
در جري�ان مبادالت روز گذش�ته بورس اوراق 
بهادار ته�ران ش�اخص كل در ح�دود 6 هزار 
واحد افزايش يافت، ام�ا از آنجايي كه در هفته 
گذش�ته 100 هزار ميليارد تومان از ارزش بازار 
ريخت به نظر مي رسد س�هامداران با احتياط 
بيش�تري زي�ن پ�س س�رمايه گذاري كنند. 
ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران بعد از 
ريزش هاي هفته قبل، روز گذشته افزايش 5 هزار 
و 999 واحد به رقم 359 هزار و 807 واحد رسيد 
ش��اخص كل با معيار هم وزن 1800 واحد رشد 

كرده و به 109 هزار و 974 واحد رسيد. 
  س�ود ريزش 100ه�زار ميلي�اردی را چه 

كسی برد
در جري��ان مبادالت روز گذش��ته ب��ورس اوراق 
بهادار تهران هر چند شاخص كل در حدود 6هزار 
واحد افزايش يافت اما در هفته گذشته 100هزار 
ميليارد تومان از ارزش روز بازار از دست رفت و اين 

اتفاق عجيب مقوله اي نيست كه بتوان از كنار آن 
به سادگي گذش��ت و به نظر مي رسد بايد با دقت 
بيش��تري رفتارهاي حقيقي و حقوقي را بررسي 
كنيم، زيرا بايد مشخص  معامله گران بورس بيش از 
1/6 ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 
107 هزار نوبت معامله و به ارزش 1121 ميليارد 
تومان داد و س��تد كردند. از داليل رشد شاخص 
بورس مي توان ب��ه تصميم ش��وراي عالي بورس 
مبني بر محدود كردن دامنه نوس��ان دانست كه 
مانع از بروز رفتارهاي هيجاني برخي سهامداران 
خرد شده است. عمده نمادهاي بورسي در تقويت 
ش��اخص كل مؤثر بوده اند كه از جمله مي توان به 
نماد پتروشيمي خليج فارس، ملي مس، معدني و 
صنعتي گلگهر، پتروشيمي پارس، ايران ترانسفو، 
تاپيكو و گسترش نفت و گاز پارسيان اشاره كرد. 
در فرابورس ايران ش��اخص كل 118 واحد رشد 
كرده و به 4 هزار و 678 واحد رس��يد. ارزش روز 

بازار اول و دوم فرابورس به بيش از 269 تريليون 
تومان رسيد. امروز معامله گران فرابورس بيش از 
620 ميليون سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 
75 هزار نوبت معامله و ب��ه ارزش 1040 ميليارد 

تومان داد و ستد كردند. 
  ساير بازار ها يا بايد شفاف شوند

 يا بايد به بورس بيايند
از ميان بازارهاي موجود در كش��ور گويا صرفاً 
بازار سرمايه يك شفافيت نسبي دارد، از اين رو 
براي اينكه از اقتصاد دستوري و نرخ گذاري هاي 
دس��توري فاصله بگيريم جاي دارد بازارهايي 
چون زمي��ن و س��اختمان ، ارز، طال و س��كه و 
خودرو با تش��كيل يك پورت��ال كليه اطالعات 
و تحوالت و معامالتش��ان به شكل لحظه اي به 

اطالع مردم برسد. 
بي تفاوتي نس��بت به آنچه در اقتصاد و بازارها يي 
چون كار، پول و بانك، سرمايه و توليد مي گذرد، كار 

را به جايي رسانده اس��ت كه رئيس جمهور اعالم 
مي دارد ك��ه 60 ميليون نف��ر از م��ردم نيازمند 
حمايت هاي دولتي هس��تند، چني��ن آماري در 
ش��رايطي كه آمارهاي اش��تغال مي گويند بيش 
از 23 ميليون شاغل در كش��ور وجود دارد، نشان 
مي دهد كه حتي بسياري از شاغالن كه از دستمزد 
برخوردارند در زمره افراد نيازمند به حمايت مالي 
دولت قرار مي گيرند،حال تصور كنيد اشخاصي كه 
فاقد دارايي و شغل هستند، در چنين شرايطي در 

كدام دهك درآمدي بايد قرار بگيرند. 
در شرايطي كه بسياري از مردم فاقد شغل و دارايي 
تالش مي كنند فعاًل هزينه هاي خود را به تأخير 
بيندازند و بسياري از ش��اغالن نيز به رغم انجام 
كار حتي در چند نوبت بازهم درآمدش��ان كفاف 
هزينه هايش��ان را نمي دهد، در اقتصاد و بازارها 
شرايطي ايجاد شده است كه از طرفي ارزش ريال 
در كاهش اس��ت و از طرف ديگر بازارها بر خالف 
آنچه ادعا مي ش��ود ب��راي دالالن و س��فته بازان 

داغ داغ است. 
به طور نمونه در شرايطي كه ريشه تورم در اقتصاد 
را بايد در كسري بودجه دولت و همچنين پرداخت 
س��ودهاي محقق ش��ده و نشده به س��پرده هاي 
بلند مدت بانكي بايد جست وجو كرد و به واسطه 
اصالحات ساختاري ريش��ه هاي توليد نقدينگي 
بدون پشتوانه را خشكاند تا فاقدان دارايي و شغل 
و شاغالن فقير به واس��طه كاهش پيوسته ارزش 
ريال با ماليات كالن پنهان فقير و فقير تر نشوند، 
امروز كل اصالحات در بخ��ش بودجه و بانك به 
كنترل دس��توري نرخ ارز خالصه شده اس��ت در 
صورتي كه بازارها براي صاحبان نقدينگي دالل 

داغ داغ است. 
  سود بازار داغ سفته بازی كجا می رود

مش��خص نيس��ت س��ود اي��ن داللي ه��ا و 
نوس��ان گيري هاي چند ده هزار ميليارد توماني 
طي هفته هاي اخير در بازارهاي بورس، فرابورس، 
ارز، طال و س��كه و س��هام به جيب چه كس��اني 
رفته است، اگر اين س��ودها به جز خزانه به محل 
ديگري برود، اين نوع اقتص��اد داري و بازار داري 
نفع خاصي ن��دارد و بايد زين پس كلي��ه بازارها 
يا به بورس بيايند تا كليه اطالعاتش��ان ش��فاف 
گزارش شود يا اينكه با راه اندازي پورتالي شبيه 
بورس كليه اطالعاتش��ان در معرض ديد مردم و 

معامله گران قرار گيرد.

88498433سرويس  اقتصادي4

يک ش��نبه 22 دی 1398 | 16 جم��ادی االول 1441 || روزنامه جوان |  شماره  5841

بورس تهران دوباره سبز پوش شد 
گزارش بازارهای ارز، طال، مسکن و خودرو در يک سامانه قرار بگيرد

 بايد هاي سند نقشه راه 
تنظيم بازار كشور 

 پس از چهار ماه از دس��تور مقام معظم رهبري در الزام تنظيم نقش��ه 
راه تنظيم بازار، قائم مقام وزير صنعت، مع��دن و تجارت خبر از نهايي 
شدن اين سند و آمادگي براي ارجاع آن به سران سه قوه داده شد. اين 
مقام مسئول كه به بيان جزئيات اين سند پرداخته است كه بيشترين 
توجهش به قيمت تمام ش��ده تولي��د و در نظر گرفت��ن قدرت خريد 

مصرف كننده است. 
اگر چه اين نوع نگاه در يك نماي كلي درس��ت اس��ت و اين دو طرف 
منتهي اليه بازار جزو مظلوماني هستند كه بايد همواره از آنها حمايت 
كرد، اما طي سال هاي گذش��ته عامل مشكل ساز براي اين دو بخش به 
خصوص در شرايطي كه كش��ور با محدوديت هاي ارزي مواجه است، 

طيف و گروه خاصي هستند كه به نام دالل و رانتخوار مشهورند. 
 در اين سند ظاهراً با توجه به اينكه 14 دستگاه مرتبط هماهنگي هاي 
الزم راندارند، سعي شده تا هماهنگي الزم و روابط بين آنها براي تنظيم 
بازار در ش��رايط تحريم ديده شود، اما س��ؤال اين است كه اگر فقط بنا 
است ستاد تنظيم بازار با ويژگي هاي فعلي كه هر هفته برگزار مي شود، 
نقش آ فريني كند و نتيجه اش اعتراف انحراف منابع ارز4200 توماني 

براي كاالهاي اساسي باشد بايد فكري جدي تر كرد. 
 البته خوشبختانه در تنظيم اين سند كه به گفته ايشان پيش نويس 
اوليه است و قابليت اعمال نظر كارشناسان در آن لحاظ شده است. 
همچنين نقطه ق��وت اين موضوع اذعان به ال��زام نقش آفريني پر 
رنگ دولت در تنظيم بازار در شرايط فعلي است و قرار نيست مانند 
گذشته بازار را به دس��ت نامرئي آدام اسميت يا گرگ هاي دالل و 
رانتخوار سپرد. به عالوه در اين پيش نويس اشاره اي جدي به لحاظ 
كردن قيمت تمام شده از تورم، نيروي انساني و نرخ ارز شده است 
كه به نظر اين نوع نگاه نيز در حمايت منطقي از توليد به درس��تي 

پيش بيني شده است. 
 اما آنچه كمتر در ميان سخنان ايشان در تشريح جزئيات اين پيش نويس 
مطرح شده است، توجه به الزام بازنگري نقش حلقه هاي واسط و توزيع 

رانت هاي حمايتي در نقطه مبدأ است. 
شوك هاي اخير قيمتي به رغم تخصيص ارزهاي 4200 توماني و نيما 
در بازار و قيمتي كه مصرف كننده براي محصول نهايي مي پردازد، 
نشان مي دهد كه دولت در تخصيص ارز تا حد امكان كم كاري نكرده، 
بلكه در مسير توزيع دچار اشكال اس��ت وحكايت همان قطره آبي 
است كه از برف داده شده به وارد كننده اوليه، به دست مصرف كننده 

نهايي مي رسد. 
 اين همان نقطه اي است كه قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در 
تنظيم پيش نويس سند نقشه راه تنظيم بازار كشور به آن كمتر توجه 

كرده يا در تشريح اين سند به آن اشاره نكرده است. 
اگر تنظيم بازار، مجموع��ه اي از قوانين، مقررات، ابزاره��ا، اقدامات و 
هماهنگي هايي اس��ت كه براي حمايت از دو بازيگر اصلي بازار يعني 
توليدكننده و مصرف كننده به كار گرفته شود، نقشه راه بايد معطوف به 
دو عامل كليدي باشد كه  يكي متكي بر ابزارهاي نوين براي رصد مسير 
يارانه ها و حمايت هاي دولتي است؛  ابزارهايي كه مبدأ تخصيص ارز تا 

مقصد نهايي را رصد مي كند. 
دوم، حذف واسطه ها و تخصيص ندادن امضاهاي طاليي به افرادي 
است كه از شفاف سازي مي ترسند و ش��ركت هاي خود را ساالنه 
تغيير نام نمي دهند يا از شركت هاي جديد و كارت هاي اجاره اي 

استفاده مي كنند.

تقويت قدرت خريد كارگران با ثبات اقتصادي 
 كاهش ممتد ارزش پول ملي

افزايش حقوق را بي معني كرده است 
افزايش حج�م نقدينگي به بي�ش از 2100ه�زار ميلي�ارد تومان 
در ش�رايطي كه اقتصاد با نرخ رش�د منف�ي روبه رو اس�ت، عماًل 
كاهش ارزش ري�ال را به جرياني پيوس�ته تبديل كرده اس�ت كه 
اين آس�يب بس�يار جدي بخش پول و بانک ايران موجب شده تا 
افزايش حقوق ني�روي كار عماًل بي معني ش�ود از اي�ن رو جامعه 
ني�روي كار در اي�ران خواس�تار توق�ف افزايش بدون پش�توانه 
حج�م نقدينگي ب�راي ثبات ق�درت خريد دس�تمزد مي باش�د. 
يك كارشناس حوزه كار با بيان اينكه هرگونه مذاكرات مزدي در شوراي 
عالي كار بايد با محوريت ماده 41 قانون كار صورت گيرد، گفت: اگر ثبات 
اقتصادي به وجود آيد، كارگران و بازنشستگان از مزاياي دستمزد بهره مند 
مي شوند. عليرضا حيدري در گفت وگو با »ايس��نا«، درباره روند تعيين 
دستمزد كارگران در شوراي عالي كار گفت: معتقدم مذاكرات مزدي در 
سطوح مختلف بايد در شوراي عالي كار و با محوريت ماده 41 و بندهاي 

يك و دو آنكه سال ها است مسير مذاكرات مزدي ما بوده دنبال شود. 
   نوسان نرخ ارز مصوبه مزد ۹۷ را خنثي كرد

اين كارشناس حوزه كار ادامه داد: مصوبه دستمزد كه اسفند سال 96 
از ناحيه شوراي عالي كار براي سال 97 تصويب شد خوب بود، ولي تأثير 
آن به دليل افزايش و نوسان نرخ ارز و تأثيرگذاري بر كاالها و خدمات 
خنثي شد.  س��ال 98 هم مصوبه خوبي در انتهاي س��ال 97 تصويب 
كرد، اما شرايط ديگري براي اقتصاد در سال 98 رقم خورد و نرخ تورم بنا 
به داليلي خارج از اراده تصميم گيران شوراي عالي كار به دليل شوكي 
كه به اقتصاد وارد شد روند غير متعارف را در پيش گرفت و موجب شد 

قدرت خريد كارگران و بازنشستگان از بين برود. 
وي گفت: در صورتي كه سال آينده شوك هاي ديگر به اقتصاد وارد شود 
مصوبه دستمزد شوراي عالي كار مي تواند تحت تأثير قرار بگيرد ولي 
مسير مذاكرات مزد همواره بر اساس جبران عقب افتادگي مزدي است. 
اگر ثبات اقتصادي به وجود مي آمد و افزايش ناهنجار و تورم غيرقابل 
پيش بيني در اقتصاد را شاهد نبوديم مصوبات مزدي سالهاي 97 و 98 

مي توانست قدرت خريد كارگران را برگرداند. 
اعضاي كميته دستمزد شوراي عالي كار بهمن ماه سال گذشته هزينه 
سبد معيش��ت يك خانوار كارگري با ميانگين 3/ 3 نفره را 3 ميليون و 
760 هزار تومان اعالم كردند. تاكنون س��ه جلسه كميته دستمزد به 
منظور تعيين رقم هزينه سبد معيشت كارگران برگزار شده اما به دليل 
اختالف نظر ميان گروه كارگري و كارفرماي��ي و طرح مباحثي غير از 

موضوع تعيين رقم سبد معيشت، بدون نتيجه پايان يافته است. 
افزايش حج��م نقدينگي به بي��ش از 2100هزار ميلي��ارد تومان، در 
شرايطي كه اقتصاد با نرخ رشد منفي روبه رو است عماًل كاهش ارزش 
ريال را به جرياني پيوسته تبديل كرده است كه اين آسيب بسيار جدي 
بخش پول و بانك ايران موجب شده تا افزايش حقوق نيروي كار عماًل 
بي معني ش��ود، از اين رو جامعه نيروي كار در ايران خواس��تار توقف 
افزايش بدون پشتوانه حجم نقدينگي براي ثبات قدرت خريد دستمزد 
مي باشد، در مقابل به نظر مي رسد دولتي ها مدعي هستند كه در جنگ 
اقتصادي قرار گرفته اند و براي جبران كسري بودجه راهي جز كمك از 
بانك مركزي و نظام بانكي و عدم پرداخت ديون به اين بخش ها ندارند 
از سوي ديگر نيز، بانك ها مدعي هستند وضعيت كسب و كار نامناسب 
است و در جنگ اقتصادي براي حفظ سپرده هاي بيش از 1600هزار 
ميليارد توماني در بانك ها راهي جز پرداخت سود بيشتر به اين سپرده ها 
ندارند كه اين فرايند عماًل به افزايش پايه پولي و ضريب فزاينده پولي و 
رشد حجم نقدينگي در ركود اقتصادي مي انجامد كه از ناحيه كاهش 

پيوسته ارزش پول ملي كام نيروي كار را تلخ مي كند.
.................................................................................................................

 اعتراض توليد كنندگان
نسبت به ركود شديد بازار مسکن

كاهش معامالت مس�کن از يکس�و و عدم رغبت خريداران انگش�ت 
شمار مسکن به امالك نوساز به دليل ضعف مالي موجب شده است تا 
توليد كنندگان مسکن نسبت به وضعيت كنوني بازار مسکن معترض 
باش�ند، اين در حالي اس�ت كه عموم توليد كنندگان مسکن از بخش 
خصوصي به شمار مي روند و به تصور اينکه مسکن در سال هاي ۹6 و ۹۷ 
در حدود 200 درصد سود داشته است، در اين حوزه سرمايه گذاري كردند. 
به گزارش »جوان«، حجم معامالت مسكن در كشور آنقدر سقوط آزاد 
داشته است كه كارشناسان علم آمار معتقدند كه حجم مبادالت آنقدري 
نيست كه بتوان بر اساس آن تغييرات قيمت مسكن را محاسبه كرد، از 
اين رو آمارهاي دو تا سه س��ال اخير بخش مسكن را نمي توان زياد در 
بازار جدي گرفت و حال آنكه پيش بيني ش��ده بود، مسكن از سال 92 

الي 1400 همچنان در وضعيت ركودي به سر برد. 
كارشناس��ان اقتصادي معتقدند كه مصرف كنندگان حقيقي مسكن 
توانايي خريد مسكن را ندارند و سرمايه گذاران در حوزه ساخت و ساز 
نيز به واسطه آمارهاي رش��د 200 درصدي قيمت در سال هاي 96 و 
97 فريب خوردند، زيرا زماني كه مسكن خود را در بازار عرضه كردند با 
ركود بازار مواجه شدند و ديدند كه مسكن آنها با قيمت هاي مورد انتظار 
به فروش نمي رود از اين رو متقاضي مصرفي و سرمايه گذاري در بخش 

مسكن هر دو از وضعيت كنوني بازار آسيب ديده اند. 
برخي از توليد كنندگان مس��كن كه هم اكنون نمي توانند واحدهاي 
مس��كوني توليدي خود را با قيمت مد نظر به فروش رس��انند رش��د 
200 درصدي قيمت مسكن طي س��ال هاي 96 و 97 را يك آماردهي 
انحرافي براي هدايت سرمايه گذاران جهت ساخت و ساز مسكن معرفي 
مي كنند و بر اين باورند كه اگر اين آمارها نبود س��رمايه در اين بخش 
ورود نمي كرد، اما به نظر مي رسد به شيوه آمارگيري در بخش مسكن 
بايد ترديد كرد، زيرا اين چه بازاري است كه كاالي توليد شده در آن به 
فروش نمي رسد. اعالم رشد 200 درصدي قيمت مسكن طي سال هاي 
96 و 97 زمينه اي ايجاد كرد تا توليد كنندگان مسكن در حوزه ساخت 
و ساز س��ر مايه گذاري كنند، حال كه موعد اتمام واحدهاي مسكوني 
رسيده است، بازار مسكن در ركود شديدي فرو رفته است، به طوري كه 
بازار توانايي خريد مسكن نوساز ندارد،  در اين ميان آمارهاي رشد قيمت 
مسكن صراحتاً از سوي مشاوران امالك تكذيب مي شود، بدين ترتيب 
به نظر مي رسد شيوه آمارگيري در رابطه با رشد 200 درصدي قيمت 

مسكن در سال هاي 96 و 97 چندان جامع و كامل نبوده است. 
در اين بين، در شرايطي كه سرمايه گذاران بخش توليد مسكن انتظار 
داشتند كه اواخر سال 98 بتوانند واحدهاي مسكوني خود را به قيمت 
مناسب به فروش رسانند هم با تعميق ركود در بازار مواجه شده اند و هم 
اينكه مي بينند دولت با طرح اقدام ملي مسكن بخشي از سرمايه هاي 
متقاضيان مردم را از بازار مسكن خارج كرده است و از سوي ديگر نيز، 
بس��ياري از بانك ها و بيمه ها و مجموعه هاي اقتصادي بزرگ اقدام به 
فروش اموال غير منقول مازاد مرتبط با بخش مس��كن خود كرده اند 
كه عماًل فروش مس��كن هاي تولي��دي آنها را در ش��رايطي كه حدود 
3ميليون واحد مس��كوني خالي از س��كنه در كشور اس��ت،  با مشكل 
مواجه كرده است. از سوي ديگر، توليد كنندگان مسكن انتظار داشتند 
با رشد بهاي ارز و طال قيمت ملكشان رشد يابد، اما از آنجايي كه رشد 
در اين بازارها ناشي از ريس��ك هاي سيستماتيك بيروني بود، رشد در 
اين بخش ها نه تنها به بهبود وضعيت قيمت و حجم مبادالت در بخش 
مسكن منتج نشد، بلكه وضعيت در بازار به گواه صنف مشاوران امالك 
بسيار ركودي تر نيز شده ا ست و انتظار دارند، قيمت مسكن در حدود 30 
الي 50 درصد كاهش يابد، البته اگر سايه تنش هاي سياسي همچنان 
بر سر اقتصاد ايران باشد امكان دارد نقدشوندگي بازار مسكن به شكل 

جدي تري كاهش يابد.

رشد تسهيالت مسکن باز  هم به كمك 
تخليه حباب قيمتي مسکن مي آيد  عدم 

در ش�رايطي كه تمامي كارشناسان اقتصادي مش�کل ركود بازار 
مس�کن در ايران را افزايش ش�ديد قيمت ناش�ي از س�فته بازي 
در قيمت ها معرفي مي كنن�د و بر اين باورند كه ت�ا حباب قيمتي 
از ب�ازار مس�کن تخلي�ه نش�ود، بازار از رك�ود خارج نمي ش�ود 
به طور مج�دد طرح�ي به ش�وراي پول اعتبار ارائه ش�ده اس�ت 
كه وام خريد مس�کن را ب�ه 300 ميليون ببرد اين در حالي اس�ت 
ك�ه رش�د وام در اين س�ال ها نه تنه�ا مس�کن را از رك�ود خارج 
نکرده اس�ت، بلکه عاملي ش�ده تا حب�اب قيمتي تخليه نش�ود. 
به گزارش »جوان«،  سياست هاي ناكارآمد تكراري حوزه اعتبارات 
و تسهيالت در بخش مسكن در اين س��ال ها نه تنها مشكل ركود 
در بازار مس��كن را حل نكرده اس��ت، بلكه حباب قيمت��ي در بازار 
مسكن را تش��ديد كرده اس��ت و حال آنكه دس��تمزد متقاضيان 
مس��كن نه تنها كفاف قيمت هاي مس��كن را نمي كند، بلكه ديگر 
كفاف پرداخت اقساط تس��هيالت خريد مسكن را نمي كند و حال 
آنكه حجم مبادالت مس��كن به اندازه دهه 60 كه جنگ تحميلي 
بوده است، ريزش داشته است. مديرعامل بانك مسكن از پيشنهاد اين 
بانك به ش��وراي پول و اعتبار براي پرداخت تسهيالت ساخت مسكن 
و س��پس انتقال آن به نام خريدار از محل اوراق تا سقف 300 ميليون 
تومان خبر داد و گفت: افزايش سقف تسهيالت خريد مسكن و كاهش 

نرخ سود مسكن از محل اوراق فعاًل امكانپذير نيست. 
  ركود قابل توجه حوزه مسکن

وي در ش��رايطي كه وج��ود ركود ش��ديد در بخش مس��كن را تأييد 
كرده است و اخيراً رئيس جمهور مدعي شده كه 60 ميليون نفر از مردم 
نيازمند كمك هاي دولتي هستند، باز هم روي رشد تسهيالت بخش 
مسكن تأكيد دارد در صورتي كه از س��ال 92 تا كنون رشد تسهيالت 
هيچ كمكي به خروج مس��كن از ركود نداشته است، حال بايد ديد چرا 

به طور مجدد بايد تسهيالت مسكن را افزايش داد. 
ابوالقاسم رحيمي اناركي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه امسال با يك 
ركود قابل توجه و شديدي در حوزه مسكن مواجه هستيم، خاطرنشان 
كرد: از لحاظ تعداد مسكن نيز 427 هزار واحد مسكوني از تسهيالت 
اس��تفاده كرده اند كه 8 درصد كاهش داشته  اس��ت و در تقسيم بندي 
صورت گرفته در مشاركت مدني نيز 33 هزار ميليارد ريال تسهيالت 
پرداخت شده كه 54 درصد رشد داشته است و از لحاظ تعداد به واحد 
مس��كوني نيز با 19 درصد افزاي��ش 56 هزار واحد مس��كوني را براي 
ساخت آنها تسهيالت داده شده اس��ت. به گفته وي 58 هزار ميليارد 
ريال براي خريد مسكن تسهيالت داده ايم كه از لحاظ مبلغ 34 درصد 
كاهش داشته است؛ همچنين براي ساخت مسكن 115 هزار تسهيالت 

پرداخت شده كه 37 درصد كاهش داشته است. 
رحيمي اناركي گفت: پيشنهادي را هيئت مديره بانك مسكن مصوب 
كرده و آن را به ش��وراي پول و اعتبار اعالم كرده است كه بر اساس آن 

سقف تسهيالت مشاركت مدني افزايش يابد. 
مديرعامل بانك مسكن افزود: بر اساس اين مصوبه هيئت مديره بانك 
مسكن از محل اوراق حق تقدم تا 80 درصد هزينه باقيمانده اجراي طرح 
را تا سقف هر واحد مسكوني 300 ميليون تومان از محل اوراق مشروط 

به اينكه 20 درصد طرح انجام شده باشد پرداخت خواهد كرد. 
وي در پاسخ به س��ؤال خبرنگار »فارس« كه پرس��يد اين تسهيالت 
قرار است با چه نرخ س��ودي پرداخت ش��ود و اينكه آيا احتمال دارد 
به خريداران مس��كن منتقل ش��ود، گفت: فع��اًل اين پيش��نهاد ارائه 
شده است، اما مي توانيم اين تسهيالت 300 ميليون توماني را براي هر 
واحد مسكوني س��ازنده ها به نام خريدار منتقل كنند و نرخ سود اين 

تسهيالت نيز 17/5 درصد خواهد بود.

مهران ابراهيميان 

 از آنجايي كه نظام پرداخت به نيروي كار ناعادالنه است و دولت 
نيز محدوديت كسري بودجه دارد، در سناريويي كه دولت براي 
افزايش پلکان�ي حقوق كاركنان پيش بيني كرده اس�ت، حقوق 
تمام�ي كاركنان كمتر از 2/۷ ت�ا 3 ميليون توم�ان نخواهد بود. 
به گزارش »ايس��نا«، دولت در اليحه بودجه افزايش متوس��ط 15 
درصدي حقوق را پيش��نهاد كرده بود، اما به هر صورت به روال اغلب 
س��ال هاي گذش��ته مجلس نيز پيش��نهادات خود را در اين رابطه 
داشته است. اين در حالي است كه با ارائه  اليحه بودجه سال آينده به 
مجلس و بررسي هايي كه در رابطه با جريان افزايش حقوق كاركنان در 
كميسيون هاي مجلس انجام مي شود اين روزها سناريوهاي مختلفي 

در رابطه با اين موضوع مطرح است. 
به تازگي نوبخت - رئيس سازمان برنامه و بودجه- توضيحاتي در مورد 
افزايش حقوق مطرح كرده كه نشان مي دهد در سناريويي پلكاني كف 
پيش بيني شده حقوق بين 2/7 تا 3 ميليون تومان است؛ به طوري كه 

حقوق افرادي كه بيش از سقف تعيين شده است 12 درصد افزايش 
پيدا كند و 3 درصد ديگر به حقوق افرادي كه زير س��قف مش��خص 

شده است، تخصيص داده شود. 
 اطالعات دريافتي بيشتر از اين حكايت دارد كه دولت همان پيشنهاد 
15 درصدي را مطرح كرده است، اما ظاهراً مجلس از نمايندگان دولت 
خواسته كه سناريوي مختلفي را براي افزايش حقوق اعالم كنند كه 
در رابطه با افزايش پلكاني اين پيشنهاد مطرح شده است. براين اساس 
در افزايش پلكاني حقوق كاركنان، كف حقوق 2 ميليون و 700 هزار 
تومان تا 3 ميليون در نظر گرفته مي ش��ود كه ب��ا افزايش به صورت 
پلكاني نزولي افرادي كه كمتر از ميزان مشخص شده حقوق دريافت 

مي كنند، حقوق شان به نحوي رشد كند كه به اين حد برسد. 
در اين شرايط به نظر مي رس��د اگر براي حقوق هاي 3 ميليون به باال 
12درصد نظر گرفته ش��ود و 3 درصد به حقوق ه��اي كمتر برگردد 

احتماالً افزايش حقوق حداكثر تا 18 درصد خواهد بود. 

در مجموع آنچه مطرح است يك پيشنهاد بوده و به طور حتم در صحن 
علني مجلس بيشتر مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و در نهايت 
آنچه مجلس تصويب مي كن��د در دولت مورد محاس��به و پرداخت 
مي شود. اين در حالي اس��ت كه دولت منابع الزم در بودجه در قالب 
هزينه هاي جاري را بر مبناي رش��د متوسط 15 درصدي پيش بيني 
كرده است و در نهايت آنچه هم در دستور كار قرار مي گيرد بايد براساس 
ارقام موجود در بودجه و تحقق آن باشد در غير اين صورت تأمين منابع 
جديد الزم خواهد بود. حق��وق كاركنان همواره يكي از پر بحث ترين 
بندهاي بودجه بوده است و در س��ال جاري نيز يكي از پرچالش ترين 
بخش ها بود، به نحوي كه دولت متوسط افزايش 20 درصدي را اعالم 
كرد، اما آنچه اتفاق افتاده مجلس افزايش ميزان 400 هزار توماني و 
رشد تا 10 درصدي را خواستار شده بود و در قانون به تصويب رساند، 
در نهايت دولت نيز براساس منابع در اختيار، فرمول محاسباتي آن را 

اعالم خواهد كرد و پرداختي انجام خواهد شد.

سناريوي جديد افزايش حقوق با 2/7 تا ۳ ميليون كف دريافتي
    خبر

فاطمه  عرفانيان   |     جوان

وقتي البي س�يگار آنقدر قدرتمند اس�ت 
كه روي ماليات، قيمت، ب�ورس بازي براي 
افزايش قيمت سيگار در بازار و كارگزاران 
توزيع و فروش اثر مستقيم دارد، بايد ديد 
س�اير كاالها ك�ه داراي بازاري ب�ه مراتب 
سنگين از سيگار هستند صاحب چه البي 
هس�تند، اين در حالي اس�ت كه طعم تلخ 
انحص�ار در اقتصاد دس�توري اي�ن روزها 
جامع�ه را بي�ش از پي�ش آزار مي ده�د. 
به گزارش »ج��وان«، گردش مالي س��يگار در 
سال ميلياردها دالر را در بر مي گيرد و ذينفعان 
اين صنعت آنقدر سودهاي كالن در اين سال ها 
برده اند كه تالش كردند بخش��ي از اين سودها 
را براي توس��عه دپارتمان ارتباطات��ي خود به 
كار گيري كنند و امروز نتيجه اين سرمايه گذاري 
را در البي قدرتمند س��يگار به وضوح مي توان 
مشاهده كرد، به طوري كه حتي نمي توان ماليات 
اين بخ��ش را زياد كرد، حال چه رس��د به آنكه 
صاحبان و مديران اين صنعت را نسبت به توليد 

سيگار كم خطرتر ملزم كرد. 
  مسجدي: مرگ س�االنه 60 هزار ايراني 

در اثر سيگار
مس��جدي، دبير كل س��تاد مبارزه با دخانيات 
با اش��اره به آمار و تحقيقات س��ازمان بهداشت 
جهاني، سيگار را مهم ترين عامل اصلي مرگ و 
مير دانست و گفت: 6 تا 7 ميليون نفر در سال به 
علت مصرف دخانيات فوت مي كنند. به ميزان 
مصرف هر نخ سيگار، به همان تعداد نيز مرگ و 
مير خواهيم داشت. در ايران با مصرف 55 تا 60 
ميليون نخ ميانگين 60 هزار در سال مرگ بر اثر 

مصرف دخانيات صورت مي گيرد. 
  چ�راغ س�بز امريکايي ها ب�راي توليد 

سيگار در ايران
وي با اشاره به موضوع اصلي بحث و عدم حضور 
مسئوالن مالياتي براي پاسخگويي افزود: در حال 

حاضر سيستم مالياتي به قدري ضعيف است كه 
نرخ واقعي را نمي تواند به درستي تعيين كند تا 
روي پاكت ها و محصوالت دخانياتي درج شود و 
بر آن اساس ماليات تعيين شود. وزارت صنعت 
نيز در اين موضوع كوتاهي كرده اس��ت؛ چراكه 

نظارت  روي قيمت ها ندارد. 
مسجدي تصريح كرد: موضوع ديگري كه بايد 
به آن اشاره كرد، اين است كه تمام صنايع كشور 
در 15 سال اخير ورشكست شده يا توليدات آنها 
به نصف رسيده است، اما در شش ماه اول دهها 
ميليارد تومان براي توليدات سيگار و دخانيات 

در كشور سرمايه گذاري شد. 
وي با بيان اينكه توليدات داخلي كشور زياد است 
و توجيه آن با ورود قاچاق منطقي نيست، افزود: 
سؤال اساسي كه در اين مورد مطرح مي شود، اين 
است كه چرا كشور امريكا كه همه صنايع ما را 
تحريم كرده است براي حضور و توليد سيگار در 

ايران چراغ سبز نشان مي دهد؟

   تاجدار: علت اصلي تعداد باالي مصرف 
سيگار در ايران قاچاق است

تاج��دار، رئي��س هيئ��ت مدي��ره انجم��ن 
واردكنندگان و صادركنندگان دخانيات نيز با 
دفاع از تأمين كسري بودجه 99 از طريق ماليات 
بر دخانيات گفت: صنعت دخانيات كش��ور اگر 
بتواند با افزايش ماليات به كسري بودجه كشور 
كمك كند، خوب است، اما نكته اين است كه همه 
ادارات از جمله وزارت بهداشت، وزارت صنعت و 
معدن و جمعيت مبارزه با دخانيات مانند كشتي 
با هم هماهنگ هستند و تصميماتي كه گرفته 

مي شود به ساير تأثير مي گذارد. 
وي تصريح كرد: يك��ي از علل مهم وجود تعداد 
باالي دخانيات و مصرف آن در كشور، قاچاقي 
است كه سال هاست صورت مي گيرد. كشوري 
مانند تركيه براي جلوگيري از قاچاق در كشور 
خود چندين اقدام را در دستور كار قرار داده است 
كه اولين آن عض��و بودن در س��ازمان تجارت 

جهاني است كه همين امر تجارت تركيه را تحت 
قوانين سختگيرانه قرار مي دهد. 

وي ادامه داد: دومين مورد مهم اين اس��ت كه 
بخش اعظم درآمد هاي مالياتي خ��ود را براي 
مبارزه ب��ا قاچاق ق��رار داده اس��ت، در صورتي 
كه ما تنها 20 ميليارد تومان براي اين مس��ئله 
اختصاص داده ايم. سومين اقدام كشور تركيه، 
مستقر كردن كمپاني هاي توليد سيگار در خود 
كشور است كه اين امر به تنهايي از ورود قاچاق و 

سيگار به تركيه جلوگيري مي كند. 
   البي كاري  دخانياتي ها و قدرت مافياي 

سيگار
حسيني، مدير كل مركز بهداشت سازمان صدا 
و سيما با اش��اره به صنعت دخانيات به عنوان 
سومين صنعت درآمد زا بعد از صنعت نفت و دارو  
گفت: طبق آخرين آمار بيش از 12 درصد مردم 
كش��ورمان به صورت حرفه اي س��يگار مصرف 
مي كنند كه 2 تا 4 درصد آنها را زنان تش��كيل 
مي دهند. سن اعتياد به سيگار از 24 سالگي به 
14 سالگي در كش��ور رسيده است و از سال87 
تا االن بيش از 28 درصد ب��ه جامعه دخانيات 

اضافه شده است. 
وي با اش��اره ب��ه پيگيري هاي پياپ��ي وزارت 
بهداش��ت براي افزاي��ش مالي��ات دخانيات و 
تصويب آن توس��ط مجل��س و همچنين البي 
كاري ه��اي ص��ورت گرفت��ه از س��مت صنف 
دخانيات براي جلوگيري از اين موضوع افزود: 
طي جلس��ات متعددي كه وزارت بهداشت با 
مجلس براي افزايش ماليات بر دخانيات برگزار 
مي كند، دخانياتي ها براي اعمال منفعت هاي 
خ��ود نامه هاي متعددي ب��ه مجلس مي دهند 
و ب��ا آوردن داليلي از جمله افزاي��ش قاچاق و 
بيكاري هزاران كارگر در پي افزايش ماليات بر 
دخانيات، از اين امر جلوگيري كرده و اهميتي 

براي سالمت جامعه قائل نمي شوند.
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