
طبق گفته مســئوالن درحالی قرار اســت سود 
سهام عدالت ســال ۱۳۹۹ تا پایان سال جاری 
پرداخت شود که وراث مشمولینی که فوت شده 
اند همچنان باید تا راه اندازی سامانه الکترونیکی 
برای تقسیم و واریز سود سهام عدالت فرد متوفی 

منتظر بمانند.
به گزارش ایسنا، بر اســاس آخرین محاسبات، 
سود سهام  منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۹ 
مشموالن سهام عدالت حدود ۵۵۰ هزار تومان 
است اما پرداخت این مبلغ منوط به مبالغی که 
شــرکت های ســرمایه پذیر به حساب شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی واریز می کنند، خواهد 
بود. بر این اساس اگر شرکت های سرمایه پذیر 
سود سهام خود را در زمان مقرر به حساب سمات 

واریز کنند، پرداخت ســود در یک مرحله انجام 
می شود اما در غیر اینصورت، واریز سود بیش از 

یک مرحله به طول می انجامد.
در این راســتا تعداد متوفیان مشــموالن سهام 
عدالت حدود سه میلیون نفر است و سود سهام 
عدالت قطعا به این افراد هم تعلق میگیرد. وراث 
این افراد باید امــور مربوط به انحصــار ورثه را 
انجام دهند و پــس از آن در انتظــار راه اندازی 
ســامانه الکترونیکی برای تقســیم سود سهام 
متوفی به وراث منتظر بمانند. پس از راه اندازی 
این سامانه ســود ســهام عدالت فرد متوفی، بر 
 اســاس انحصار ورثه، بــه حســاب وراث واریز 

خواهد شد.
در این راستا، تابستان سال جاری بود که حسین 

قشمی، مدیر سیستم تسویه و پرداخت سپرده 
گذاری مرکزی اعالم کرده بود کــه با برگزاری 
جلســات متعدد همکاران واحــد حقوقی قوه 
قضائیــه و واحد فنــاوری اطالعات شــرکت، 
سامانه ای جهت انتقال ســهام افراد فوت شده 
به وارثان آنان ایجاد خواهد شــد. بــرای ایجاد 
این سامانه، جلسات متعددی با همکاران واحد 
حقوقی قــوه قضائیه و همــکاران واحد فناوری 
اطالعات شرکت ســپرده گذاری مرکزی برگزار 
شــد تا اطالعات موجود متوفیــان چه از جهت 
میزان ســهام عدالت چه از جهــت تعداد وراث 
در این ســامانه ثبت و ضبط شــود تا درصدی 
 که وارثــان از ســهام ارث می برند مشــخص 

شود.

تســهیالت خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن 
که ســقف آن ۴۵۰ میلیــون تومان اســت و به 
تازگی پرداخت آن شروع شــده در چهار مرحله 
به متقاضیان پرداخت می شود که ۱۰ درصد در 
مرحله پی کنی، ۴۰ درصد در مرحله اســکلت و 
سقف، ۲۵ درصد در مرحله ســفت کاری و ۲۵ 

درصد در مرحله نازک کاری خواهد بود.
به گــزارش ایســنا، تمامی کســانی کــه قصد 
ساخت وســاز دارند یا پروژه شان نیمه کاره مانده 
می توانند از سقف تسهیالت نهضت ملی مسکن 
استفاده کنند و از شرط فرم »ج« و دیگر شروط 

چهارگانه معاف هستند.
تســهیالت جدید ســاخت مســکن متقاضیان 
خودمالک با ثبت  در سامانه نهضت ملی و معرفی 

به بانک قابل پرداخت اســت. ســقف تسهیالت 
خودمالکی در تهران ۴۵۰ میلیون تومان،   سایر 
کالنشهرها ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ها 
۳۵۰ میلیــون تومان، شــهرهای کوچک ۳۰۰ 
میلیون تومان و روســتاها ۲۵۰ میلیون تومان 

است.
کســانی که به صورت حرفه ای اقدام به ساخت 
و سازمی کنند، کســانی که به صورت شخصی 
می ســازند، یا کسانی که پروژه شــان نیمه کاره 
مانده و نیاز به منابع مالی برای تکمیل آن دارند 
می توانند از تسهیالت نهضت ملی مسکن استفاده 

کنند.
طبــق تازه ترین آمــاری که محمود شــایان - 
مدیرعامل بانک مســکن - ارائه کرده در بخش 

خودمالکی پروژه نهضت ملی مســکن تاکنون ۳ 
هزار و ۸ پروژه جمعا به تعداد ۳۰ هزار و ۵۶۱ واحد 
به بانک ها معرفی شــده اند. از مجموع پروژه های 
معرفی شــده به بانک تاکنون ۱۹ پروژه به تعداد 
۲۸۰ واحد قرارداد دریافت تسهیالت خودمالکی 

را منعقد کردند.
وی افزود: برای ۲۸۰ واحدی که قرارداد آنها برای 
دریافت تســهیالت خودمالکی به امضا رسیده 
است ۹۵ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان تسهیالت 
مصوب شده است که با توجه به پیشرفت پروژه ها 
به حساب خودمالکان واریز می شــود. از میزان 
۹۵ میلیــارد و ۱۹۰ میلیون تومان تســهیالت 
مصوب خودمالکی ۲۷ میلیاردتومان به حســاب 

خودمالکان پرداخت شده است.

قیمت نفت پس از ریزش بیش از سه درصدی که 
روز گذشته در واکنش به کاهش نسبی تنش میان 
روسیه و اوکراین داشت، در معامالت روز چهارشنبه 

بازار جهانی تغییر چندانی نداشت.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۱۰ 
سنت کاهش، به ۹۳ دالر و ۱۹ سنت در هر بشکه 
رسید. نفت برنت روز سه شنبه پس از این که روسیه 
اعالم کرد بخشی از نیروهایش را از مرز اوکراین برمی 
گرداند، ۳.۳ درصد سقوط کرد. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا ثابت بود و در ۹۲ دالر و ۱۳ 
سنت در هر بشکه ایستاد. شاخص نفت آمریکا روز 

گذشته با ۳.۶ درصد ریزش بسته شده بود.
هر دو شاخص روز دوشــنبه به باالترین رکورد از 
سپتامبر سال ۲۰۱۴ صعود کردند و نفت برنت به 
۹۶ دالر و ۷۸ سنت و وست تگزاس اینترمدیت به ۹۵ 
دالر و ۸۲ سنت رسیده بود. قیمت نفت برنت در سال 
۲۰۲۱ تحت تاثیر احیای تقاضای جهانی در دوران 
پساکرونایی و بهبود کندتر عرضه، ۵۰ درصد و وست 

تگزاس اینترمدیت حدود ۶۰ درصد رشد کرد.

روز سه شنبه وزارت دفاع روسیه ویدیوهایی منتشر 
کرد تا نشــان دهد بعضی از نیروها پس از تمرین 
نظامی به پایگاه برگشته اند. این اقدام سودگیری 
در بازار نفت و بهبود بازارهای ســهام اروپایی و وال 

استریت را به دنبال داشت.
اما تحلیلگــران می گویند ورای بحــران اوکراین، 
محدودیت عرضه گریبانگیر بازار نفت مانده و قیمتها 
همچنین در مسیر نزدیک شدن به مرز ۱۰۰ دالر 
در هر بشکه هستند. جوناتان بارات، مدیر سرمایه 
گذاری گروه پروبیس در این باره اظهار کرد: از نظر 
فنی ما می توانیم شاهد بازگشت قیمتها به ۹۰ دالر 
تحت تاثیر سودگیری باشیم اما با احیای اقتصادی 
و تقاضای بیشتری که بازار قادر به تامین آن نیست، 

قیمتها به سمت ۱۰۰ دالر پیش می روند.
اوالف شولتس، صدراعظم آلمان پس از چهار ساعت 
گفت و گو با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
روز سه شنبه گفت: زمینه را برای دیپلماسی بیشتر 
به منظور جلوگیری از جنگ میان روسیه و اوکراین 

می بیند.

ادوارد مویا، تحلیلگر شرکت OANDA اظهار کرد: 
مذاکرات میان شولتس و پوتین انتظارات بازار درباره 
کاهش احتمال حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین 

را تقویت کرد.
در حالی که اوکراین در بحران فرو رفته است، وزارت 
کار آمریکا گزارش کــرد قیمتهای تولیدکننده در 
ژانویه بیشترین افزایش را در هشت ماه گذشته داشته 
است. این گزارش بار دیگر استمرار تورم باال در طول 

سال ۲۰۲۲ را یادآور شد.
بر اساس گزارش رویترز، وزارت صنعت ژاپن اعالم 
کرد این کشور مزایده ای برای فروش حدود ۱.۶۴ 
میلیون بشــکه نفت معادل ۲۶۰ هــزار کیلو لیتر 
نفت از ذخایر ملی در ۹ مــارس برگزار خواهد کرد 
و این عرضــه از ۲۰ آوریل برای برنــدگان مزایده 
موجود خواهد شد. این وزارتخانه همچنین اعالم 
کرد یارانه بنزین بــرای توزیع کنندگان نفت را که 
هفته گذشــته به از ۳.۷ ین به پنج ین در هر لیتر 
 افزایش داده بود، برای هفتــه آینده در همین نرخ 

حفظ می کند.

میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان آبان ماه 
سال جاری نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته 

معادل ۴۳.۸ افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، براساس گزارش بانک مرکزی 
از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی 
و ارزی بانک ها و مؤسســات اعتباری به تفکیک 
استان در پایان آبان ماه ســال جاری، مانده کل 
سپرده ها به رقم ۴۹۳۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان 

رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
و پایان سال گذشته معادل ۴۳.۸ و ۲۷.۴ درصد 

افزایش را نشان می دهد.
 همچنیــن، باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط به 
استان تهران با مانده ۲۶۳۳ هزار و ۴۹۰ میلیارد 
تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه 
و بویراحمد معادل ۱۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان 
اســت.عالوه بر این، مانده کل تسهیالت در این 

زمان ۳۶۱۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت 
به مقطع مشابه ســال قبل و پایان سال گذشته 

معادل ۴۳.۸ و ۲۹.۵ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش،  بیش ترین مبلغ تسهیالت نیز 
مربوط به استان تهران با مانده ۲۲۶۸ هزار و ۷۵۰ 
میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان 
کهگیلویه و بویر احمد معــادل ۱۲ هزار و ۵۹۰ 

میلیارد تومان است.

براساس اعالم وزارت کار، فرایند صدور و تمدید گواهینامه های 
شغلی از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ به ادارات کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی استان ها واگذار شد.
به گزارش ایسنا، فرایند صدور و تمدید گواهینامه های شغلی از 
۲۲ بهمن ماه به ادارات کار استانها در سراسر کشور انتقال یافت.

بر این اساس صدور و تمدید گواهینامه های شغلی، دیگر توسط 
ستاد وزارت کار انجام نمی شود و متقاضیان باید هنگام ثبت نام 
در سامانه بانک اطالعات ایرانیان شاغل در خارج، نزدیک ترین 
استان جهت تحویل و دریافت گواهینامه شغلی خود را انتخاب 

کنند.
کلیه کاربران اســتانی با مراجعه به ســامانه تمدید و صدور 

گواهینامه شغلی، بر اساس نام کاربری و رمز عبور اعالم شده، 
ضمن مطالعه دقیق فرایند مذکور نســبت به صدور، تمدید و 
تحویل گواهینامه های شغلی به متقاضیان اقدام خواهند کرد.

موضوع صدور گواهینامه شغلی برای کارگران و نیروهای کار 
ایرانی شاغل در خارج، در راســتای ایجاد بستر مناسب برای 
برخورداری آنها از حمایت هــا و مزایای مصوبات قانونی اواخر 
ســال ۱۳۹۲ و با موافقت وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

پیگیری شد.
به منظور اجــرای تکالیــف صریــح قانونی و بهــره مندی 
ایرانیان شــاغل در خارج از کشــور از مزایــای قانونی، بانک 
https://  اطالعات ایرانیان شاغل در خارج از کشور به نشانی

shgovahi.mcls.gov.ir/Forms/frmMain.aspx راه 
اندازی و شروع به فعالیت کرد.

ایرانیان شاغل در خارج از کشــور که فاقد گواهی نامه شغلی 
هستند و یا تاریخ اعتبار گواهی نامه شغلی آنان به پایان رسیده 
می توانند با مراجعه به سایت مذکور به ثبت درخواست خود به 

همراه ارائه مدارک الزم اقدام کنند.
بر اســاس اطالعیه وزارت کار، کلیه کارگران ایرانی شاغل در 
خارج از کشور که به صورت مستقل و یا از طریق دفاتر کاریابی 
غیردولتی خارجی به خارج از کشور عزیمت کرده و در گذرنامه 
آنان نام کشوری که در آن شاغل هستند به عنوان کشور محل 
اقامت درج شده است، می توانند از بخش " ثبت نام فردی " به 

سامانه وارد و نسبت به ثبت اطالعات اقدام و گواهینامه شغلی 
دریافت کنند. متقاضیان فردی به استثناء کارگران ایرانی شاغل 
در کشورهای استرالیا، کانادا، ترکیه، عمان، آلمان و دانمارک 
الزم اســت قبل از بارگذاری مدارک و مســتندات اشتغال در 
خارج از کشور در سامانه،  به نمایندگی جمهوری اسالمی ایران 
در کشور محل اشتغال جهت به تایید رساندن مدارک اشتغال 
خویش مراجعه کنند.   بر اســاس اعالم وزارت کار، نیروهای 
ایرانی شــاغل در کشــور کویت و قطر جهت صدور و تمدید 
گواهینامه شغلی خود به ســفارت جمهوری اسالمی ایران در 
کویت مراجعه کنند. الزم به ذکر است جهت تمدید گواهینامه 
شغلی افراد حتماً باید دفترچه شغلی را به همراه داشته باشند.

داشتن گواهینامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج مزایایی 
دارد که معافیت از پرداخت وجوه و عوارض خروج از کشور برای 
دارنده گواهینامه شغلی و معافیت ورود ابزار کار به کشور توسط 

دارنده گواهینامه شغلی از جمله آنها است.
به گزارش ایسنا، در راســتای سیاســت تمرکز زدایی و رفاه 
حال متقاضیان، فرایند صدور و تمدید گواهینامه شــغلی به 
ادارات کار اســتانها واگذار شده و متقاضیان واجد شرایط اخذ 
گواهینامه های شغلی، از تاریخ ۲۲ بهمن ماه باید به ادارات کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مربوط مراجعه کنند. این 
فرایند تا پیش از این در دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شد.

پرداخت وام ساخت نهضت مسکن در چهار مرحلهتکلیف سود سهام عدالت متوفیان چه می شود؟

چقدر سپرده در بانک ها داریم؟ریزش قیمت نفت با فروکش کردن خطر جنگ

ایرانیان شاغل در خارج بخوانند
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سرمقاله

مکانیزم نامشخص
 حذف ارز دولتی

ارز دولتی همانگونه که تولد 
نامناسبی داشت حذف آن 
نیز حاشــیه های بسیاری 
ایجاد کرده اســت. دولت 
بدون داشتن یک برنامه مشخص، ارز دولتی را در 
الیحه بودجه حذف کرد و آماده سازی افکار عمومی 

شروع شد اما در...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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نوسان 
قیمت دالر 

افت 800 واحدی 
شاخص کل بورس

دولت  از  ارز  تک نرخی  عقب نشینی می کند؟

شرط  حذف  ارز  4200 تومانی
صفحه3

صفحه3

تکاپوی دالالن برای گرانی میوه    
توزیع   هوشمند   میوه   شب   عید   درب   منازل

قدرت   خرید   مردم   با   گرانی   میوه   شب   عید ،   باز هم  کاهش   می یابد 

قیمت دالر رو گذشته به سمت لبه کانال ۲۷ هزار 
تومان عقب نشــینی کرد اما قیمت سکه به فرمان 
اونس جهانی طال پیشروی کرد. بازار ارز تهران بعد 
از یک روز تعطیلی، رو گذشته چهارشنبه ۲۷ بهمن 
۱۴۰۰ شاهد عقب نشینی قیمت دالر بود. نرخ دالر 
در بازار رو گذشته در مقایسه  با روز دوشنبه  با ۲۲۰ 
تومان کاهش به لبه پرتگاه ۲۷ هزار تومان نزدیک 
شد. نرخ دالر  در معامالت نقدی رو گذشته ۲۷ هزار 
و ۵۰ تومان بود و در نیمه روز به ۲۷ هزار و ۳۰ تومان 
رسید. در بازار متشکل ارزی هم رو گذشته نرخ دالر 
آمریکا ۲۵ هزار و ۱۸۶ تومان معامله شد که نسبت به 
روز دوشنبه ۲۵ تومان افت را نشان می دهد.  صرافی 
ملی هم بعد از یک روز تعطیلی قیمت جدید خرید 

و فروش دالر و یورو را اعالم کرد

 شــاخص کل بورس در روز پایانــی هفته جاری 
همانطور که انتظار می رفت، تغییر خاصی نکرد و 
درجا زد.معامالت بازار سهام در روز پایانی کاری هفته 
جاری با افت ۸۴۶ واحدی )معادل ۰.۰۷ درصد( در 
نقطه ۱.۲۸۲ میلیون واحد ایستاد. شاخص کل هم 
وزن نیز با افت ۲۱۸ واحــدی )۰.۰۷ درصدی( در 
نقطه ۳۲۵.۲ هزار واحد ایستاد. همانطور که پیش 
بینی می شد شــاخص کل بورس دوباره درجا زد و 
تغییری در بازار سهام شکل نگرفت. شتران، خودرو، 
شپنا، شبندر و وتجارت با بیشترین کاهش ارزش 
بازار، شاهد بیشترین تاثیر روی کاهش شاخص کل 
بورس بودند.شاخص کل فرابورس هم با افت ۱.۰۹ 

واحدی در نقطه ۱۷.۵ هزار...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس سازمان حمایت:
گوشــت قرمز و برنج ایرانی 
 مشــمول قیمــت گــذاری

 شدند
رئیس ســازمان حمایت گفت: گوشت قرمز 
و برنج ایرانی مشــمول قیمت تثبیتی شده و 
ستاد تنظیم بازار ما را مکلف به قیمت گذاری 

کرده است. 
در همیــن راســتا خواســتار دریافــت 
وزارت جهــاد از  قیمتــی   مســتندات 

 شدیم.
به گــزارش خبرگزاری مهــر، عباس تابش 
در یک برنامــه تلویزیونی اظهــار کرد: درج 
 قیمــت تولیدکننــده بــر روی محصــول، 
 مشــکل قیمت گــذاری دالالن را حــل 

می کند. 
ما به دنبال حذلف دالالن و تأمین کنندگان 

مالی نیستیم.
مصــرف  حمایــت  ســازمان  رئیــس 
کننــدگان و تولیدکننــدگان افــزود: ما با 
 شــرکت های پخــش جلســاتی داشــتیم
 و در مورد ضرایب ســود به یک جمع بندی 
رســیدیم؛ ما به دالالن خرده ای نمی گیریم 
اما می گوئیــم داللی کــه نمی تواند وظیفه 
 خود را انجام دهد و بخشی از وظیفه خودش
 را بــر گــردن دیگــری می انــدازد، حــق 
نــدارد فراتــر از ۱۳ درصــدی کــه برایش 
 مشــخص شــده، هزینه ای را بر دوش مردم 

تحمیل کند.
معــاون وزیــر صمــت در مــورد وضعیت 
قیمت هــا نیــز تصریــح کــرد: از ۷ هــزار 
قلــم کاالیــی کــه تاکنــون مشــمول 
تولیدکننــدگان  قیمــت  درج   طــرح 
نــد، ۲۰۰۰ قلــم آن کاهــش  شــده ا
۶۵ درصــدی داشــته ۵ تــا   قیمتــی 

 است.
 به طور مثــال قیمت نوشــابه از حدود ۱۵ 
 هزار تومان پس از اجــرای این طرح در ابتدا 
و  تومــان  هــزار   ۱۱ حــدود  بــه 
ســپس بــه حــدود ۱۰ هــزار تومــان و 
 اکنــون۹,۵۰۰ تومــان رســیده اســت

 و اگر ۳۰ درصد ســود آن را محاسبه کنیم 
قیمت مصــرف کننده آن حــدود ۱۲ هزار 
و ۳۵۰ تومــان شــده اســت لــذا فقط در 
 هر نوشــابه حــدود ۳,۵۰۰ تومــان به نفع 

مصرف کننده می شود.
رئیس ســازمان حمایت گفت: توزیع کننده 
در کاالهای مصرفی ۳۰ درصد و در کاالهای 
سرمایه ای ۲۰ درصد مجاز به افزایش قیمت 

است.

گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت 
گذاری شدند

تابش افــزود: همچنیــن گوشــت قرمز و 
برنج ایرانی مشــمول قیمت تثبیتی شــده 
است و ستاد تنظیم بازار ســازمان حمایت 
 را مکلف بــه قیمت گــذاری کرده اســت؛ 
در همین راســتا با وزارت جهاد کشــاورزی 
 مکاتبــه کردیــم تــا مســتندات قیمــت
 این دو گروه کاالیــی را به مــا ارائه بدهند 
تا کارشناسی کنیم و به ســتاد تنظیم بازار 
 تحویل دهیــم و قیمت هــا در آنجا مصوب 

شود.
وی گفت: با بررسی مستندات وزارت جهاد و 
انجمن ها به یک جمع بندی در مورد قیمت 
منطقی برنج و گوشت مبنای گران بودن آن 

می رسیم.
تابش تصریــح کرد: در حــال حاضر قیمت 
برنج در کــف بازار کیلویــی ۷۵ هزار تومان 
اســت. البته شــاید کاالی به خصوصی در 
 یک شــبکه توزیع بــه خصوصــی ۹۰ هزار 
تومان شده باشد نه تأیید می کنم نه تکذیب 
می کنم اما در حــال حاضر ما قیمت منطقی 
 را نمی دانیم و منتظر مستندات وزارت جهاد

 هستیم.
وی در مورد پروســه خرید و قیمت گذاری 
میوه شب عید هم گفت: ســازمان حمایت 
مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در 
ســنوات گذشــته پــای ثابت میوه شــب 
 عیــد و قیمــت گــذاری آن بوده اســت؛ 
در  حمایــت  ســازمان  امســال  امــا 
ایــن پروســه کــه بــه چــه قیمتــی 
 خریــداری شــده و از کجــا خریــداری

 شده است؛ نیست.
تابــش اظهــار کــرد: ســازمان تعــاون 
 روستایی و وزارت جهاد کشــاورزی امسال 

مکلف شده اند.

خبر

زمانی که بودجه راهی مجلس 
می شود، دولتها با تعصب باالیی 
از آن دفاع کرده و نســبت به 
انتقادات یا اعالم کسری واکنش 
نشــان می دهــد؛ نمایندگان 
مجلس اما بر طبل کسری و ابعاد منفی بودجه می کوبند 
و طوری هیاهو می کنند که قرار اســت بودجه ای با اصالح 
ساختاری تحویل دهند تا اقتصاد کشور را زیر و رو کند ولی 
درنهایت ترکیبی می سازند که هنوز تصویب نشده، صدای 
کسری چند صد هزار میلیاردی از آن در می آید و کسی هم 
آن را گردن نمی گیرد؛ این ماجرای عجیب تقریبا هر سال 
تکرار می شود.به گزارش ایسنا، بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
در کمیسیون تلفیق به سمتی پیش رفته که اغلب مصوبات 
آن عالمت سوال  ایجاد کرده است. از زمانی که با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی که دولت آن را با اطمینان به مجلس برده بود، 
مخالفت کرد تا هنگامی که در اقدامی عجیب، خرید سربازی 
با هزینه سنگین و بدون هماهنگی با دستگاه های ذیربط 
مصوب شد یا جریان افزایش حقوق و شایعاتی که در مورد 
معافیت نمایندگان از اعالم اطالعات حقوق شان در سامانه 

ثبت حقوق و مزایا مطرح بود.

ماندن یا نماندن ارز ترجیحی، محوری ترین 
موضوع بودجه

اما بعد از  به اتمام رسیدن بررسی الیحه در کمیسیون تلفیق، 
حاجی بابایی -رئیس کمیسیون- در اظهاراتی به دفاع از عملکرد 
کمیسیون پرداخت و حتی گفت که در برخی موارد مثل حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجلس کنار مردم ایســتاده و با آن مخالفت 
کرده است.  در این رابطه باید یادآور شــد که حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در چند ماه گذشــته، محوری ترین موضوع اقتصادی 
دولت و مجلس بوده که هر دو همصدا بر آن تاکید داشــتند؛ به 
طوری که بارها در جلساتی آن را بررسی کرده و وقتی در الیحه 
بودجه خبری از ادامه پرداخت این ارز نبود، به نظر می رسید آنقدر 
طرفین از برنامه خود برای حذف ارز ترجیحی از کاالهای اساسی 
مطمئن هستند که دولت آن را در بودجه نیاورده و مجلس هم آن 
را تصویب خواهد کرد، اما طولی نکشید که ساز مخالف نمایندگان 
بلند شــد و درنهایت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را 
منتفی اعالم کرد. ماجرا از این قرار بود که به گفته منتقدان، دولت 
با همه تاکیدی که بر این موضوع داشت، حتی برنامه مشخصی 

برای بعد از آن و مدیریت حذف به مجلس ارائه نکرد.

بالتکلیفی ٢٢٠ هزار میلیارد تومان
بخش دیگری از اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق هم قابل 
تامل است؛ جایی که گفته پای حداقل ۲۲۰ هزار میلیارد 
تومان هزینه در میان است ولی پولی برای آن وجود ندارد. او 
گفته "دولت نتوانسته مجوز برداشت مازاد ۲۰ درصد منابع 
صندوق توســعه ملی را دریافت کند و مجلس هم موافقت 
نکرده و در این حالت ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع کاهش 
می یابد. نمایندگان منتظر بودند دولت منابع جدید را برای 
پوشش این رقم معرفی کند یا مصارف را کاهش دهد ولی 
انجام نشده است. با توجه به اینکه پول صندوق توسعه ملی از 
منابع دولت فعال حذف شده، ۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز 
بابت کاالهای اساسی و یارانه آن به مصارف دولت اضافه شده 
و با ۱۳۷ هزار میلیارد تومان صندوق اکنون ۲۲۰ هزار میلیارد 
تومان بالتکلیف وجود دارد که باید دولت برای آن فکری کند.

کار سخت دولت در تامین منابع بودجه
بر این اساس دولت منابع قابل توجهی در بودجه سال ۱۴۰۱ 
از دست داده است. به هر حال روی درآمد ناشی از حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی حساب کرده بود که فعال وجود ندارد و تصور 
این را داشت که از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از 
درآمد نفت، ۲۰ درصد یعنی حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان 
را در اختیار داشته باشــد که آن هم تا اینجا منتفی است؛ 
بنابراین دو محل درآمدی ناپایدار در نظر داشته که دیگر 
وجود ندارد ولی باید بــرای ۸۰ هزار میلیاردی که مجلس 
به مصارف آن اضافه کرده هم فکــری کند. البته این تنها 
هزینه های جدید نیست و می توان به تغییر مسیر افزایش 
حقوق سال بعد نیز اشاره کرد که حداقل ۴.۵ میلیونی حقوق 
در الیحه با رشد ۶۰ درصدی نسبت به رقم حداقلی امسال، تا 

۵.۶ میلیون تومان پیش رفته  که هزینه های جاری را افزایش 
خواهد داد.سوال اینجاســت که آیا مجلس خود تصوری 
از محل درآمدی برای هزینه تراشی هایش در بودجه های 
ساالنه ندارد؟ وقتی منبعی را حذف می کند، بدون تدبیری 
برای جبران آن یا حذف مصارف، چطور در جای دیگر هزینه 
جدید ایجاد می کند و آیا همین ریل گذاری معیوب درنهایت 
به همان کســری های بودجه ای که از ابتدای ســال اجرا 

صدایش در می آید، منتهی نخواهد شد؟

دولت ها برنامه محکمی برای ایجاد منابع جدید 
و پایدار ندارند  

عملکرد دولت نیز در برآورد منابع جای خود را دارد. به هر 
حال از ســال ها قبل و با کاهش درآمدهای نفتی، دولت ها 
در جایگزینی آن با چالش مواجــه بوده اند. گاهی مالیات 
را افزایش داده اند که فشــار بر گروه های خــاص و فرار و 
معافیت های مالیاتی را به همراه داشته؛ زمانی روی اوراق 
فروشی تمرکز کرده که بدهی های سنگینی بابت آن ایجاد 
شده یا از بورس به عنوان ابزار تامین مالی استفاده کرده اند 

که نتیجه آن واضح است.

مهر تایید مرکز پژوهشهای مجلس بر ناپایداری 
بخشی از منابع دولت 

اگر چه برای بودجه ۱۴۰۱ دولت تاکید داشــت منابع را 
طوری پایدار و مطمئن پیش بینی کرده که هیچ کســری 
ندارد اما به فاصله ای کوتاه، اولین گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس نشــان داد که حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از 
۱۳۷۲ هزار میلیارد منابع عمومی دولت، پایدار نیســت 
و احتمال کســری از این محل وجــود دارد که ۱۳۷ هزار 

میلیارد آن همین منابع صندوق توسعه ملی بود که اکنون 
حذف شده است. همچنین دولت منابع حاصل از حذف ارز 
۴۲۰۰ را در حالی در الیحه آورده بود که ظاهرا پشتوانه ای 
برای آن نداشت و  مجلس به آن رای نداد.این تنها بخشی از 
حواشی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ و به نوعی تکرار یک روند 
معمول در سال های قبل است. مثال دولت دوازدهم برای 
سال جاری الیحه ۲۴۳۵ هزار میلیاردی را به مجلس برد و 
بعد از واکنش های منفی نمایندگان و انتقاد از کسری بودجه 
و اینکه می خواهند اصالح انجام دهند، بعد از ۶۰ روز گردش 
بودجه در کمیســیون تلفیق، به گونه ای آن را دستکاری 
کردند که حتــی کلیاتش در  صحن علنی توســط خود 
نمایندگان رای نیاورد و رد شد و سرانجام آنچه به تصویب 
رسید نه تنها از کسری بودجه دولت کم نکرد بلکه در برخی 
موارد سقف منابع را تا ۷۰  درصد هم افزایش داد و بودجه  از 

همان ابتدای سال با کسری مواجه شد.

سال های قبل هم همین بود به نوعی دیگر
کمی به عقب تر برگردیم هم همین جریان با چالش های محتلف 
تکرار شده است. برای ســال ۱۳۹۹، مجلس کسری الیحه را 
حتمی  می دانســت و تاکید داشت که منابع پیش بینی شده 
قابل تحقق نیست و باید تعدیل شود؛ دولت هم از بودجه خود 
دفاع می کرد ولی مصوبه نهایی با افزایش سقف منابع همراه بود 
و در  کمتر از سه ماه از اجرا، با اعالم کسری حداقل ۱۵۰ هزار 
میلیاردی مواجه شــد و دولت برای جبران آن به سمت اوراق 

فروشی بیشتر و برداشت منابع صندوق توسعه ملی رفت.  

اوضاع سالهای قبل
برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هم این روال تکرار شده بود 
و قبل تر  از آن هم با کمی اختالف، اوضاع به همین  شکل 
بوده است. آنچه برای سال ۱۴۰۱ نیز به تصویب می رسد، 
بعید اســت متفاوت از این روند باشــد؛ فرایندی که مورد 
نقد کارشناسان اســت. اخیرا همتی-رئیس سابق بانک 
مرکزی - با اشــاره به مصوبه های کمیسیون تلفیق گفته 
است که "در مهمترین ســند مالی ۱۴۰۱، نه تنها اثری از 
اصالح ساختار بودجه که همواره مورد تاکید رهبری بوده 
دیده نمی شــود بلکه نگرانی از افزایش کســری بودجه و 
کاهش قدرت خرید مردم جدی اســت." هرچند که این 
عدم اصالح ساختار و این رویه محدود به این دولت نیست 
ولی به هر حال نتیجــه آن به تامین مالــی از محل هایی 
 منجر می شــود که خود عامل تــورم بوده و آســیب آن 

به مردم می رسد.

دولت ها برنامه محکمی برای ایجاد منابع جدید و پایدار ندارند  

بالتکلیفی ٢٢٠ هزار میلیارد   در بودجه ١٤٠١

رئیسی:
کنترل  مســتمر بــازار کاالهای 

اساسی ضروری است
رئیس جمهور بر ضرورت کنترل مســتمر بازار 
کاالهای اساسی و تبیین و تشریح اقدامات انجام 
شــده برای ایجاد آرامش خاطر در جامعه، تاکید 
کرد.حجت االسالم و المســلمین سید ابراهیم 
رئیسی روز چهارشــنبه در جلسه هیئت دولت با 
اشاره به تالش شــبانه روزی دولت برای جبران 
کاستی ها و رفع مشــکالت معیشتی و اقتصادی 
مردم، گفــت: همه وزارتخانه ها و دســتگاه های 
اجرایی و نظارتی موظف هستند، اخبار مطرح شده 
در حوزه فعالیت خود را بــا دقت رصد و پیگیری 
کرده و در صورت صحت بالفاصله برای رفع مشکل 
اقدام کنند و مواردی که بــا هدف ایجاد نگرانی و 
تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی منتشر 
می شود را برای مردم تبیین کنند.وی تاکید کرد: 
نباید اجازه داد عده ای با سوداگری و انتشار اخبار 
کذب و دروغ، زندگی و معیشــت مــردم را دچار 
مشکل کرده و تالش های انجام شده را زیر سوال 
ببرند.رئیس جمهور در ادامه بر رعایت عدالت در 
جذب نیروی انسانی در دستگاه ها و سازمان های 
مختلف تاکید کرد و گفت: اقدامات انجام شــده 
در حوزه نیروی انســانی در تمام دســتگاه ها و 
 ســازمان های اداری باید تابع مقررات و عادالنه

 باشد.

جزئیــات صــدور نخســتین مجــوز 
صندوق های امالک و مستغالت در بورس

به گزارش  ســازمان بورس و اوراق بهــادار، »رضا 
نوحی« با اشاره به رسالت ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار در ایجــاد ابزارهای شــفاف و گســترش 
سرمایه گذاری غیر مستقیم، اظهار داشت: یکی از 
ابزارهایی که در قالب نهاِد صندوق سرمایه گذاری 
مقررات آن تدوین شــده، مربوط به صندوق های 
سرمایه گذاری امالک و مستغالت می شود.نوحی 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه سرمایه گذاری 
در امالک و مســغالت از جمله موضوع های مهم 
سرمایه گذاری است و اکثر مردم نسبت به آن دغدغه 
داشته و تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه دارند، 
تهیه قوانین و مقررات در ایــن حوزه ضروری بود و 
خوشبختانه مقررات مربوط به آن تدوین، اساسنامه 
بارگذاری شده است. بنابراین، متقاضیان نهادهای 
مالی می توانند نســبت به آن اقدام و درخواســت 
تأســیس صندوق های ســرمایه گذاری امالک و 
مســتغالت را به ســازمان بورس ارائه کنند.مدیر 
نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پاسخ به 
این سوال که صندوق های فوق برای دریافت مجوز 
باید چه ویژگی هایی داشته باشند، اظهار کرد: این نوع 
صندوق هم یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری 
است، خوشبختانه در صندوق های سرمایه گذاری 
موضوعی که بســیار اهمیت دارد، بحث شفافیت 
و گزارش گری مستمر اســت که این صندوق هم 
از همان نوع صندوق های ســرمایه گذاری به شمار 
می رود.وی ادامه داد: موضوع ســرمایه گذاری این 
صندوق ها، ســرمایه گذاری در امالک و مستغالت 
است. به این معنا که صندوق سرمایه گذاری بعد از 
تأسیس و پذیره نویسی، با منابعی که جمع آوری 
می کند را می تواند اقدام به سرمایه گذاری در خرید 
و تملک امالک و مستغالت کند.نوحی گفت: تعداد 
زیادی از افراد پس از سرمایه گذاری به صورت مستمر 
خواهان آن هســتند تا یک زمان بتوانند اقدام به 
تهیه یک واحد مســکونی کنند، با توجه به اینکه 
سرمایه  گذاری در مسکن یک سرمایه گذاری عمده 
است، در همان زمان این مبلغ را ندارند اما می توانند 
در قالب سرمایه گذاری در این صندوق ها و به صورت 
مستمر همزمان با تغییراتی که در قیمت های مربوط 
به امالک و مستغالت اتفاق می افتد، سرمایه های 
خود را مصون نگه داشته و متناسب با همان تغییراتی 
که با آن امالک و مستغالت انجام می دهند، مبلغ 
ســرمایه گذاری آنها و ارزش افــزوده ای که ایجاد 
می کند، بیشتر شــده تا در آینده بتوانند نسبت به 

تملک امالک و مستغالت اقدام کنند.

جزئیات قوانین و مقررات این صندوق ها
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس بیان 
کرد: در تدوین مقررات مربوطه تالش شده ضمن 
اینکه بستر شفافی برای سرمایه گذاری عموم فراهم 
شود، از ســاختار ســاده ای هم برخوردار شوند، به 
گونه ای که ایــن صندوق های ســرمایه گذاری با 
کمترین ارکان شکل گرفته و یک نوع نظارت درونی 
عالوه بر نظارت های دیگر هم برای آنها وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: اکنون بسیاری از شرکت های 
حقوقی دارای امالک و مســتغالت مازاد، نیازمند 
مهندسی در صورت های مالی هستند تا نسبت به 
مولدسازی دارایی هایی که به صورت راکد در ترازنامه 

آنها وجود دارد، اقدام کنند.

اخبار
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 شاخص کل بورس در روز پایانی هفته جاری همانطور 
که انتظــار می رفــت، تغییــر خاصی نکــرد و درجا 
زد.معامالت بازار سهام در روز پایانی کاری هفته جاری 
با افت ۸۴۶ واحــدی )معــادل ۰,۰۷ درصد( در نقطه 
۱,۲۸۲ میلیون واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن نیز 
با افت ۲۱۸ واحدی )۰,۰۷ درصدی( در نقطه ۳۲۵,۲ 

هزار واحد ایستاد.

معامالت حقیقی ها در بورس و فرابورس
همانطور که پیش بینی می شد شاخص کل بورس دوباره 
درجا زد و تغییری در بازار سهام شکل نگرفت. شتران، خودرو، 
شپنا، شبندر و وتجارت با بیشترین کاهش ارزش بازار، شاهد 
بیشترین تاثیر روی کاهش شاخص کل بورس بودند.شاخص 
کل فرابورس هم با افت ۱,۰۹ واحدی در نقطه ۱۷,۵ هزار 
واحد ایستاد. شرانل، فرابورس و توسن جزو سه نمادی بودند 
که با بیشترین کاهش ارزش بازار، شاخص کل فرابورس را 
قرمزرنگ کردند.ارزش کل معامالت بازار سهام در روز پایانی 
۴,۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شد که سهم ارزش معامالت 

ُخرد سهام ۲,۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد شد.

بورس و فرابورس هم فروشنده بودند و هم خریدار
تراز پول حقیقی ها هم رو گذشته نیز متفاوت بود؛ حقیقی 
ها ۳۴۶,۵ میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند و ۳۴,۶ 
میلیارد تومان هم وارد صندوق های با درآمد ثابت کردند. 
سرانه معامله حقیقی ها هم در شرایط برابری دنبال شد. 
به نوعی رو گذشــته بازار هم فروشنده بود و هم خریدار. 
بدین ترتیب سرانه خرید حقیقی ها ۱۲,۱ میلیون تومان 
و سرانه فروش حقیقی ها ۱۲ میلیون تومان بود.حقیقی 
ها در نمادهای فملی با ۳۶,۸ میلیــارد تومان، اتکای با 
۲۴,۶ میلیارد تومان، فزر با ۲۴,۶ میلیارد تومان، شتران با 

۱۵,۵ میلیارد تومان و شبندر با ۱۵ میلیارد تومان شاهد 
بیشــترین خروجی پول بودند. حقیقی ها همچنین در 
نمادهای تجلی با ۱۰,۵ میلیارد تومان و ســپید با ۷,۴ 
میلیارد تومان شاهد بیشترین ورودی پول داشتند.حقوقی 
ها همچنین در نمادهای فملی، ملت، شتران، وتجارت و 
وبملت با بیشترین موقعیت خرید و در نمادهای کمند و 
فوالد با بیشــترین موقعیت فروش روبه رو شدند.ارزش 
صف های خرید حقیقی ها نیز از ۵۴۴,۶ میلیارد تومان 
به ۱۹۹,۶ میلیارد تومان رسید. ارزش صف های فروش 
هم از ۱۷۷,۶ میلیارد تومان به ۲۴۵ میلیارد تومان رسید. 
تعداد نمادهای دارای صف خرید )۹۲ نماد( نیز تقریبا در 
شرایط برابری نسبت به تعداد نمادهای دارای صف فروش 

)۸۵ نماد( دنبال شد.

کدام سهم ها در بورس و فرابورس بیشترین 
سود داشتند

بیشترین نسبت حجم به شناوری هم برای نماد فزر با 
۵۱,۸ درصد بود. پویا زرکان آق دره در شرایط متعادلی 
به سر برد و معامالت این سهم با افزایش ۲,۲ درصدی 
روبه رو شد.در بورس، بیشــترین افزایش قیمت برای 
نماد ســیمرغ با ۴,۹۹ درصد بود. بیشــترین کاهش 
قیمت هم برای نماد کمنگنز با ۴,۸۸ درصد بود. البته 
بیشــترین حجم معامالت هم برای نمادهای خودرو، 
خســاپا و خپارس بود. برترین گــروه های صنعت هم 
برای گروه های فلزات اساســی، خودرو، شــیمیایی، 
فرآورده نفتی و کانه فلزی است.در فرابورس، بیشترین 
افزایش قیمت هم برای نماد وآوا بــا ۴,۹۶ درصد بود.  
بیشــترین کاهش قیمت هم برای نماد زقیام با ۴,۸۶ 
 درصد بود. بیشترین حجم معامالت هم برای نمادهای 

تجلی، کرمان و فزر بود.

در حالی که دو سال از تصویب اعطای تسهیالت ودیعه مسکن 
در ستاد ملی مقابله با کرونا می گذرد، پرداخت این وام در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ به تصویب کمیسیون تلفیق رسید و باید دید در 
صحن علنی هم مصوب می شود؟به گزارش مهر، برای نخستین 
بار در ســال ۱۳۹۹ در ســتاد ملی مقابله با کرونا پرداخت وام 
ودیعه مسکن تا ســقف ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوب و ابالغ 
شد.این تسهیالت برای کمک به مستأجرانی بود که از شرایط 
کرونایی دچار خســاراتی شــده بودند. از همین رو در تهران 
به مســتأجران واجد شــرایط که معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی مسئول تشخیص خانوارهای مستأجر 
فاقد مسکن تعیین شده بود، ۵۰ میلیون تومان در ۸ کالنشهر 
۲۵ و ســایر شــهرهای ۱۵ میلیون تومان تســهیالت ودیعه 
 مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله در نظر

 گرفته شد.

مشکالتی که مردم بر سر راه دریافت وام ودیعه 
مسکن در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴٠٠ داشتند

با توجه به اینکه در سال نخســت اجرای این طرح بود، برخی 
ســودجویان با سوءاســتفاده از برخی خألهــای موجود در 
سامانه های وزارت راه و شهرسازی، توانســتند با قراردادهای 
صوری تسهیالت ودیعه مسکن را بگیرند که به گفته وزارت راه 
و شهرسازی تعداد آنها زیاد نبود؛ با این حال برخی خانواده های 
مستحق این تسهیالت نتوانستند این وام را دریافت کنند.بار 
دیگر برای دومین بار در دولت دوازدهم در خرداد امســال و در 
ستاد ملی مقابله با کرونا اعطای وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۰ 
هزار میلیارد تومان با نرخ ســود ۱۳ درصد از سوی تعدادی از 
بانک های عامل اعم از دولتی، خصوصی و مؤسســات اعتباری 

مصوب و به بانک مرکزی ابالغ شد که این بانک سهمیه هر بانک 
عامل را تعیین کرد.

سقف اعتبارات ودیعه مسکن در دو سال: ۳٠ هزار 
میلیارد تومان

بنابراین سقف اعتبار در نظر گرفته شــده برای وام های ودیعه 
مسکن در دو سال گذشــته و جاری، ۳۰ هزار میلیارد تومان 
بوده است.این بار سقف تســهیالت ودیعه مسکن در تهران در 
سال جاری برای کمک به مســتأجران به ۷۰، اجاره نشینان 
کالنشهرها ۴۰ و مستأجران دیگر شــهرها ۲۵ میلیون تومان 
افزایش یافت.با این حال موانع گسترده ای از سوی بانک ها پیش 
پای متقاضیان دریافت این وام گذاشته شد و مشکالت عدیده 

ای برای متقاضیان واقعی و نیازمند دریافت این وام پیش آمد 
که درنتیجه بارها شورای پول و اعتبار، وزارت راه و شهرسازی 
و بانک مرکزی به بانک های عامل برای تسهیالت دریافت وام 
ودیعه مسکن تذکراتی داده شد که بعضاً این هشدارها یا مؤثر بود 

یا تأثیر چندانی نداشت.

بانک مرکزی: در دو سال ۱۳ هزار میلیارد تومان وام 
ودیعه مسکن داده شده است

محمود محمودزاده معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی ۹ بهمن امسال با بیان اینکه افزایش قیمت اجاره بها 
در توان پرداخت قشر مستأجر نیست اعالم کرده بود: طی دو سال 
گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده 
است به همین منظور پیشنهاداتی در قالب الیحه بودجه تنظیم 

و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. 

قیمت دالر رو گذشته به سمت لبه کانال ۲۷ هزار تومان 
عقب نشینی کرد اما قیمت سکه به فرمان اونس جهانی 
طال پیشروی کرد. بازار ارز تهران بعد از یک روز تعطیلی، 
رو گذشته چهارشــنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ شاهد عقب 
نشینی قیمت دالر بود. نرخ دالر در بازار رو گذشته در 
مقایسه  با روز دوشنبه  با ۲۲۰ تومان کاهش به لبه پرتگاه 
۲۷ هزار تومان نزدیک شد. نرخ دالر  در معامالت نقدی 
رو گذشته ۲۷ هزار و ۵۰ تومان بود و در نیمه روز به ۲۷ 
هزار و ۳۰ تومان رسید. در بازار متشــکل ارزی هم رو 
گذشته نرخ دالر آمریکا ۲۵ هزار و ۱۸۶ تومان معامله شد 
که نسبت به روز دوشنبه ۲۵ تومان افت را نشان می دهد. 

قیمت دالر و یورو در صرافی ملی چند؟ 
صرافی ملی هم بعد از یک روز تعطیلی قیمت جدید خرید 
و فروش دالر و یورو را اعالم کرد . بر این اســاس قیمت 
خرید دالر رو گذشــته ۲۴ هزار و ۹۹۳ تومان  و قیمت 
فروش آن ۲۵ هزار و ۲۴۴ تومان می باشد. همچنین بر 
اساس نرخ صرافی ملی قیمت خرید یورو۲۸ هزار و ۴۵۷ 

تومان و قیمت فروش آن ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان بود. 

نرخ حواله درهم  اندکی افت کرد
نرخ حواله درهم در بازار رو گذشته نسبت به عصر روز 
دوشــنبه ۳۰ تومان افت کرد . قیمت درهم درهم در 
بازار رو گذشته با ۷ هزار و ۳۷۰ تومان مبادله شد.  با 
ضرب کردن قیمت درهم در نرخ تبدیل درهم به دالر 
)۳,۶۷۳( عدد  ۲۷ هزارو ۷۰  تومان به دست می آمد 

که تفاوت چندانی با  قیمت دالر در بازار نداشت. 

قیمت سکه و طال  پیشروی کرد
بازار جهانی طال رو گذشته  شاهد افزایش قیمت اونس 

طال بود. این فلز گران بها رو گذشته تقریبا ۶ دالر باال 
رفت و بر روی ۱۸۵۷ دالر قرار گرفت. در بازار داخلی 
ایران قیمت طال ۱۸عیار  و قیمت سکه امامی  برخالف 
مسیر قیمت دالر پیشروی کرد. به نظر می رسد بازار 
سکه  بیشتر به نوســات قیمت اونس طال توجه کرده 
بود.قیمت طال ۱۸ عیار رو گذشته با ۱ میلیون و ۲۱۳ 
هزار ۲۰۰ تومان راهی بازار شــد که نسبت به دو روز 
پیش تقریبا ۴ هزار و ۸۰۰ گران تر بود. در بازار سکه 
هم رو گذشته قیمت سکه توانست ۳۰ هزار تومان بر 
ارزش خود بیفزاید و با نــرخ ۱۲ میلیون و ۱۲۰ هزار 
تومان معامله شد. با احتســاب قیمت ۲۷ هزار و ۳۰ 
تومان برای دالر، اندازه قیمت واقعی سکه ۱۱ میلیون 
و ۸۱۷  هزار تومان به دســت آمد و  حباب آن ۲,۵۶ 

درصد به دست می آمد.   

ردپای خبر ارزهای بلوکه شده در بازار ارز تهران 
در بازار ارز تهران و در میان معامله گران رو گذشته بحث 
آزادســازی ارزهای بلوکه شده برجســته بود. روزنامه 
انگلیســی گاردین به نقــل از وزارت خارجه انگلیس 
مدعی شد لندن در حال بررسی گزینه های خود برای 
پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی به جمهوری اسالمی 
ایران اســت.هچنین وزارت خارجه کره جنوبی اعالم 
کرد نمایندگان این کشــور و ایران بــرای بحث درباره 
شیوه های رفع اختالفات درباره دارایی های مسدود شده 
ایران در کره جنوبی، رایزنی هــای کاری برگزار کردند.

بدهی سئول به تهران در ازای خرید میعانات گازی به 
ارزش هفت میلیارد دالر اســت که از سال ۲۰۱۸ و به 
بهانه تحریم  های آمریکا پرداخت نشــده است.اما بازار 
 ارز تهران بیشــتر به دنبال اخبار منتشــر شده از مقر

 مذاکرات وین است. 

بورس درجا زد

افت 800 واحدی شاخص کل بورس

موافقت کمیسیون تلفیق با پرداخت وام ودیعه مسکن

حساس شدن بازار ارز به آزادسازی ارزهای بلوکه شده

نوسان  قیمت دالر 
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مکانیزم نامشخص حذف ارز دولتی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

ارز دولتی همانگونه که تولد نامناسبی داشت حذف آن نیز حاشیه های بسیاری ایجاد کرده است. دولت بدون داشتن یک برنامه مشخص، ارز دولتی را در الیحه بودجه حذف کرد و آماده سازی افکار عمومی شروع شد اما در نهایت بدترین اتفاق 
ممکن رخ داد. اول اینکه قیمت کاالهای مشمول و سایر کاالها افزایش پیدا کرد. اما کمیسیون تلفیق به دلیل نبود مکانیزم مشخص پرداخت یارانه توجیه نشد و دست رد بر حذف آن زد. بنابراین هم کاالها گران شدند و هم ارز دولتی حذف نشد. 
نتیجه این بی تدبیری ها به نفع دالالن و سوداگران تمام شد.  اگر قبل از ارایه الیحه بودجه، رانت خواران ۹۰ درصد سود می کردند با افزایش قیمت ناشی از اعالم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بار بیش از ۲۰۰ درصد مابه التفاوت به جیب خواهند زد.

متاسفانه معموال شرایط طوری رقم می خورد که به نام مردم، منافع رانت خواران و سوداگران تامین می شود. فضایی که توسط دالالن ایجاد شد به سمت ایجاد دو جبهه رفت. طرف غیر مردم و طرف مردم. درحالی که طرف مردم بودن یعنی 
حذف ارز دولتی و جلوگیری از رانت خواری.  اما آنچه فضاسازی شد، عدم حذف ارز دولتی در کنار قرار مردم قرار گرفتن نامیده شد. این نشان می دهد حجم نفوذ و تاثیرگذاری رانت خواران و سوداگران چگونه است.

به گونه ای که چنان جوی ایجاد می کنند که جای منافع مردم و سوداگران با هم عوض می شود. اگر تصمیم دولت بر حذف ارز دولتی قطعی بود بایستی قبل از ارایه الیحه بودجه برنامه دقیق و استدالل های منطقی به همراه ایجاد مکانیزم 
مشخص صورت می گرفت.  همچنین اجازه ایجاد نگرانی در مردم و بهره برداری رانت خواران داده نمی شد. چاره کار جدایی از سیاست های ارز دولتی و ایجاد رانت است. این تجربه جهانی و تجربه چندین دهه در کشور ما است.

تصمیم گیران بایستی دانش تجربه و شجاعت الزم را در کنار یک برنامه ریزی مدون و پویا را داشته باشند. تا اسیر فضاسازی ها، ایجاد ترس و دلهره در مردم نشوند. می توان از لحاظ کارشناسی و با قاطعیت گفت تا زمانی که مکانیزم توزیع 
مناسب وجود نداشته باشد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت از رانت خواران و دالالن در جهت پایمال کردن حقوق مردم خواهد بود. 

به نظر می رسد ضروری ترین زمان برای تک نرخی کردن ارز شرایط تحریم و  فشارهای اقتصادی است. دولت در چنین شرایطی ارز اضافی برای ریخت و پاش و فربه کردن رانت خواران ندارد. مردم نیز شدیدترین فشارها را تحمل می کنند. 
در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی ظلم بر مردم بوده و هست.  اینکه نه مکانیزم و نه اراده مشخصی برای حذف آن لحاظ نشود بسیار دردناک خواهد بود. همچون گذشته هزاران میلیارد تومان رانت به جیب دالالن و سوداگران خواهد رفت. مردم نیز از 
موهبت آن بی نصیب خواهند ماند.رانت خواران همین منابع بادآورده را همچون گذشته در بازارهای دیگر از جمله مسکن، خودرو، طال و ارز وارد کرده و با افزایش تورم و فشار بر مردم،  دارایی های خود را روز به روز بیشتر از گذشته از جیب 
کردم به جیب خود انتقال خواهند داد. کشوری با این همه تجربه شکست خورده در خصوص ارز دولتی و توزیع رانت و با این همه کارشناس اگر همچنان شاهد ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد بسیار تاسف آور است. همچنین غلبه ترس، عدم اشراف 

و نبود رویکردهای کارشناسی بالی جان مردم خواهد شد.

نماینده مردم بهشهر گفت: قیمت تولید و فرآوری برنج 
و سود تولید کننده و عرضه کننده کامال مشخص است. 
تعزیرات باید به این موضوع ورود جدی داشــته باشد. 
نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسالمی، تاکید 
کرد: در بهترین وضعیت، برنجی که باالترین کیفیت را 
دارد در استان مازندران کیلویی ۳۵ هزار تومان از کشاورز 
خریداری شده و با قیمتی که این روز ها در بازار عرضه 

می شود اختالف چشمگیری دارد.
غالمرضا شریعتی با اشاره به افزایش قیمت برنج در بازار 
بر ضرورت کنترل قیمت ها تاکید و بیان کرد: قیمت برنج 
خریداری شده از کشاورزان بســتگی به نوع برنج دارد، 
برنج بر اساس سطح کیفیت نرخ گذاری شده و از کشاورز 
خریداری می شــود، اما قیمتی که امروز برنج در بازار 
عرضه می شود تقریبا ۶۰ درصد بیشتر از قیمتی است که 
از کشاورز خریداری شده است. وی در ادامه اظهار کرد: 
در بهترین وضعیت، برنجی که باالترین کیفیت را دارد در 
استان مازندران با نرخ کیلویی ۳۵ هزار تومان از کشاورز 
خریداری می شود، اما در بازار با قیمت کیلویی ۸۰ تا ۹۰ 
هزار تومان عرضه می شود. مصرف سالیانه برنج در کشور 
کامال مشخص است میزان تولید برنج در کشور نیز رقم 
معینی است پس دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند 

که تعادل بین عرضه برنج در بازار و نیاز جامعه برقرار شود، 
پس در اینجا نقش دولت بسیار مهم است. نماینده مردم 
بهشهر در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه دولت 
باید به وظیفه خود در خصــوص برنامه ریزی و نظارت 
دقیق برای تنظیم بازار عمل کند برنج و گندم از کاال های 
اساسی سفره مردم است، یکی از علل گرانی قیمت برنج 
را عدم نظارت و برنامه ریزی دقیق از سوی دولت ذکر و 
تصریح کرد: وظیفه دولت است که سفره مردم را تامین 
کرده و اجازه ندهد سفره مردم با تنش های فراوان هر روز 
کوچک تر شــود، باید بین مصرف جامعه، تولید برنج و 

واردات برنج تعادل برقرار شود.
شریعتی تاکید کرد: عامل دوم دالل بازی است که عده ای 
به راه می اندازند، با نرخ پایین برنج را خریداری و چندین 
برابر قیمت در بازار عرضه می کنند. متاسفانه دستگاه های 
نظارتی نیز به وظیفه خود عمل نمی کنند. ما آب را هم رها 
کنیم تبدیل به سیل شده و به جامعه آسیب می زند. وی 
گفت: قیمت تولید و فرآوری برنج و سود تولید کننده و 
عرضه کننده کامال مشخص است. تعزیرات باید به این 
موضوع ورود جدی داشته باشــد، باید با اعمال نظارت 
دقیق دست دالالن بریده شده و جلوی افزایش قیمت 

افسار گسیخته گرفته شود.

رئیــس اتاق اصنــاف اصفهان با اشــاره به شــیوع 
گســترده کرونا در روزهای اخیر و پیش بینی اعمال 
محدودیت های احتمالی در روزهــای آینده گفت: 
پروتکل های هوشمند جایگزین تعطیلی بازار و اصناف 
این استان شود. رســول جهانگیری در گفت وگو با 
ایرنا افــزود: با توجه به شــرایط ســخت اقتصادی، 
تعطیلی گروه های مختلف شغلی فراهم نیست و باید 

محدودیت های هوشمند اعمال شود.
وی بیان کرد: در محدودیت های هوشمند پروتکل های 
بهداشتی باید توسط کاســب و مغازه دار رعایت و در 
صورت تخلف ثبت اخطار انجام و با تکرار آن برخورد 
قاطع صورت گیرد و از محل کسب مبتالیان به کرونا 
بدون اغماض و بخشش پملپ شود. رئیس اتاق اصناف 
اصفهان با بیان اینکه آمار مشخصی از واکسیناسیون 
این قشــر وجود ندارد، تصریح کرد: به نظر می رسد 
همکاری خوبی از ســوی آنان صورت گرفته ولی با 

افراد خاطی باید برخورد شود. وی از مسئوالن ستاد 
کرونا اســتان اصفهان خواســت تا محدودیت های 
هوشمند کرونایی را جایگزین تعطیلی کنند و ادامه 
داد: در صورتی که شرایط بسیار بحرانی و تصمیم بر 
تعطیلی ادارات و نهادها باشــد، اصناف نیز همکاری 
 می کنند امــا امیدواریم بــا همکاری مــردم از این 

مرحله عبور کنیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه در دو سال اخیر همکاری 
خوبی از سوی اصناف برای قطع زنجیره گسترش این 
بیماری در اســتان صورت گرفت، خاطرنشان کرد: 
دولت برای حمایت از این قشر تصمیم و اقدام کارسازی 
را انجام نداد و فقط به مطالبه بخش مالیاتی که از طریق 
سازمان مالیاتی کشور صورت گرفته، پاسخ داده شد. 
وی اضافه کرد: ارائه تسهیالت و بسته های حمایتی با 
وجود شرایط سخت اقتصادی برای بازاریان و کسبه 

الزم است.

 نوده فراهانی گفت: اصناف فــرار مالیاتی ندارند و 
پرونده های مالیاتی خود را ثبت کرده اند چرا که 
برای پرداخت مالیات به حقه مشــتاق هستند. به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق اصناف ایران به 
نقل از پایگاه آموزشی، اطالع رسانی و خبری طال، 
فرهانی گفت: از ســازمان امور مالیاتی درخواست 
تمدید مهلت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
داریم که در خصوص صندوق های فروشــگاهی 
نیازمند آموزش و همچنیــن در خصوص صدور 
پروانه های کســب نیازمند زمان هستیم. صدور 
پروانه صنفی نیازمند اخذ گواهی عدم وجود بدهی 

مالیاتی است که این امکان در سامانه مودیان مالیاتی 
ممکن نیست. اصناف و سایر مشاغل تا پایان بهمن 
باید اطالعات دستگاه های کارتخوان و درگاه های 
پرداخت را با کد ملی در سامانه مودیان امور مالیاتی 
کشــور ثبت کنند تا برای آن هــا پرونده مالیاتی 
تشکیل و کد مالیاتی صادر شود. طبق گفته رئیس 
دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی قرار نیست 
دستگاه های کارتخوان شامل مالیات شوند بلکه 
سود حاصل از درآمد افراد مشمول مالیات می شود. 
درگاه ها و کارتخوان های به عنوان یک ابزار شفاف 

باید در سازمان امور مالیاتی به ثبت برسند.

رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین آالت کشاورزي، 
صنعتي، ســاختماني و لوازم یدکي کشاورزي تهران 
با تاکید بر لزوم به کارگیري مهندســي معکوس در 
ساخت ماشین آالت مورد نیاز در کشور بیان داشت: 
براي تولید ماشین آالت قطعاً نیازمند ورود به مرحله 
مهندسي معکوس هستیم که با الگو برداري، کپي و 
یا مونتاژ در مراحل اولیه مــي توانیم در راه تولید قدم 
برداریم. مهندسي معکوس الزمه ورود به تولید دستگاه 
هاست و تمامي کشورهاي در حال توسعه از این پایه 

شروع کرده اند.
علي توسطي، رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین آالت 
کشاورزي، صنعتي، ساختماني و لوازم یدکي کشاورزي 
تهران گفت: بدون تردید ماشین آالت مورد استفاده در 
حوزه هاي مختلف خصوصا صنعت و کشاورزي به مرور 
زمان فرسوده مي شود، همچنین با پیشرفت تکنولوژي 

و دانش روز، سهم عمده اي از شرکت هاي دانش بینان 
یا پیشرو که در خارج از کشور فعال هستند فن آوري و 
تکنولوژي جدید را به ماشین آالت قبلي اضافه مي کند.

وي در ادامه تصریح کرد: با توجه به تحریم هاي ظالمانه 
که چند سالي است کشور را با مشکالت زیادي روبه رو 
کرده، نتوانسته ایم به تکنولوژي روز دسترسي داشته 
باشیم و استفاده از ماشین آالت فرسوده نیز منجر به 
افزایش هزینه هاي تولید و کاهش کیفیت کاالهاي 
نهایي مي شود. به روز نبودن ماشین آالت، لطمات و 
آســیب هاي اقتصادي در بعد مالي و کیفي به همراه 
داشته است؛ بنابراین به دو طریق مي توانیم عمل کنیم.

توسطي با اشاره به وجود مواد اولیه براي ساخت انواع 
ماشین آالت در داخل کشور بیان داشت: کشور ایران از 
موهبت هاي بي شمار معادن و منابع معدني، انرژي هاي 

مختلف و مواد شیمیایي برخوردار است.

رئیس اتاق اصناف خراســان شــمالی از برگزاری 
جشنواره فروش نوروزی در این اســتان خبر داد. با 
اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه بهاره با توجه به شیوع 
بیماری کووید ۱۹ و آسیب های وارده به اصناف ممنوع 
شده است، گفت: هر واحدصنفی باید یک نمایشگاه 
باشد و با توجه به شرایط امروز تالش کردیم این ایده، 
جامه عمل بپوشــد. وی اظهارکرد: این طرح از ۲۰ 
بهمن ماه در رسته های صنفی پوشاک، کیف و کفش، 
شیرینی ،آجیل و خشــکبار، میوه و… اجرا شده و 
تاکنون استقبال خوبی نیز از این جشنواره شده است.

امیدوار افزود: ثبت نام اصناف برای حضور در جشنواره 
فروش نوروزی ادامــه دارد و هیچ محدودیتی برای 
صدور مجوز شرکت در این جشــنواره وجود ندارد. 
وی ادامــه داد: واحدهــای متقاضی بــا مراجعه به 
اتحادیه مربوطه می توانند ثبــت نام کنند و امیدوار 

هستیم صاحبان کســب و کار با دریافت کمترین 
 ســود ممکن در این طرح همکاری گســترده تری 

داشته باشند.
این مقام مســئول در ارتباط با افزایش رضایتمندی 
مردم و اجرای هر چه بهتر این طرح درخصوص نحوه 
نظارت بر واحدهای صنفی شرکت کننده در جشنواره 
گفت: بازرسان با بررســی دقیق فاکتورهای خرید و 
فروش و برچسب قیمت کاال و خدمات، قیمت های 
عرضه شده در این واحدها را مورد بازرسی و نظارت قرار 

داده تا حقوق مصرف کنندگان رعایت شود.
وی تصریح کرد: بازرسان اصناف به صورت مستمر 
جهت رسیدگی به شکایات مردمی و تخلفات صنفی 
در ســطح بازار حضور دارند و همشهریان در صورت 
شکایات، با شــماره تماس واحد بازرسی و نظارت به 

شماره ۳۲۷۴۸۶۰۶ تماس حاصل نمایند.

این روزها میوه سهم کمتری 
از ســبد خرید خانوارها را به 
خود اختصاص می دهد. میوه 
فروشان گرانی میوه را گردن 
واسطه ها انداخته اند. با نزدیک 
شدن به شب عید بازار میوه نیز دستخوش تغییرات قیمتی 
شده است. هرچند افزایش قیمت میوه در مدت اخیر نیز 
اعمال شده اما بازار میوه شــب عید فرصت خوبی برای 

درآمدزایی دالالن و گرانفروشان است. 
قیمت ها، حتی در میوه فروشــی هایی که در مجاورت 
یکدیگر قرار دارند یکسان نیست. بسیاری از میوه های 
با کیفیت نیز با اختالف قیمت فراوان به دست ممصرف 
کنندگان می رســد و مردم از کیفیت پایین میوه ها هم 

گالیه های بسیاری دارند.
امسال قیمت میوه روی خوشی به قشر های کم درآمد 

نشان نداد و بسیاری از خانواده ها نتوانستند از خاصیت 
میوه های هر فصل بهره مند شــوند. افزایش چشمگیر 
قیمت میوه از ابتدای سال مردم را غافلگیر کرد و به رغم 
آنکه در شــرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری افراد به 
ویتامین نیاز دارند، اما این نابسامانی ها و گرانی موجب 
شده اقشــار کم درآمد از خرید میوه های رنگارنگ هر 
فصل هم محروم شوند. چرا که درآمد و قدرت خرید آن ها 

هیچ گونه سنخیتی با گرانی های فعلی ندارد.
اما مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، از توزیع 
میوه شب عید با ۲۵ درصد زیرقیمت بازار به صورت آنالین 
خبر داد و گفت: امسال توزیع میوه به صورت هوشمند و 
در کالنشهرها، درب منازل خواهد شد. اسماعیل قادری 
فر با رد خبر خرید گران ســیب و پرتقال شب عید بیان 
کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی، سیب درجه یک 
کوهپایه را بین ۸۵۰۰ تــا ۹۵۰۰ تومان و پرتقال را بین 
۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان و صرفا از باغداران، سورتینگ داران 
مجاز و سردخانه داران تحت پوشش تشکل ها خریداری 

می کنیم. وی با بیان اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد سیب شب عید 
از محصوالت تولیدی باغداران آذربایجان غربی خریداری 
شده، افزود: براساس دستور العمل های سیب خریداری 
شده با میانگین قیمت ۸۵ تا ۱۰۰ هزار ریال تهیه شده که 

از تولیدات ممتاز کوهپایه ای هستند.
قادری فر موضوع خرید میوه با قیمت باالتر از واسطه ها 
را تکذیب کرد و گفت: میوه شب عید طبق دستورالعمل 
مصوب ســتاد تنظیم بازار و شــورای قیمــت گذاری 
محصوالت اساسی کشــاورزی از باغداران و سردخانه 
داران خریداری می شود. وی با بیان اینکه قیمت عرضه 
محصوالت هنوز تعیین نشده، افزود: محصوالت خریداری 
شده برای تنظیم بازار شب عید از نوع درجه یک بوده و 
حدود ۲۵ درصد زیر قیمت بازار به مردم عرضه می شود، 
البته امسال توزیع نخستین بار به صورت هوشمند و در 

کالن شهرها درب منازل خواهد بود.
در همین رابطه رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی 
میوه و تره بار در گفت و گو با "کسب وکار" گفت: وضعیت 

بازار میوه خوب نیست. بارش برف و باران نیز میوه را گران 
کرده است. 

مصطفي دارایی نژاد اضافه کرد: با توجه به بارش برف و 
باران و اختالالت حمل و نقل جاده ای، ورودی بار میدان 
ماهش یافته اســت. به همین دلیل قیمت برخی اقالم 
همچون پرتقال، سیب، کیوی و لوبیا سبز به دلیل بارش 
و کاهش عرضه افزایش داشته است. این فعال صنفی در 
ادامه اظهار داشت: قدرت خرید مردم کاهش یافته است 
و تمایلی به خرید میوه ندارند. از سوی دیگر خبرهایی که 
چند وقت اخیر در خصوص برگشت محصوالت کشاورزی 
ایران منتشر شده نیز از این تمایل کاسته است. در حالی 

که باید گفت محصوالت همگی سالم هستند.
به گفته وی، روزانه ۱۰ تا ۲۰ هزار تن ورودی بار میدان 
مرکزی میوه و تره بار اســت که قبال این میزان بار تا روز 
بعدش به فروش می رفت. اینکه میوه در میدان مرکزی 
خریداری نمی شود، یعنی مردم در سطح شهر از مغازه ها 

میوه نمی خرند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

ارز چند نرخی در ســالهای 
اخیر یکــی از دغدغه های 
فعاالن اقتصادی بوده است. 
بسیاری از اقتصاددان ها راه 
رهایی از بسیاری مشکالت را 
ارز تک نرخی و خروج از توزیع رانت عنوان کرده اند. اما 
در حالی قرار بر این بود که ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از سال آینده حذف شود که خبرهای منتشر شده 
از جلسه کمسیون تلفیق حکایت از استمرار تخصیص 

این ارز رانت زا دارد. 
حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه 
۱۴۰۱ ،خبری از تصمیم سخت مجلس برای تخصیص 
ارز ترجیحی داده است. به اعتقاد حاجی بابایی هرچند 
کارشناسان می گویند ارز ترجیحی دارای فساد و داللی 
است، که قسمتی از آن نیز درست است، اما نگرانی شدید 
مجلس این بود که اگر ارز ترجیحی حذف شود چه اتفاقی 
خواهد افتاد. این سخنان حاجی بابایی در حالی مطرح 
می شود که کارشناسان معتقدند که این تصمیم روی 
کسری بودجه دولت در سال آینده اثر خواهد گذاشت 
و این کسری بودجه می تواند خود را در نهایت در قالب 

تورم و در سفره مردم نشان دهد.
این در حالی اســت که اعضای اتاق بازرگانی ایران در 
حال آماده سازی بسته پیشنهادی ارز بخش خصوصی 
به دولت برای اجرای آن در ســال آینده هســتند. با 
وجود آنکه به نظر می رسد دولت تصمیم خود را برای 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته، اما بر اســاس مصوبه 
کمیســیون تلفیق، احتماال این ارز در سال آینده نیز 
تخصیص خواهد یافت. با این وجود هنوز مشــخص 

نیســت که برنامه ارزی دولت برای ســال آینده چه 
 خواهد بود و آیا مقدمات تک نرخی شــدن ارز فراهم 

می شود یا خیر.
در چنین شــرایطی اعضای اتاق بازرگانی ایران اعالم 
کرده اند که بسته پیشــنهادی خود در این زمینه را به 
دولت ارسال خواهند کرد. بر اساس گزارش پایگاه این 
اتاق، اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشست اخیر با 
توجه به اهمیت پرداختن هم زمان به موضوعات کلی و 
جزئی در حوزه ارز و سیاست های تجاری تصمیم گرفتند 
در چارچوب شورای سیاست گذاری ارزی اتاق ایران دو 
کمیته تخصصی ذیل آن به صورت کارشناسی و تحلیلی، 
کلیات و جزئیات را بررسی کرده و نظرات خود را برای 
جمع بندی نهایی در اختیار دســتگاه های دولتی قرار 
دهند. محمدرضا انصاری، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران، 
با بیان این مطلب که دولت روی سیاست های کالن ارزی 
دچار ابهاماتی است، گفت: اینکه آیا به سمت تک نرخی 
کردن بهای ارز برود یا نه، همچنان مشخص نیست و در 
این بین بخش خصوصی می تواند نظر مشورتی خود را 

ارائه دهد و کمک کار باشد.
نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه باید به موضوع 
تعهد ارزی، تبعات و راهکارهــای موجود بپردازیم و از 
طرفی درباره سازوکار ســامانه نیما، وضعیت عملکرد 
و تداوم فعالیت آن نظرات مشــورتی خود را تهیه و در 
اختیار دولت قرار دهیم، گفت: از سال ۱۳۹۷ اتاق ایران 
در چارچوب کمیته ارزی که تشکیل داد، عنوان کرد که 
تعهد ارزی منجر به کاهــش ورود ارز به چرخه اقتصاد 
می شود و در نهایت همان طور که قابل پیش بینی بود 
شرایط به گونه ای شد که حتی رشــد بهای ارز هم به 

تقویت میزان صادرات کمک نکرد.

انصاری با تاکید بر اینکه امیدوارم در آینده نه چندان دور 
موفق به جمع شدن تعهد ارزی از شاکله اقتصاد کشور 
بشویم، گفت: در عین حال که توجه به جزئیات و امور 
اجرایی درباره ارز مهم است و باید در کمیته ارزی به آن 
پرداخت، نباید کلیات و بسترها را رها کنیم. بنابراین در 
کمیته ارزی اتاق ایران به دنبال آن هســتیم که ضمن 
رسیدگی به موضوعات اجرایی، پیشنهادها و راهکارها 

را برای بهبود کلیت وضعیت تجارت کشور ارائه دهیم.
در این راستا کیوان کاشــفی، عضو هیات رئیسه اتاق 
ایران معتقد است بخش نامه هایی که به صورت موردی 
برای تمدید مهلت ها از سوی دســتگاه های مختلف 
ابالغ می شود، هیچ یک اثرگذار نیستند، چون مشکل 
را ریشــه ای برطرف نمی کنند. بنابراین الزم اســت 

برای رســیدگی به وضعیت ارزی کشــور، تصمیمات 
ریشه ای تری اتخاذ کنیم. عضو کمیته ارزی اتاق ایران با 
نگاهی به آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه  تجارت، 
میزان صادرات بخش خصوصی واقعی در ۹ ماهه امسال 
را ۲۰ درصد از کل صادرات معادل ۹ میلیارد دالر دانست 
که ۸۰ درصد باقی آن در دست شرکت ها و واحدهایی 
است که به نوعی در اختیار دولت قرار دارند و به راحتی 
در چارچوب سامانه نیما فعالیت می کنند. او ادامه داد: 
شاید بتوان به دولت پیشنهاد داد که این ۲۰ درصد را از 
پیمان سپاری معاف و به کمک همان ۸۰ درصد منابع 
ارزی خود را تامین کند. البته این پیشنهاد باید بر اساس 
یک مطالعه دقیق و تحلیل جامع، آماده شود و ایرادات 

آن را از نظر منطق اقتصاد برطرف کرد.

دولت  از  ارز  تک نرخی  عقب نشینی می کند؟

شرط  حذف  ارز  4200 تومانی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

قدرت خرید مردم با گرانی میوه شب عید، باز هم کاهش می یابد 

تکاپوی دالالن برای گرانی میوه    
توزیع هوشمند میوه شب عید درب منازل 

قیمت برنج ۶۰ درصد گران تر از نرخ خرید از کشاورز است

محدودیت های هوشمند جایگزین تعطیلی بازار شود

رئیس اتاق اصناف تهران: 

اصناف همراه سازمان امور مالیاتی هستند 

اتحادیه هاي صنفي شناخت کامل به دستگاه ها و بازار کشور دارند

نیاز همزمان به واردات و مهندسي معکوس 

برگزاری جشنواره فروش نوروزی در خراسان شمالی
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تاثیر جنگ احتمالی اوکراین بر بازارها 
رمزارزها ناجی اوكراين می شوند؟

گزارش ها حاکی از آن است که تهاجم احتمالی روسیه به اوکراین می تواند 
یک رویداد خطرناک بزرگ باشد و موج هایی را در تعدادی از بازارها ایجاد 
کند و باعث کاهش ارزش سهام و افزایش عمومی قیمت ها شود. تنش ها 
میان اوکراین و روسیه باال گرفته است و نزدیک به ۱۳۰ هزار سرباز روسی 
در مرزهای اوکراین مستقر شده اند؛ آمریکا تهدید کرده است که در صورت 
ورود روسیه به اوکراین، تحریم هایی را علیه روسیه اعمال خواهد کرد. با 
آغاز حمله روسیه، قیمت نفت افزایش می یابد و گاز اروپا نیز گران خواهد 

شد و تورم برجا مانده از پاندمی کرونا نیز تشدید خواهد شد.
مردم از سرتاسر جهان بیت کوین و ســایر ارزهای دیجیتال خود را برای 
تامین مالی نیروهای اوکراینی علیه روسیه می فرستند؛ اوکراین با توسعه 
بازار رو به رشــد کریپتو، اکنون از تجربه خود در مورد ارز دیجیتال برای 

افزایش قابلیت های نظامی و آنالین خود استفاده می کند.
طبق گزارش Elliptic، بیش از ۵۷۰ هزار دالر ارز دیجیتال به سازمان های 
داوطلبانه و سازمان های غیردولتی در اوکراین سرازیر شده است تا به تجهیز 
ارتش، تجهیزات پزشکی و هواپیماهای بدون سرنشین این کشور کمک 
کند. عالوه بر این از این وجوه برای توسعه یک اپلیکیشن تشخیص چهره 
برای شناسایی مزدور یا جاسوس روسی حمایت می کنند. این واقعیت که 
رمزارزها می توانند به صورت ناشــناس و بدون بررسی های دقیق ارسال 

شوند، انتقال وجوه به خارج از مرزها را آسان تر می کند.
رمزارزها به ویژه برای جمع آوری سرمایه بین المللی مناسب است، زیرا به 
مرزهای ملی پایبند نیست و در برابر سانسور مقاوم است برای مثال، هیچ 
مرجع مرکزی وجود ندارد که بتواند تراکنش ها را مسدود کند. در این بین 
رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنســکی، صدور ارز دیجیتال را برای 
بانک مرکزی قانونی اعالم کرد. او همچنین با دولت همکاری کرده است 
تا ارزهای دیجیتال را قانونی و تنظیم کند و تجارت با ارزهای دیجیتال را 

برای شرکت ها آسان کند.
برخی از گروه هایی که به جمع آوری کمک های مالی می پردازند عبارتند 
از Come Back Alive، سازمانی که در ســال ۲۰۱۴ تأسیس شد و 
تجهیزات نظامی، خدمات آموزشی و تجهیزات پزشکی را تامین می کند؛ 
این شرکت در سال ۲۰۱۸ شروع به پذیرش کمک های ارزهای دیجیتال 

کرد و در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ حدود ۲۰۰ هزار دالر رمزارز دریافت کرد.
روز جمعه اکثــر ارزهای دیجیتال بــا واکنش معامله گــران به خطرات 
ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین ارزان شدند؛ روز جمعه، بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا از آمریکایی ها خواست که فورا اوکراین را ترک کنند و 
هشدار داد که »تهاجم ممکن است در هر زمانی آغاز شود«. در حال حاضر، 
ایاالت متحده با وجود فعالیت های نظامی روســیه، اعزام نیرو به اوکراین 

را رد کرده است.
قیمت بیت کوین در روز جمعه تا ۵ درصد کاهش یافت و اتریوم نیز ۴ درصد 
ارزان شد و سوالنا نیز ۷ درصد ارزان شد؛ این اتفاق در حالی افتاد که پناهگاه 
های امن ســنتی مانند طال و دالر آمریکا گران شدند اما طولی نکشید که 
روند قیمت ارزهای دیجیتال دوباره صعودی شــد و بیت کوین امروز ۴۳ 

هزار و ۹۵۶ دالر قیمت خورد و اتریوم نیز ۳ هزار و ۸۰ دالر قیمت خورد.
تحلیلگران بر این باورند که سد مقاومتی بیت کوین برای جهش قیمت ۴۶ 
هزار دالر است و کف حمایتی آن نیز ۳۵ تا ۴۰ هزار دالر است. پیش بینی 
ها حاکی از آن است که روند قیمت ها در بازار رمزارز با آغاز جنگ روسیه و 
اوکراین نزولی خواهد شد و از طرف دیگر با طوالنی شدن جنگ رمزارزها 

می توانند مانند پناه گاهی امن عمل کنند و گران شوند.
هر بشــکه نفت خام برنت به ۹۴ دالر و ۶۳ سنت رســید و هر بشکه نفت 
خام وست تگزاس نیز ۹۳ دالر و ۴۱ سنت قیمت خورد؛ در صورت تشدید 
درگیری روســیه و اوکراین، انتظار می رود که قیمت نفت خام به شــدت 
افزایش یابد و ممکن است به زودی به ۱۰۰ دالر در هر بشکه در بازارهای 
بین المللی برسد. این امر منجر به تشدید تورم جهانی خواهد شد و تأثیر 
منفی بر بازارهای سهام خواهد گذاشت. صعود بی محابا طالی سیاه به درآمد 
و مخارج لطمه خواهد زد و می تواند رشد تورم را شتاب دهد. چین به عنوان 
بزرگترین واردکننده نفت و اتحادیه اروپا که متکی بر نفت وارداتی است از 

این جریان لطمه خواهند خورد.

ایجاد باشگاه مشتریان برای دریافت مجوز از کاربر
برنامه جديد رگوالتوری برای برخورد با پيامك های 

مزاحم
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننــدگان رگوالتوری از برنامه جدید 
برای برخورد با پیامک های مزاحم تبلیغاتی خبر داد و گفت: سرشماره های 
ارسال کننده پیامک موظف به ایجاد باشــگاه مشتریان می شوند. پیمان 
قره داغی با اشاره به راهکارهای در دست انجام رگوالتوری برای برخورد با 
پیامک های مزاحم اظهار داشت: مطابق با گزارش هایی که از سوی کاربران 
به سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۵ ارسال می شود و نیز درخواست هایی 
که از کد دستوری »ســتاره ۸۰۰ مربع« دریافت می شود، برخورد با سیم 
کارت های شخصی که نسبت به ارسال پیامک های تبلیغاتی مزاحم اقدام 
می کنند را در سال های اخیر در دســتور کار قرار دادیم و در مدت ۳ سال 
گذشته، بیش از ۳۵۸ هزار سیم کارت شخصی را به دلیل مزاحمت پیامکی 

قطع کرده ایم.
وی با تاکید بر اینکه تمامی شکایات مشــترکان که به رگوالتوری ارسال 
می شود، تا کسب نتیجه نهایی بررســی و پیگیری می شود، گفت: شمار 
شکایات از پیامک های تبلیغاتی با ارسال کد دستوری »ستاره ۸۰۰ مربع« 
کاهش محسوسی داشــته و هم اکنون مشــکل اغلب کاربران مربوط به 
پیامک هایی است که از سمت فروشــگاه ها و مراکز خرید به مشتریانشان 
ارسال می شود. مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی با اشــاره به اینکه متأسفانه اغلب کاربران به 
صورت ناخواسته اطالعات شماره خود را در اختیار مراکز خرید، فروشگاه ها 
و مراکز خدماتی قرار می دهند، ادامه داد: این موضوع ســبب می شود که 
پیامک های متعددی از ســوی این مراکز با سرشــماره های تبلیغاتی به 
مشترک ارسال شــود که در اغلب مواقع باعث ایجاد مزاحمت برای کاربر 

می شود.
وی با بیان اینکه ما به دنبال حل این مشــکل هستیم، گفت: برنامه جدید 
رگوالتوری این است که تمامی سرشماره های مربوط به این مراکز خدماتی 
را مجاب کند که در قالب ایجاد باشگاه مشــتریان، مجوز ارسال پیامک از 
کاربر بگیرند و کاربر نیز این امکان را داشته باشد که در صورت عدم تمایل، 
انصراف خود را برای دریافت پیامک تبلیغاتی اعالم کند. قره داغی با تاکید 
بر اینکه ارسال پیامک های تبلیغاتی با ایجاد باشگاه مشتریان، ساماندهی و 
حل خواهد شد، افزود: متأسفانه تعداد زیادی شرکت در این راستا مبادرت 
به پیامک تبلیغاتی ناخواســته به مشــترکان می کنند، صرفنظر از اینکه 
اطالعات را مردم خودشــان در اختیار مراکز خدماتی و فروشگاهی قرار 

داده اند.

اخبار

زاکربرگ کارمندانش را "متامیت" خواند
مارک زاکربرگ فهرستی از اصول را برای کار در شرکت ِمتا پلتفرمز )Meta Platforms( منتشر کرد که در آن کارمندانش را ِمتامیت )Metamates( خواند. موسس فیس بوک که در دسامبر نام 
شرکتش را به "ِمتا پلتفرمز" تغییر داد تا منعکس کننده حوزه جدید مورد تمرکزش یعنی متاورس )دنیای مجازی( باشد، اکنون در اطالعیه ای به کارمندانش به تشریح افق دید خود پرداخته 
است. شعار معروف "سریع حرکت کن" به قوت خود باقی مانده و شعار "چیزهای معرکه بساز، در آینده زندگی کن، به تاثیر بلندمدت متمرکز شو، صادق باش و به همکارانت احترام بگذار" به 

آن اضافه شده است.

با ابالغ عیدی بازنشستگان، 
مستمری بگیران، حقوق 
وظیفــه از کارافتادگــی، 
وراث  وظیفــه  حقــوق 
متوفــای  مســتخدمین 
مشمول در سال ۱۴۰۰ )پاداش پایان سال ۱۴۰۰( 
از سوی هیئت دولت این پرسش به وجود آمد که آیا 
صندوق ها قرار است که به همه بازنشستگان خود 

به یک میزان عیدی پرداخت کنند؟
به گزارش ایلنا، روز دوشنبه ۲۵بهمن هیئت دولت، 
میزان عیدی بازنشســتگان و وظیفه بگیران برای 
واریز در انتهای ســال ۱۴۰۰ را اعــالم کرد. حال 
این پرســش به وجود آمده که آیا سایر صندوق ها 
مانند تامین اجتماعی ملزم به اجرای مصوبه دولت 
هســتند یا می توانند حسب شــرایط اقتصادی و 
منابع مالی خود میزان باالتری را به عنوان عیدی 
پرداخت کننــد؟ نباید فراموش کــرد که دولت از 
عیدی بازنشستگان به عنوان »پاداش پایان سال« 
یاد کرده است؛ به این معنی که رقم مصوب یعنی 
۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان یک آیتم در 
حقوق قرار نمی گیرد و دولت بر حسب ضرورت ها و 

البته امکانات آن را تعیین می کند. 
با این وصف، این پرســش به وجود می آید که آیا 
صندوق ها قرار است که به همه بازنشستگان خود 
به یک میزان عیدی پرداخت کننــد یا می توانند 
عالوه بر این مبلغ، مبلغ دیگری را به عنوان پاداش 
پایان ســال یا هر عنوان دیگــری پرداخت کنند؟ 
اسفند ماه سال گذشته ســازمان تامین اجتماعی 
عالوه بر مبلغ عیدی، حدود ۱ میلیون تومان دیگر 
را به عنــوان پاداش به بازنشســتگانش اختصاص 
داد؛ البته عده ای معتقدند کــه این عمل به جهت 
جبران کمی و کاستی های اجرای متتناسب سازی 
حقوق بازنشستگان انجام شــد و هیچ ارتباطی با 

حمایت های پایان ساِل سازمان نداشته است.   

به رسمیت نشناختن عیدی بازنشستگان 
با این حال، عیدی بازنشســتگان برای آن ها، یک 
آیتم حقوقی ثابت محســوب می شــود که انتظار 
دارند صندوق ها و دولت به چشم پاداش به آن نگاه 
نکنند؛ به همین جهت از سازمان تامین اجتماعی 
می خواهند که امســال هم اقدامــات ترمیمی را 
انجام دهد. گفته می شود که سال گذشته سازمان 
از محل عایدی شــرکت های خود، مبلغ حدود ۱ 
میلیون تومان را به هر بازنشســته پرداخت کرده 

است؛ این در حالی اســت که اساسا عیدی، آیتمی 
نیست که در دوران اشــتغال از آن حق بیمه کسر 
شود و بنابراین سازمان هم آن را مانند حق مسکن 
و دیگر آیتم هایی حقوق که مشمول کسر حق بیمه 

می شوند به رسمیت نمی شناسد. 
ســابقه پرداخت عیدی به بازنشســتگان تامین 
اجتماعی به سال ۱۳۷۲ بازمی گردد. علی دهقان کیا 
)رئیس کانون بازنشســتگان کارگری شهرستان 
تهران( در این مورد گفت: »مشموالن قانون تامین 
اجتماعی که می خواستند مانند کارکنان دولت در 
زمان بازنشســتگی عیدی دریافت کنند، در سال 
۱۳۷۲ با مدیرعامل وقت سازمان وارد مذاکره شدند 
و در نهایت موفق شدند مصوبه پرداخت عیدی به 
میزان ۵ هزار تومان را دریافت کنند. از آن زمان هر 
سال مبلغی به آن اضافه شد؛ البته سازمان می تواند 
مبلغ عیدی را تحت عناوین مختلف افزایش دهد 
اما به طور معمول سازمان خود را ملزم به پرداخت 

عیدی مصوب هیئت دولت می داند.« 

درخواست کمک از دولت 
رئیس کانون بازنشســتگان کارگری با بیان اینکه 
در این شــرایط تورمــی عملکرد برخــی کمتر از 
آثار کرونا نیســت، گفت: »همان قدر که بازگشت 
شرایط کرونایی عموم مردم را اذیت می کند، برخی 
تصمیم ها هم مانند کرونا، بازنشســتگان را اذیت 
می کنند. به هر صورت این انتظــار وجود دارد که 
دولت همانطور که برای بازنشســتگانش منابعی 
را فراهم کند، به ســازمان تامین اجتماعی هم در 
عوض رد دیون خود یا کمک یا هر عنوان دیگری، 
پولی را به صورت نقد پرداخت کند، تا صرف کمک 
به معیشــت در هفته های باقی مانده به پایان سال 

شود.« 

تفاوت عیدی شاغل و بازنشسته
بنابراین در سال ۱۴۰۰ کارگران حداکثر ۷ میلیون 
و ۹۶۵ هــزار تومان عیــدی از بابت ســال آینده 
دریافت می کنند اما ســهم بازنشستگان کارگری 
متناسب با وضعیتی است که دولت برای کارکنان 
و بازنشستگان خود مصوب می کند. بنابراین عیدی 
بازنشســتگان جدا از هرگونــه مالحظاتی که در 
قوانین جاری کشور قرار گرفته اند، تعیین می شود؛ 
برای مثال در مصوبه اخیر دولت برای تعیین عیدی 
یا به اصطــالح رایِج دولت، »پاداش پایان ســال« 
ضوابطی پیش بینی شده که به افزایش مبلغ عیدی 
می انجامد اما دولــت الزامی به رعایــت آن ها در 
ســال های بعد نمی بیند. برای مثال عیدی پایان 
۱۴۰۰، با در نظر گرفتن سهم همسر و فرزند تحت 

تکفل بسته شده است. 
بر این اســاس عالوه بر رقم ثابت ۱ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان، بابت همســر مبلغ ثابــت ۴۰۰ هزار 
تومان و برای هــر فرزند تحت تکفــل مبلغ ثابت 
۱۵۰ هزار تومــان، در مجموع برای یک همســر 
و یک فرزنــد تحت تکفل مبلــغ ۵۵۰ هزار تومان 
در نظر گرفته شــده اســت اما این مبلع صرفا به 
امســال تعلق می گیرد؛ در غیر این صورت دولت 
می توانست کل آن را در پایه عیدی قرار دهد تا در 
افزایش عیدی انتهای ســال ۱۴۰۱ هم قرار گیرد. 
به هر صــورت، از منظر دولت هــا و صندوق های 
بازنشستگی، پرداخت عیدی از سر »لطف« انجام 
می شود و نه وظیفه؛ در حالی که بازنشستگان آن 
را حقی در نظر می  گیرند که باید متناســب با تورم 
و هزینه های زندگی، رشــد کند و مانند یک مولفه 
 معیشــتی تاثیرگذار در جبران هزینه های انتهای

 سال ظاهر شود. 

نباید دندان اسب پیشکشی را شمرد 
با همه ایــن احوال، بــه نظر نمی رســد که تمام 
بازنشستگان، به ازای هر  فرزند تحت تکفل، مبلِغ 
۱۵۰ هزار تومانــی را دریافت کننــد. دهقان کیا، 
رئیس کانون بازنشســتگان کارگری شهرســتان 
تهران در این مورد، گفت: »عیدی بازنشســتگان 
به خاطر جنبه هــای اقتصــادی آن، نقش مهمی 
در تامین هزینه های حداقل ۱ تــا ۲ هفته زندگی 
بازنشســتگان دارد؛ بنابراین رقــم نهایی آن برای 
میلیون ها نفر تاثیرگذار اســت؛ حاال ممکن است 
که عده ای بگویند که عیدی صرفا یک هدیه است 
و نباید دندان اسب پیشکشی را شمرد؛ در حالی که 
بازنشســتگان ما امروز کل مستمری خود را بسته 
به هزینه هایی که دارنــد، در عرض نهایت دو هفته 

به مصرف می رسانند؛ اصال مستمری را نگرفته به 
حساب بانک، صاحب خانه، مدیرساختمان، فروشگاه 
محل خرید قســطی جهیزیه دختران، آموزشگاه 

محل تحصیل فرزندان و… واریز می کنند.« 
با این حــال، دهقان کیــا به ســطح پایین عیدی 
در تامین اجتماعــی اعتــراض دارد: »البته با این 
رقم هــا دردی از مشــکالت معیشــتی کارگران 
بازنشســته درمان نمی شــود؛ تصورش را بکنید؛ 
سازمانی که اکثر قریب به اتفاق مستمری بگیران 
آن درآمدی نزدیــک به حداقل مــزد کارگران را 
دارنــد، باید کمتــر از زمان اشــتغال خود عیدی 
بگیرند؛ البته این وضعیت در مورد دیگر مستمری 
بگیران )سایر سطوح( هم مشــهود است. شرایط 
طوری شــده که در بهترین حالت بازنشســتگان 
تامین اجتماعــی روی عیدی کارمندی حســاب 
 کنند؛ هر چنــد زمان واریز و مبلــغ دقیق واریزی

 مشخص نیست.« 

تغییرات عیدی بازنشستگان 
با همه ایــن احوال بازنشســتگان انتظــار دارند 
که عیدی آن ها، به حداقل ها فروکاســته نشــود. 
گشــتی در ارقام عیدی یک دهه گذشــته نشان 
می دهد که بازنشســتگان تامین اجتماعی از سال 
۹۰ تا ۹۹ مجموعا ۷ میلیــون و ۷۹۸ هزار تومان، 
عیدی دریافــت کرده اند. در این ســال ها، عیدی 
بازنشســتگان، ۵۰ تا حدود ۳۰۰ هــزار تومان در 
سال نســبت به ســال پیش از آن افزایش داشته 
اســت که بیشــترین افزایش مربوط به سال های 
۹۸ و ۹۹ بوده اســت اما رقم پایه عیــدی انتهای 
ســال جاری مجدد به کانــال ۱۰۰ هــزار تومان 
 افزایش نسبت به سال پیش از خود برگشته است

 که نشان از پسرفت دارد.

افزايش عيدی مستمری بگيران

بازنشستگان انتظار چه رقمی را داشته باشند؟
News kasbokar@gmail.com

محققان کشــور موفق به طراحی برچسب های 
هوشــمند پایش لحظه ای مواد غذایی شدند. به 
گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محققان پارک 
علم و فناوری دانشــگاه صنعتی امیرکبیر موفق 
شدند برچسب هوشــمندی را برای پایش لحظه 
ای وضعیت سالمت مواد غذایی به تولید برسانند. 
برچسب هوشمند »ویرا« ابزاری است که از زمان 
تولید تا مصرف یک ماده غذایی با استفاده از شبیه 
سازی محیط داخلی بسته بندی وضعیت سالمت 

آن ماده را با تغییر رنگ برچسب نشان می دهد.
این برچسب به گونه ای طراحی شده که متناسب 
با نوع ماده غذایی مورد نظر محیط بسته بندی را 
شبیه سازی کرده و همزمان با تغییرات ماده غذایی 
در داخل بسته بندی ، رنگ قسمت میانی برچسب 
تغییــر می کند و مصــرف کننــده را از وضعیت 
سالمت محصول مطلع می سازد تا با نزدیک شدن 
به زمان فساد ماده غذایی سریع تر اقدام به مصرف 
آن کند.این برچســب کامال به شرایط نگهداری 
حساس بوده و به سرعت نسبت به آن واکنش نشان 
می دهد، به گونه ای که در صورت نگهداری ماده 
غدایی مورد نظر در دمای محیط، برچسب زودتر از 
شرایطی که ماده غذایی در داخل یخچال نگهداری 

شده تغییر رنگ می دهد.
برچسب هوشمند به سادگی قابل تشخیص بوده 

و امکان آموزش نحوه اســتفاده و تشخیص آن به 
همه افــراد از جمله کودکان ، ســالمندان و کلیه 
افراد که توانایی خواندن تاریخ های انقضا درج شده 
روی بســته بندی را ندارند وجود دارد.همچنین 
این برچسب هوشــمند با طراحی خاص خود از 
تکنولوژی منحصر به فردی استفاده می کند که 
این ویژگی باعث می شود رنگ قسمت هوشمند 
برچســب بعد از اتمام تاریخ انقضــا تغییر رنگ 
نداشته باشــد و کماکان وضعیت فساد آن ماده را 

نشان دهد.
این باعث می شود که از هرگونه تقلب یا سودجویی 
افراد متقلب با دستکاری و تغییر تاریخ انقضا درج 
شده روی بسته بندی محصوالت غذایی جلوگیری 
کند.این محصول به نوعی طراحی شده که نیازی 
به قــرار گرفتن در فضــای داخلی بســته بندی 
نداشــته و به راحتی میتوان آن را بر روی قسمت 
خارجی بسته بندی نصب کرد که همین امر سبب 
جلوگیری از آلودگی احتمالی ماده غذایی توسط 

برچسب می شود.
» پایــش وضعیت ســالمت محصــول در زمان 
حمل و نقــل و فــروش بــرای مدیریــت بهتر 

آن«؛»کاهش هدررفت به دلیل اصالح بازه زمانی 
مصرف«،»صرفه جویی چشمگیر در مصرف آب « 
از مزایای استفاده از برچســب هوشمند به شمار 
می رود.همچنیــن این محصول از مســمومیت 
های غذایی ناشــی از ناکارآمد بودن تاریخ انقضا 

جلوگیری می کند.
یکی از محاسن برچسب های بسته بندی هوشمند 
به این گونه اســت که افراد کم بینا ، سالمندان و 
کــودکان میتوانند به راحتی متوجه فســاد مواد 
غذایی شوند.»پایش وضعیت سالمت محصوالت 
غذایی به صورت لحظه ای ، از زمان تولید تا استفاده 
توسط مصرف کننده از طریق شبیه سازی محیط 
داخلی بسته بندی«،»برگشت ناپذیر بودن عملکرد 
برچسب برای جلوگیری از هرگونه تقلب و منفعت 
طلبی توســط افراد سودجو«،»سهولت نصب بر 
روی انواع بســته بندی های مواد غذایی« از دیگر 
مزیتهای پروژه محسوب می شوند.برچسب بسته 
بندی هوشمند از دو بخش که شامل یک قسمت 
میانی هوشمند و بخش دوم قسمت مرجع برای 
تشخیص وضعیت ســالمت ماده غذایی تشکیل 

شده است.

قسمت میانی یک محفظه پالســتیکی با حجم 
مشخص بوده که بخش فوقانی آن شفاف است و 
مایع هوشــمند در داخل این محفظه تزریق می 
شود.این سنسور با شبیه سازی محیط داخلی بسته 
بندی برای ماده غذایی مورد نظر با توجه به شرایط 
نگه داری ، تغییرات ماده غذایی را دنبال کرده و این 

تغییر سبب تغییر رنگ مایع هوشمند می شود.
عملکرد مایع کامال هوشمند بوده و بر اساس شرایط 
نگه داری رفتار متناسب با آن شــرایط را از خود 
نشان می دهد.به عنوان مثال در صورت طراحی 
این برچسب هوشــمند برای استفاده روی بطری 
شیر پاستوریزه و نصب آن روی بطری ، در صورتی 
که بطری شیر در شرایط نامناسب و دمای محیط 
)۲۵ درجه سانتی گراد( نگه داری شود برچسب به 
صورت خودکار بعد از گذشت مدت زمان مشخص 
از زمان نگه داری در این شرایط تغییر رنگ داده و 

به مصرف کننده هشدار می دهد.
طراحی این برچســب برای هر ماده بــا توجه به 
ماندگاری و اجزای سازنده منحصر بوده و همانطور 
که اشاره شد بر اساس نوع ماده غذایی طراحی می 
شود و عمل می کند.رضا احمدی، سید محمد رضا 
نجیبی، مجتبی نصیری نژاد، فربد نادری حقیقت 
و نگین یوســف زاده اعضای ایــن تیم تحقیقاتی 

هستند.

محســن رضایی معاون اقتصــادی رئیس 
جمهور یک شنبه ۲۴ بهمن ماه در بازدید 
از غرفه ذوب آهن اصفهــان در اولین دوره 
نمایشــگاه دســتاوردها و توانمندی های 
جهادی کشــور ، تولید ریل توســط ذوب 
آهن اصفهان را یک دســتاورد بزرگ برای 
کشور دانست و گفت : تداوم و افزایش تولید 
ریل در این مجتمع عظیــم صنعتی برای 
کشور بسیار ضروری است . وی افزود : تولید 
ریل ، توسعه زیرســاخت های حمل و نقل 
کشور را میسر ســاخت و با توجه به اینکه 
نیازمند توسعه و بازســازی خطوط ریلی 
کشور هستیم، تولید این محصول در ذوب 
آهن اهمیت دوچندانی یافته است و موجب 

خنثی ســازی تحریم ها گردید.  این مقام 
مسئول اظهار داشــت : ذوب آهن اصفهان 
و کلیه صنایع فوالدی کشور نباید با مشکل 
مواد اولیه مواجه باشند و قطعاً تامین سنگ 
آهن مورد نیاز آن ها بر صادرات موادخام ، 
اولویت اساســی دارد و در این راستا دولت 
حمایت الزم را انجام می دهد. شایان ذکر 
است نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های 
جهادی کشــور با حضور محســن رضائی 
معاون اقتصادی رئیس جمهــور در محل 
مصلی امــام خمینی )ره ( تهــران افتتاح 
شــد.این نماشــگاه با حضور بیش از ۱۲۴  
فعال اقتصادی و تولیدی از سراســر کشور 
در قالب هلدینگ و یا شرکت در حوزه های 

صنعت، معدن، کشاورزی و مواد غذایی که 
شاخصه های مدیریت جهادی را داشته اند، 
در راســتای اهداف و نیز نمایــش اقتدار 
ملی و آشــنایی آحاد مردم بــا موج عظیم 
پیشــرفت و خدمات قابل ارائــه، در محل 
مصلی امام خمینی )ره ( تهران آغاز به کار 
نمود.ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگترین 
کارخانــه تولیدکننده فوالد ســاختمانی 
و ریــل در ایران و بزرگتریــن تولیدکننده 
محصوالت طویــل در خاورمیانه از ابتدای 
تاســیس در امور جهــادی، پشــتیبانی، 
بومی سازی و توسعه فن آوری پیشرو بوده 
و با تکیه بر دانش کارشناسان و مهندسان 
خود به امر ارتقا سطح علمی صنایع کشور 

کوشیده اســت و اینک نیز با برپایی غرفه  
در این نمایشــگاه حضوری فعال دارد.این 
رویداد با تاکید بر دیدگاه های رهبر فرزانه 
انقالب فرصتی است برای اجرای مدیریت 
جهادی به عنوان اصلی ترین راهبرد اقتصاد 
مقاومتی بر مبنای اســتدالل عقلی و نگاه 
ژرف به گذشــته انقالب و حوادث پیرامون 
آن و نقشــه راه آینده در مقابله با تهدیدات 
مختلف در عبور سرافرازانه از تمامی آزمون 

های ســخت و جلوه گر الگوهای موفق تا 
بتوان ظرفیت های فردی و جمعی و کسب 
منزلت جهانی در افکار عمومی را در آن با به 
دست آوردن توانمندی های یک مدیریت 
کارآمد به عموم عالقمندان عرضه داشته و 
بصورت عینی مقایسه نمود. الزم بذکر است 
این نمایشگاه ۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه، از ساعت 
۱۰ الــی ۱۷ پذیرای عمــوم عالقه مندان 

خواهد بود.

برچسب های هوشمند پایش لحظه ای مواد غذایی طراحی شد

محسن رضايی معاون اقتصادی رئيس جمهور :

تداوم و افزایش تولید ریل در ذوب آهن اصفهان برای کشور ضروری است


