارت آپی و نیز معرفی مجازی و فیزیکی محصوالت 
و خدمات این شرکت ها ایجاد کرد. برای این کار می توان از فناوری هایی چون هوش 
مصنوعی، AR، VR، اینترنت اشیا و موزه مجازی و گالری و فروشگاه مجازی غیره 
بهره برد. ما به دنبال این هستیم که متروی تهران را مانند بسیاری از کشورها به گالری 
سیاری برای ارائه توانمندی های دانش بنیان ها و خالق ها تبدیل کنیم. البته این کار به 
ظرافت های بصری و استفاده از خالقیت ها و فناوری ها، نوآوری ها نیاز دارد تا مسافران 
را جذب کند. دبیر ســتاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با اشاره به حوزه های فعالیت شرکت های خالق در کشور، 
بیان کرد: در حال حاضر این شرکت ها در ۲۰ حوزه مختلف مانند فیلم، انیمیشن، 
بازی، ســرگرمی، ورزش و تندرســتی، مد و لباس، گیاهان دارویی، نوآوری های 
اجتماعی و آموزشی و یادگیری هنرهای تجسمی و گردشگری و غیره ارائه خدمت 
می کنند. این شرکت ها می توانند در حوزه کاری و جغرافیایی هم در ایستگاه و هم در 
واگن متروی تهران هم توانمندی های خود را ارائه کنند و در معرض دید قرار دهند.

کرمی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با کمک شرکت های دانش 
بنیان و خالق خود در زمینه های مختلف راهبردی چون ساخت مترو ایران ساخت 
تجهیزات و دستگاه های کاربردی در مترو، نیرومحرکه، ساخت واگن، کابین ، نگهداری 
و تعمیر لوکوموتیوهای مترو با شرکت بهره برداری راه آهن شهری همکاری می کند. 
اما در حوزه صنایع نرم و خالق تاکنون همکاری مشترکی نداشتند که امیدواریم در 
قالب این تفاهم نامه و ایجاد خانه خالق و نوآوری مترو به این حوزه نیز ورود کنیم و 
شاهد اتفاقات خوب، نوآورانه و خالقانه باشیم. رئیس ستاد اجرایی سازی سند توسعه 
ملی فناوری های نرم ادامه داد: امیدواریم شرکت ها با برنامه ریزی به این حوزه ورود 
و از مزیت های این کار استفاده کنند. این خدمات از بازار یابی و فروش، تبلیغات و 
 AR، آگهی درآمدزایی شروع می شــود تا بهره گیری از امکانات فناورانه ای چون
VR، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی درون کابین های مترو به شکلی شکیل و زیبا 
تا ایستگاه هایی که ازدحام کمتری دارند، ادامه دارد. کرمی همچنین گفت: شرکت 
های خالق و دانش بنیان می توانند در بازاری برای فعالیت خود ایجاد کنند که انتفاع 
آن هم برای شهروندان است و هم شرکت مترو و هم شرکت های خالق و فناوری که 
ایده دارند و می توانند در این حوزه فعالیت کنند. معاونت علمی و فناوری در حوزه 
فناوری های پیشرفته در قالب طرح های کالن ملی با مترو همکاری داشته و یک رام 
قطار مترویی را ۸۵ درصد در تمام تجهیزات، ایران ساخت کند. در حال حاضر نیز 
قطار مترویی ایران ساخت در حال پاس کردن استاندارد ها و تست گرم خود را در 
خطوط متروی تهران طی می کند. مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: 
وقتی مسافری سوار قطار می شود ناخودآگاه به بخشی از وقت خود را در این مکان 
صرف می کنند شرکت های حوزه، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، کسب و کارهای 
دیجیتال و فناوری های نرم در حوزه AR، VR می توانند در ایســتگاه ها و کابین 
مترو پذیرای ذهن، چشم و دل مسافران باشند. هم از جنبه اطالع رسانی، هم تبلیغ 
و هم نوآوری های روز. در متروی بسیاری از کشورها گالری های سیاری که ایجاد می 
شود در حوزه فیلم، انیمیشن، هنرهای تجسمی و غیره کارهای خود را کمک همین 
فناوری ها عرضه می کنند و بازار کسب و کار ایجاد کنند. رئیس ستاد اجرایی سازی 
سند توسعه ملی فناوری های نرم همچنین بیان کرد: فناوری ها عمر دارند اما نوآوری 
ها عمر ندارند و ودیعه الهی برای بشر هستند اگر مکان و حمایت درستی باشد پرورش 
خواهد یافت و به شکل محصول یا خدمت شکل می گیرد تا مردم از آن بهره مند شوند.

آيفون به ترمينال پرداخت فين تك ها مبدل می شود
اپل قصد دارد قابلیت تازه ای را به آیفون اضافه کند که به کسب و کارها امکان می دهد 
کارت های اعتباری و سیستم های پرداخت دیجیتال را به راحتی از طریق این گوشی 
مورد استفاده قرار دهند.با این تحول دسترسی به خدمت مالی و اعتباری آنالین تنها 
با چند ضربه انگشت بر روی نمایشگر گوشی در دسترس خواهد بود. با این روش 
برخی محدودیت های سخت افزاری آیفون در این زمینه نیز دور زده می شود. اپل 
اعالم کرد این ویژگی که اواخر ســال جاری میالدی راه اندازی می شود از فناوری 
ارتباطات میدانی نزدیک یا ان اف سی برای انجام انواع پرداخت ها از جمله بین دو یا 
چند گوشی آیفون استفاده می کند. این غول فناوری اضافه کرد اطالعاتی در مورد 
اینکه چه چیزی خریداری می شود یا چه کسی آن را خریداری می کند جمع آوری 
نمی کند تا حریم خصوصی افراد محفوظ باقی بماند. این شرکت در بیانیه ای اعالم 
کرد شرکت های فین تک استرایپ و شاپیفای پوینت برای اولین بار در بهار سال 
۲۰۲۲ در ایاالت متحده خدمات »Tap to Pay« را در دسترس مشتریان تجاری 
قرار می دهند.بیلی آلوارادو، مدیر ارشد بازرگانی استرایپ، گفت: »چه فروشنده 
یک شرکت خرده فروشی اینترنتی باشید و چه یک کارآفرین، به زودی می توانید 
پرداخت های بدون تماس را با دستگاهی که از قبل در جیب شماست، یعنی گوشی 

آیفونتان انجام دهید. جزئیات بیشتر در این زمینه در آینده نزدیک اعالم می شود.

افشای كالهبرداری فيشينگ در اينستاگرام و فيس بوک
متا از شکایت مشترک با همراهی یک شــرکت بانکداری دیجیتال بر علیه دو فرد 
مستقر در نیجریه به جرم فریب مردم و تالش برای حمالت فیشینگ برای دسترسی 
به حساب های مالی آنالین خبر داده است.متا که شرکت مالک فیس بوک محسوب 
می شــود مدعی اســت دو فرد که در نیجریه زندگی می کنند برای فریب مردم و 
دسترسی به حساب های مالی آنالین آنها در حمالت فیشینگ شرکت داشته اند و این 
حمالت از طریق اینستاگرام و فیس بوک انجام شده است. در این شکایت که اولین 
شکایت مشترک بین متا و یک شرکت خدمات مالی است، ادعا شده که متهمان از 
حساب های فیس بوک و اینستاگرام برای جعل هویت شرکت بانکداری دیجیتال 
Chime ، فریب مردم و هدایت آنها به وب سایت های فیشینگ جعلی با هدف به 

دست آوردن اطالعات ورود به حساب هر فرد و برداشت وجه استفاده کرده اند.
متا در این شکایت که در دادگاه منطقه ای ایاالت متحده در ناحیه شمالی کالیفرنیا 
تنظیم شده، تصریح کرده که متهمان از شبکه ای از رایانه ها برای کنترل بیش از 
۸۰۰ حساب کاربری جعل کننده هویت در اینستاگرام و پنج حساب فیس بوک 
استفاده کرده اند تا فعالیت خود را پنهان کرده و از شناسایی خود جلوگیری کنند.

جسیکا رومرو، مدیر اجرای پلت فرم متا در حوزه دادخواهی قضائی در یک پست 
وبالگی نوشــت: کالهبرداری با هدف جعل هویت یک چالش جدی است و این 
اقدام نشان دهنده یک گام بزرگ رو به جلو در همکاری بین صنعتی در برابر این 
سوءاستفاده است. شرکت فین تک Chime توسط کریس بریت، مدیر سابق ویزا 

و رایان کینگ، فارغ التحصیل شرکت کام کست در سال ۲۰۱۲ راه اندازی شد.

اخبار

سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان مخابرات راه اندازی شد
سامانه یکپارچه بازرسی و رسیدگی به شکایات مشتریان شرکت مخابرات ایران به بهره برداری رسید.به گزارش مخابرات منطقه تهران، سامانه یکپارچه بازرسی و 
رسیدگی به شکایات مشتریان شرکت مخابرات ایران با هدف تجمیع و یکپارچه سازی شکایات و به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری های بهتر در آینده راه اندازی 

شد.مشتریان می توانند با مراجعه به سایت BAZRESI.TCI.IR گزارش ها و شکایات خود را در حوزه مخابرات ارسال و پیگیری کنند.

از محل برداشت از عیدی و 
پاداش شاغالن که نمی توان 
بــه بازنشســتگان عیدی 
پرداخت؛ عیــدی و پاداش 
مشــمول حق بیمه نیست و 
نمی توان بیست درصد از دریافتی ناچیز کارگراِن زیر 

خط فقر به این بهانه کاست.
موضوع عیدی پایان سال بازنشستگان کارگری، مساله ای 
مهم و جنجال ساز است؛ سالهاست بازنشستگان تحت 
پوشش سازمان تامین اجتماعی که تعداد آن ها حدوداً 
۴.۵ میلیون نفر است و نماینده ۴.۵ میلیون خانواده در 
کشور محسوب می شوند، خواستار همسان سازی عیدی 
خود با شاغالن هســتند.عیدی بازنشستگان کارگری، 
اصوالً با تصویب هیات دولت و با ابالغ مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی پرداخت می شود اما در سال های گذشته، 
میزان آن همیشــه برابر با عیدی دریافتی کارمندان و 

بازنشستگان زیرمجموعه دولت بوده است.

میزان عیدی بازنشستگان
هفدهم بهمن ماه، موسوی )مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی( در ارتباط بــا مبلغ عیدی و همچنین زمان 
پرداخــت آن به بازنشســتگان خاطرنشــان کرد: ما 
همچنان منتظر مصوبه هیئت دولت هستیم و به محض 
اینکه این مصوبه به سازمان تأمین اجتماعی ابالغ شود 
فرآیند پرداخت آن انجام می شود. همچنین در ارتباط 

با مبلغ آن نیز منتظر تصمیم هیئت دولت هستیم.
با این حال، همیشــه عیدی بازنشســتگان کارگری، 
کارمندی بوده اســت؛ مثاًل سال گذشــته، فقط یک 
میلیون و پانصد هــزار تومان به تمام بازنشســتگان 
کشور به عنوان عیدی پایان سال پرداخت شد، هرچند 
سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی خود، یک 
میلیون و دویســت هزار تومان به عنوان عیدی اضافه 
به بازنشســتگان پرداخت. در چنین شــرایطی، یکی 
از مهم ترین مطالبات بازنشســتگان تامین اجتماعی، 
افزایش عیدی پایان ســال به اندازه ی کارگران شاغل 
اســت. قانون مصوب ســال ۱۳۷۰ مجلس شــورای 
اســالمی، تکلیف میزان عیدی کارگران شــاغل را به 
روشنی مشخص کرده است؛ حداقل عیدی، شصت روز 
حداقل دستمزد روزانه و حداکثر آن، نود روز حداقل 
حقوق روزانه کارگران اســت. با این حساب، حداقل 
عیدی امسال، ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و حداکثر 

عیدی، ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان است.

طرحی برای »همســان سازی« که مبنای 
عادالنه ندارد

همسان ســازی عیدی بازنشســتگان و شاغالن، یک 

مطالبه ی اساسی و جدی است که تمام بازنشستگان 
کارگرِی کشور در پیگیری آن شریک هستند اما طرحی 
که اخیراً به پیشــنهاد برخی فعاالن کارگری خراسان 
رضوی به کمیســیون اجتماعی مجلس شــورا تحت 
عنواِن »همسان سازی عیدی بازنشستگان با شاغالن« 

پیشنهاد شده، مبنای عادالنه و درستی ندارد.
و اما طرحی که جنجال ساز شده است؛ هفدهم بهمن 
ماه، یک فعال حوزه کار از ارســال طرح پیشــنهادی 
همسان سازی عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به 
وزارت کار توسط کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.

او گفــت: بــر اســاس آخریــن اخبــار و اطالعات و 
پیگیری های صورت گرفته از سوی اعضای کمیسیون 
اجتماعی و نمایندگان محترم مشــهد و کالت، مطلع 
شدیم که کمیســیون به دلیل آنکه تصمیم گیری در 
خصوص حقوق و دستمزد شــاغالن تامین اجتماعی 
برعهده شورای عالی کار است، این طرح را به وزارت کار 
ارسال کرده است تا از سوی شرکای اجتماعی و اعضای 
شــورای عالی کار مورد بررســی قرار گیرد. پیشنهاد 
کردیم با توجه به آنکه ۱۴ میلیون کارگر شاغل تامین 
اجتماعی داریم که به سازمان بیمه پردازی می کنند، 
از میــران عیدی و پاداش آن هــا ۲۰ درصد حق بیمه 
کسر شود که ۱۳ درصد آن ســهم کارفرما و ۷ درصد 
سهم کارگر اســت و اگر کارگران بدانند که در دوران 
بازنشستگی عیدی کارگری می گیرند قطعا از این طرح 
استقبال می کنند. کسر بیست درصد حق بیمه از عیدی 
و پاداش پایان ساِل کارگران شاغل و افزودن به عیدی 
کارگران بازنشسته از این محل، گرچه توسط فعاالن 
کارگری خراسان رضوی به نمایندگان این استان در 
مجلس ارسال شده اما کانون شوراهای استان خراسان 

رضوی نیز این طرح را قبول ندارد.

مخالفت کانون شوراهای استان خراسان 
رضوی

احسان سهرابی )فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی 
شوراهای استان خراســان رضوی( در مخالفت با این 
طرح به ایلنــا می گوید: در خصــوص مصاحبه یکی 
از پیشکســوتان جامعه کارگری که یکسال است در 
ارتباط با افزایش عیدی و پاداش باز نشستگان پیگیری 
می نمایند و ارائه طرح آن توســط نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی مشــهد وکالت انجام شده است و هم 
اکنون کمیســیون اجتماعی آن را در دستور کار قرار 
داده، باید اذعــان نمود هیچ کس بــا افزایش عیدی 
پرداختی به بازنشستگان مخالف نیست ما هم به عنوان 
شاغل خوشحال می شویم این اتفاق میمون بیفتد اما 
این طرح معایب بسیار دارد. کارگران تنها وجه تمایزی 
که با کارمندان دولت دارند همین مصوبه مجلس است 
که مبنای محاسبه عیدی را شصت تا ۹۰ برابر حداقل 
دستمزد روزانه مشخص نموده است که متاسفانه همین 
تمایز منجر شده است که مســتخدمین دولت غبطه 

خورده و در فضای رســانه ای مدام این تمایز را مطرح 
می کنند. اما اینکه از عیدی شاغالن بیست درصد کم 
کنند و به بازنشستگان بدهند، اصاًل مورد قبول نیست.

او اضافه می کند: بازنشســتگان ۳۰ تا ۳۵ســال بیمه 
پرداخته اند و از محل این حق بیمه ها، شــرکت های 
سرمایه گذاری شستا ایجاد شده است که پشتوانه این 
صندوق بین النسلی و حمایتی است؛ از محل سود این 
شرکتها، باید عیدی بازنشستگان تامین شود نه از جیب 
کارگران شاغل! اگر سیاست های غلطی در شستا حاکم 
است باید اصالح شود، باید انضباط مالی برقرار و جلوی 
هزینه های غیرمتعارف گرفته شود. بازنشسته ۳۰ سال 
حق بیمه پرداخته تا امروز از آن بهره ببرد و دغدغه ای 
برای همسان سازی و افزایش عیدی نداشته باشد؛ چرا 
می خواهند از عیدی کارگر شاغل حداقل بگیر که تنها 

امیدواری یک خانواده در شب عید است، بکاهند؟!
سهرابی تاکید می کند که کانون شوراهای اسالمی کار 
خراسان رضوی با این طرح پیشنهادی به شدت مخالف 
است و جالب اینجاســت که فعاالن صنفی کارگران و 
بازنشستگان و هیچ کدام از تشکل های صنفی موجود، 
حامی این طرح نیســتند؛ دولت یا ســازمان تامین 
اجتماعی باید بار افزایش عیدی بازنشستگان را بر دوش 
بکشد نه کارگر شاغل و حداقل بگیری که تنها امیدش 
چند میلیون عیدی و پاداش پایان سال است؛ کسر ۲۰ 
درصد از عیدی و پاداش به عنوان حق بیمه، یعنی کم 
شدن حداقل یک میلیون تومان از دریافتی پایان ساِل 

یک خانواده کارگری.

سازمان از محل سرمایه گذاری ها، یکماه 
حداقل حقوق بپردازد

حسن صادقی نیز در انتقاد از این طرح به ایلنا می گوید: 
آنچه در قانون کار به عنوان مزد و مزایای مزدی تعریف 
شده، مشمول دریافت حق بیمه می شود، عیدی پایان 
ســال، جزو مزایای مزدی قانون کار نیست و تاکنون 
نیز مشمول کســر حق بیمه نبوده و از این به بعد هم 

نباید باشد. حال آقایان می خواهند با دست کردن در 
جیب کارگر حداقل بگیر، منبعی برای افزایش عیدی 

بازنشسته پیدا کنند و این اصاًل عادالنه نیست.
صادقی معتقد اســت باید از محل سرمایه گذاری های 
ســازمان تامین اجتماعی، منابع الزم برای پرداخت 
حداقل یک مــاه حداقل حقــوق به عنــوان عیدی 
بازنشستگان فراهم شود؛ او در توضیح بیشتر می گوید: 
سازمان باید از درآمدهای امالک و مستغالت خود یا از 
محل شرکت های شستا و سود سهام شرکت هایی که 
در اختیار دارد، منابع ریالی برای پرداخت یکماه حداقل 
حقوق به عنوان عیدی بازنشستگان تامین کند؛ درست 
است که وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی خوب 
نیست اما وضعیت معیشتی و مالی جامعه کارگری از 
آن هم خراب تر است و لذا درست نیست منابع عیدی 

بازنشستگان از جیب خالی کارگران تامین شود.
او با بیان اینکه »با حرکت های پوپولیســتی نباید به 
دنبال رای جمع کردن و رضایــت جامعه هدف بود« 
می افزاید: طرح های نمایندگان مجلس باید به گونه ای 

تدوین شود که ذینفعان و جامعه هدف ضرر نکنند.

چرا کارگران هزینه بپردازند؟
طرحی که ادعا می شود به عنوان همسان سازی حقوق 
بازنشستگان و شــاغالن، توسط کمیسیون اجتماعی 
به تامین اجتماعی ارسال شــده، مورد قبول کارگران 
و فعاالن کارگری نیســت؛ کارگران ســی سال حق 
بیمه خود را در صندوق بازنشستگِی تامین اجتماعی 
پس انداز می کنند و اختیار تمــام و کمال این منابع را 
به سازمان می دهند تا از ارزش این دارایی ها حفاظت 
نماید و برای ایــن منابع ریالی، ارزش افــزوده ایجاد 
کند. به راســتی این منابع کجا مــی رود که برای یک 
عیدی پایان سال هم کفاف نمی دهد؛ سال ها سرمایه 
بازنشســتگان در اختیار تامین اجتماعی بوده، حاال 
برای پرداخت عیدی پایان ســال، بازهم باید کارگران 

هزینه بپردازند؟

چرا كارگران هزينه بپردازند؟

طرحی عجیب برای همسان سازی عیدی بازنشستگان
News kasbokar@gmail.com

داده های رسمی از رشد بیش از سه برابری مصرف برق در 
بخش های عمومی و دولتی تهران در سال های  ۹۵ تا ۹۹ 
حکایت دارد،در حالی که در این مدت رشد ساالنه مصرف 

برق در کل کشور، تنها ۲۱ درصد بوده است.
همزمانی این آمارها با رشــد استخراج غیر قانونی بیت 
کوین در اداراتی نظیر بورس، شائبه استفاده از برق اماکن 
عمومی برای رمز ارزها را مطرح می کند افزایش قیمت 
رمزارزها در ســال های اخیر، توجه بسیاری از سرمایه 
گذاران دنیا را به تجارت و استخراج این ارزها جلب کرده 
است. این موضوع در کشورهایی همچون ایران که حامل 
های انرژی با یارانه های پنهان سنگین به دست مصرف 
کننده می رسند، حادتر است. طبق آمارهای ارائه شده 
توسط خبرگزاری رویترز در خرداد امسال، ۴.۵ درصد 
استخراج های بیت کوین جهان )در آن تاریخ( در ایران 

انجام شده و بررسی های خراسان در آن زمان، نشان می 
دهد هزینه استخراج هر بیت کوین با برق خانگی ۲۴۰ 
دالر و با برق مصوب به دو رقم ۱۴۴۰ دالر در فصل سرد و 

۵۷۹۰ دالر در فصل گرم رسیده است.
با این اوصاف اگر تفاوت رقم هزینه اســتخراج و قیمت 
فروش هر بیت کوین )هم اینک بیش از ۴۴ هزار دالر( را 
مقایسه کنیم، دلیل استقبال سرمایه گذاران از استخراج 
بیت کوین در ایران مشخص می شــود. در این میان، 
حجم فعالیت های غیرمجاز در این عرصه کم نیست. به 
طوری که طبق گزارش ۹ آذرماه خبرگزاری ایرنا به نقل 

از مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، از ابتدای 
طرح برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز، حدود ۲۲۲ 
هزار دستگاه غیرمجاز شناسایی شده است. گزارش های 
متعدد حاکی از این است که استخراج غیرمجاز رمز ارز 
در انواع مکان ها اعم از دامداری ها، سوله ها و حتی برخی 
اماکن رسمی و دولتی نظیر زیرزمین شرکت بورس تهران 
نیز انجام شده است، موضوعی که به کمبود برق، قطع 
برق خانوارها و فعالیت های تولیدی و ضربه به اقتصاد 
کشور منتهی می شود. با این حال، گزارش اخیری که 
سایت نود اقتصادی به نقل از سالنامه آماری تهران منتشر 

کرده، فرضیه گســترش معدن کاوی غیرقانونی بیت 
کوین در برخی ادارات تهران درسال های اخیر را تقویت 
می کند. طبق این آمارها، مصرف ســاالنه برق ادارات 
دولتی و عمومی در ســال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ با رشد 
۲۱۵ درصدی از ۲۲۲ هزار مگاوات به ۶۹۹ هزار مگاوات 
رسیده اســت. این رشــد مصرف انرژی در بخش های 
عمومی و دولتی در شرایطی رخ داده که در این مدت، 
مصرف ساالنه برق کشور تنها ۲۱ درصد افزایش داشته 
است. این گزارش می افزاید: با توجه به کشف ماینرهای 
استخراج ارز دیجیتال از ساختمان بورس در پاییز امسال، 
این شائبه وجود دارد که ممکن است  این رشد بی رویه و 
عجیب و غریب برق ساختمان های دولتی و عمومی ناشی 
از نصب و به کارگیری ماینرهای استخراج ارز دیجیتال رخ 

داده باشد که مصرف آن ها بسیار چشمگیر است.

ماجرای 3 برابر شدن مصرف برق برخی ادارات تهران چيست؟

شائبه استخراج رمزارز در برخی ادارات 

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید 
بر اینکه بالکچین در کنار سایر فناوری های نوین، جهان 
را تغییر می دهد، گفت: موفق به صادرات خدمات فنی 
مهندسی در بالکچین نشده ایم.به گزارش مرکز توسعه 
فرهنگ و هنر در فضای مجازی، »نشســت تخصصی 
فناوری بالکچین و فضای مجازی« با حضور رضا قربانی 
عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون فین تک سازمان 
نظام صنفی رایانــه ای )نصر( برگزار شــد و در آن، این 
فناوری به عنوان یکی از فناوری های نوین که تغییرات 
اساسی در آینده جهان ایجاد خواهد کرد، مورد بررسی 

قرار گرفت.
رضا قربانی با اشاره به اینکه بالکچین )زنجیره بلوکی( 
در حال سپری کردن دنیای کودکی خود است، گفت: 
بیان پیچیدگی های این فناوری به منظور درک بهتر آن 
به راحتی ممکن نیســت و با ارائه یک تعریف نمی شود 
این فناوری نوپا را دقیق توضیح داد. بالکچین در ابعاد 
مختلف پیچیدگی هایی از جمله پیچیدگی های ذاتی، 
فنی و حقوقی دارد. این فناوری را می توان به دفتر کل 
توزیع شده در فضای مجازی تشبیه کرد با این تفاوت 
که در فضای مجازی این دفتــر کل در اختیار چند نفر 
است اما هرگونه اعمال تغییر در صفحات آن قابل ردیابی 

و پیگیری است.
وی با اشــاره به ارائه تعریف های متفــاوت از بالکچین 

تصریح کرد: شاید بهترین تعریف این باشد که بالکچین 
زنجیره ای از بلوک ها است که به هم متصل می شوند و 
هر بلوک حاوی اطالعاتی است که قابل تغییر نیستند و 
مجموعه بلوک ها در کنار هم بالکچین را تشکیل می دهد. 
در این فناوری، برخالف داده های دیگر با داده هایی روبرو 
هستیم که پس از پر شدن در یک بلوک، امکان نگارش 

آن و اصالح آن ها فراهم نیست.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان 
اینکه بیشتر افراد بالک چین را با بیت کوین می شناسند، 
توضیح داد: مفهوم بالکچین برای نخستین بار در دل رمز 
ارزی به نام بیت کوین نمایان شد و به این ترتیب رمزارزها 
مهم ترین دستاوردهای بالکچین محسوب می شوند و در 
واقع رمز ارزها محصوالت ساخته شده ای هستند که یک 

تکنولوژی در دل خود دارد.
قربانی با بیان اینکــه بالک چین می تواند نقش مؤثری 
در حوزه های مختلف مالکیت مدنی، پزشــکی، اسناد 
رسمی، موسیقی، فرهنگ، هنر و بســیاری از حوزه ها 
داشته باشد گفت: برگزاری انتخابات دیجیتال یکی از 
برترین دستاوردهای استفاده از سیستم بالکچین است و 
ما تجربه های بسیار موفقی از برگزاری انتخابات سازمان 
نظام صنفی رایانه ای با استفاده از تکنولوژی بالکچین 
داشته ایم. این تکنولوژی امنیت انتخابات را به دلیل آنکه 

نمی توان در آن رخنه کرد تضمین می کند.

مدیرعامل یک شــرکت دانش بنیان با اشاره به ۲ نرم افزار 
طراحی شده پایش آلودگی هوا و پهنه های آبی کشور گفت: 
این دو محصول در سازمان فضایی استفاده می شود و در حال 
توسعه است. سیدمحمدحسین حسینی مقدم مدیرعامل 
یک شرکت دانش بنیان اظهارکرد: ما در این شرکت موفق 
شدیم دو نرم افزار را برای پایش انالین پهنه های آبی کشور 
و پایش گرد و غبار و آلودگی هوا به واسطه پردازش تصاویر 
ماهواره ای طراحی کنیم.وی در خصوص نرم افزاری که در 
زمینه پایش آلودگی هوا و گرد و غبار است، افزود: این نرم 
افزار پارامترهای آلودگی هوا همچون نیتروژن، دی اکسی 
کربن، مونو اکســید کربن، فرمالدهید و... را پایش کرده و 
به این واسطه توده های گرد و غبار داخل و اطراف مرزهای 
کشور را شناسایی می کند.وی با تاکید بر اینکه اکنون این نرم 
افزار که در این شرکت توسعه داده شده در سازمان فضایی 
در حال استفاده است، خاطر نشان کرد: ما سازمان فضایی 
را در این زمینه پشتیبانی می کنیم و بنا داریم قابلیتهای 
جدیدی نیز به این نرم افزار اضافه کنیم که در آینده به نتیجه 

خواهد رسید.
مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان با بیان اینکه نرم افزارهای 
زیادی با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای در کشور و 
خارج از کشور طراحی شده اند، گفت: اما مزیت نرم افزارهای 
این شرکت، با محصوالت سایر شــرکت در خودکار بودن 
است، یعنی این نرم افزار تصاویر مرتبط را پردازش کرده و 

با استفاده از آن اطالعات استخراج شده را وارد یک پایگاه 
داده می کند.

وی در این خصوص افزود: به عنوان مثال می توانیم استان 
یا شهر را در یک بازه مشخص انتخاب کنیم و این نرم افزار 
بر اساس پارامترهایی که دارد، اطالعات مورد نیاز را بدست 
می اورد که می توان پارامترها را روی نقشه هم دید. از این 
گزارشها به واسطه نرم افزارهای بومی می توانیم گزارش های 
مختلفی را دریافت کنیم.حسینی با تاکید بر اینکه نمونه نرم 
افزار مشابه آنالین خودکار در کشور طراحی نشده است، 
افزود: همچنین نمونه خارجی این نرم افزار طراحی شده 
که دسترسی عمومی ندارد. وی با بیان اینکه مزیت رقابتی 
این نرم افزار عالوه بر خودکار و اتوماتیک بودن، آنالین بودن 
نیز هست، گفت: به واسطه این نرم افزار، عالوه بر هیت مپ، 
دیتاها در پایگاه داده ذخیره می شوند؛ اطالعات بدست آمده 

می تواند برای تصمیم گیری حاکمیتی مفید باشد.
وی با اشاره به دیگر سامانه طراحی شده در این شرکت گفت: 
سامانه دیگر ما با پردازش تصاویر ماهواره ای می تواند از پهنه 
های آبی کشور اطالعاتی از قبیل مساحت، ارتقاع و دمای 
سطح آب را بدست آورد. حسینی مقدم با تاکید بر اینکه این 
نرم افزار تحت وب قابلیت استفاده با موبایل و سیستم های 
pc را دارد، گفت: ســازمان فضایی با استفاده از دو سامانه 
طراحی شده در این شرکت، گزارشات مرتبط با پهنه های 

آبی و گزارشات مرتبط با آلودگی هوا را استحصال می کند.

»بالكچين« جهان فناوری را تغيير می دهد

مردمبالکچینرابابیتکوینمیشناسند
از سوی يك شركت دانش بنيان؛

پایشآلودگیهواوپهنههایآبیبانرمافزاربومیممکنشد


