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تأثیر تجدید ارزیابی داراییها

یادداشت

عــاوه بر بازگشــت آرامــش در فضــای منطقه و برطرف شــدن خطر درگیــری نظامی
کــه تأثیــر زیادی بر جهشهای چند روز اخیر شــاخص داشــته اســت ،ابــاغ آیین نامه
تجدید ارزیابی داراییها برای افزایش سرمایه به رشد بازار کمک کرد .با توجه به اینکه
قانونگــذار دامنه زمانــی برخورداری از این آییــن نامه را نامحدود درنظر گرفته اســت
حمید میرمعینی
تأثیر زیادی بر اســتقبال ســهامداران از بازار داشــت .بدین ترتیب شــرکتهای بزرگی
کارشناس بازار
کــه در هفتههای اخیر از قافله رشــد بازار جامانده بودند و از قضا شــرکتهای بزرگ و
سرمایه
شاخصســازی هستند ،مورد توجه ســهامداران قرار گرفت چرا که سهام آنها با اجرای
آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها ارزندهتر خواهد شد.
هرچند تجدید ارزیابی روی عملکرد شــرکتهای بورســی تأثیری ندارد ،اما روی شــرکتهایی که بواسطه
مــاده  149قانــون مالیاتهای مســتقیم با مشــکل مواجه شــده بودند ،تأثیــر مثبتی دارد و تضمینــی بر ادامه
فعالیت آنهاســت .با اجرای این آیین نامه ،ترازنامه و صورتهای مالی شــرکتهای بورســی ضمن به روزتر
شــدن ،شفافتر نیز میشــود .عالوه براین توان شرکتها را برای دریافت تســهیالت افزایش میدهد .زمانی
که ســرمایه شــرکتهای بورســی افزایش یابد ،با ســهولت بیشــتری قادر خواهنــد بود طرحهای خــود را اجرا
کنند .البته ســهامداران بیشــترین ســود را از این محل دریافت خواهند کرد .بدین ترتیب محدودیتهایی که
درگذشته باعث میشد شرکتها با ظرفیتی کمتر از ظرفیت واقعی خود کارکنند ،از بین میرود.
درمجموع میتوان گفت که پس از پشت سرگذاشتن رخدادهای هفته گذشته بازار به آینده خوش بینتر
شــده اســت .دراین میان حتی قرار گرفتن نام  17تولیدکننده آلومینیوم و فوالد از ســوی امریکا نیز نتوانســت،
بــر بــازار تأثیر منفی بگــذارد .هرچند آینده بــازار به متغیرهای احتمالی سیاســی بســتگی دارد و بهطور قطع
شــاخص نمیتوانــد به صورت مداوم رشــد کند ،امــا اگر تنش سیاســی خاصی اتفاق نیفتد شــاخص تا پایان
سالجاری تا بیش از  420هزار واحد پیش خواهد رفت.

صاحبنظــران به دولت توصیــه میکنند
که با افزایش عرضههای اولیه شــرکتها
در بورس ،بسترهای جذب این نقدینگی
را فراهم کند .این درحالی اســت که هیچ
گونه چشماندازی حداقل در میان مدت
بــرای تغییر مســیر بــازار ارز و طــا وجود
ندارد و در بازار مسکن که در ماههای اخیر
اندکی بــر معامــات آن افزوده شــده به
دلیل نیاز به نقدینگی باال ،برای ســرمایه
گذاران خرد جذابیتی ندارد .ضمن اینکه
باال رفتن شــدید قیمت دراین بــازار تنها
خریــداران واقعی را راهی ایــن بازار کرده
است.
سومین متغیری که به جهش بورس
در روزگذشــته کمک کرد ،ابالغ آییننامه
تجدیــد ارزیابــی داراییها بــرای افزایش
ســرمایه شرکتهاســت .در نخســتین
روز هفتــه جــاری انتشــار خبــر تصویــب
تجدید ارزیابــی داراییها تأثیر اولیه خود
را روی شــاخص گذاشــته بــود و دیــروز با
ابــاغ آیین نامه آن از ســوی معــاون اول
رئیــس جمهوری ،ســهولت زیــادی برای
شــرکتهای بورســی فراهم کرده اســت،

این تأثیرگذاری دوچندان شــد .برهمین
اســاس روز گذشته سهام شرکتهایی که
پتانســیل بیشــتری برای تجدیــد ارزیابی
داراییهای خود دارند ،با صفهای خرید
مواجه شد.
براســاس این آییــن نامه کــه با هدف
تســهیل فضای کســب و کار ،تقویت بازار
ســرمایه و رفــع تعــارض مبنــی بر حذف
محدودیــت اســتانداردهای حســابداری
درخصوص انتقال مــازاد تجدید ارزیابی
داراییهــا بــه حســاب افزایش ســرمایه،
در هیــأت وزیــران بــه تصویــب رســیده
است ،پوشش زیان از محل مازاد تجدید
ارزیابی ،انتقال این مازاد به حســاب سود
و زیــان یــا اندوختــه یــا توزیــع آن بــه هــر
شــکل بیــن صاحبان ســرمایه ،بــه منزله
عدم رعایت استانداردهای حسابداری و
همچنین تحقق درآمد در آن سال است
و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
همچنیــن ،در صورتــی کــه اشــخاص
حقوقــی موضــوع قانــون مالیاتهــای
مســتقیم ظرف یک ســال پس از تجدید
ارزیابی (شناســایی و ثبت تجدید ارزیابی

در دفاتــر قانونــی شــرکت) ،تشــریفات
قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی
داراییهــا به حســاب ســرمایه و نیز ثبت
افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها
را انجام دهند ،مازاد تجدید ارزیابی که به
حســاب سرمایه منتقل میشود مشمول
مالیات بر درآمد نخواهد بود.
افــزون بــر ایــن ،اشــخاص حقوقی که
بــا اســتفاده از مقــررات قانــون حداکثــر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
حمایت از کاالی ایرانی نسبت به افزایش
ســرمایه خــود از محــل تجدیــد ارزیابــی
داراییهــا اقــدام کردهانــد ،تا مــدت پنج
ســال مجاز بــه افزایش ســرمایه از محل
تجدیــد ارزیابــی داراییها برای اســتفاده
از ایــن معافیــت نخواهنــد بــود .الزم بــه
ذکر اســت ،عدم رعایت هریک از شروط
قانون فــوق (افزایش ســرمایه و ثبت آن
پــس از مهلت یک ســاله مقرر یا افزایش
ســرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها
در فواصــل کمتــر از پنــج ســال) موجــب
شــمول مالیات نســبت به مــازاد تجدید
ارزیابی داراییهای مربوط میشود.

گزینههای تأمین سوخت کم سولفور

وزیر نفت :نیاز کشتیهای اقیانوسپیما به سوخت کمسولفور تأمین میشود

گــروه اقتصــادی  /وزیــر نفــت میگوید که
«مشــکل مربــوط بــه ســوخت با ســولفور
کــم ســبب ایجــاد اختــال در کشــتیرانی
نمیشود و فعالً میتوانیم نیاز کشتیهای
اقیانوسپیما را با ســوخت با ســولفور زیر
نیم درصد تأمین کنیــم ».بیژن زنگنه در
صحن علنی مجلس شورای اسالمی این
موضوع را بیان کرد و به نمایندگان گفت:
«نگرانی نداشته باشید».
از دهــه  ،۱۹۸۰نگرانی مجامع بینالمللی
نســبت بــه افزایــش آلودگــی هــوا منجــر
بــه عــزم جامعــه جهانــی بــرای تدوین و
تصویــب مقــررات ســختگیرانه زیســت
محیطی شد .یکی از این مقرارات ضمیمه
کنوانسیونبینالمللیجلوگیریازآلودگی
کشــتیها (کنوانســیون مارپل) است که بر
اســاس آن کلیــه مناطــق جهــان موظــف
شــدهاند ،از اول ژانویه ســال  ۲۰۲۰میالدی
میزان گوگرد ســوخت مصرفی خــود را در
نــاوگان حمل و نقل دریایی به نیم درصد
برسانند .با ورود به سال  2020این نگرانی
شــکل گرفــت که کشــور در تولید ســوخت
مــورد نیــاز کشــتیهای بــا اســتانداردهای
جدیــد موفق نباشــد .اما اکنــون وزیر نفت
میگویــد« :مهمتریــن بخــش کشــتیرانی
نفتکش اســت کــه قاطــع میگویــم هیچ
اختاللی در آن ایجاد نمیشود» .
ëëبانفتکورهباسولفورباالچهکنیم؟
زنگنــه بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ۲۰۱۷

سوخت

رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا تأکیــد
براینکه خســارت بانکها ،واحدهای
تجاری و مسکونی و پمپ بنزینهایی
کــه بیمــه حــوادث داشــتند در حــال
پرداخــت اســت ،گفــت :آن دســته از
بانکها ،واحدهای تجاری و مسکونی
و پمپ بنزینهایــی که بیمه حوادث
و آشــوب داشــتند بــا مراجعــه بــه
شــرکتهای بیمه و ارائه مــدارک در
حال دریافت خسارت خود هستند.
غالمرضــا ســلیمانی بــا بیــان اینکــه
خســارت واحدهایی که آســیب جدی
دیــده بودنــد در حــال ارزیابی اســت،
گفــت :پیشبینــی ما این اســت که در
باالتریــن حالــت  40میلیــارد تومــان
خســارت بــه واحدهایــی کــه بیمــه
آتش ســوزی داشــتند وارد شده است
کــه بایــد توســط شــرکتهای بیمــه
پرداخت شود .رئیس کل بیمه مرکزی
همچنیــن دربــاره پرداخت خســارت
به مصدومــان و فوت شــدگان حادثه
کرمان اینطور توضیح داد که هیچگونه
مســئولیت بیمهای در حادثــه کرمان
متوجه بیمه مرکزی نیست ولی کمک
سه میلیارد تومانی از طرف بیمه ایران
به افــراد فوتی و مصدومی این حادثه
در اختیــار اســتانداری قــرار گرفتــه که
بناست با صالحدید استانداری کرمان
پرداخت شود.

باشید و ناامید نشوید

میــادی تولیــد نفت کــوره در دنیــا روزانه
یــک میلیون تــن بوده کــه  ۲درصد حاوی
گوگــرد کمتــر از نیــم درصــد و مطابــق
استاندارد سازمان بینالمللی دریانوردی
( )IMOبــوده اســت ،تصریــح کــرد« :در
مجموع دوسوم نفت کوره تولیدی جهان
کــه بهعنــوان ســوخت کشــتیها مصرف
میشود گوگرد باالی  ۲.۵درصد دارد».
وزیر نفت با بیان اینکه قیمت مازوت اکنون
کاهــش و قیمــت نفــت کــوره کم ســولفور
افزایــش یافتــه و به اندازه قیمــت گازوئیل
رســیده اســت ،اظهــار کــرد« :اگــر فعالیت
پاالیشــگاههای کشــور عادی باشــد ،مقدار
نفــت کوره تولیــدی ،روزانه حــدود  ۴۰هزار
تن اســت کــه  ۱۳هزار تن آن در پاالیشــگاه
آبــادان تولیــد و دوبــاره تصفیــه میشــود،
حــدود  ۲۰هــزار تــن نفت کــوره با ســولفور
بــاال داریم ».او با بیــان اینکه راهحل اصلی
تهیه نفت کوره با ســولفور کم ،بهینهسازی
ت کوره و
پاالیشگاههاســت تا هم گوگرد نف 
ت کــوره کاهش یابد ،تصریح
هم تولید نف 
کــرد :بــرای حــل ایــن مشــکل نیازمنــد ۱۰
میلیارد دالر ســرمایهگذاری هســتیم که در
شرایط کنونی تأمین آن بسیار دشوار است.
زنگنه با اشاره به اینکه بارها گفتهام قیمت
نفت کوره کم ســولفور بشدت باال میرود
و این واقعیت بازار است ،افزود :هماکنون
هزینــه کشــتیرانی هــم در دنیا بــه همین
دلیل باالرفته است».

ëëاعالمکنیمکهماتوانتأمیننداریم
وزیــر نفت میگویــد کــه راهحلهایی در
این زمینه داریم و به تشریح یکی از آنها
که راهــکاری موقتی اســت ،میپــردازد:
«راهکارهــا را برای وزیر راه و شهرســازی
نوشــتم .مــا یــک راهــکار موقــت هــم
دارد کــه میگویــد اگــر کشــتی بگویــد و
گــزارش کند امــکان تأمین ســوخت کم
ســولفور را نــدارد میتواند از ســوخت با
ســولفور باال اســتفاده کنــد .از نظــر من،
اگر کســانی اظهار میکنند کــه ما از بنادر
دیگــر نمیتوانیم ســوخت تأمین کنیم
میتوانند به این بند اســتناد کنند .ایران
هم میتواند به دلیل شرایط اضطراری
به این قانون استناد کند ،از نظر من حق
قانونی و حقوقی ماست».
ëëکشتیهارامجهزکنیم
راه حــل دیگــری کــه وزیــر نفــت مطــرح
میکنــد ،تجهیــز کشــتیها بــه دســتگاه
پاککننــده ( )Scruberاســت .نصــب این
تجهیز بــا توجه به ظرفیت کشــتی ۲ ،تا ۷
میلیــون دالر هزینــه دارد .هزینه این طرح
حتــی از بهینهســازی پاالیشــگاهها نیــز به
لحاظ اقتصادی بهتر است ،اما هیچ کشتی
ایرانی این کار را نکرده اســت .کشــتیها از
سال ۲۰۰۲تا ۲۰۲۰فرصت داشتند اسکرابر
نصب کنند .اما در ایران این کار را نکردند.
زنگنه میگوید« :هیچکدام از نفتکشهای
اقیانوسپیمای ما که از سوخت نفت کوره

استفاده میکنند ،اسکرابر نصب نکردند،
آنهــا حــدود یکســالونیم بــرای اینکــه
سوخت با قیمت مناسب دریافت کنند با
ما مکاتبه میکننــد و بهتازگی هم ضمنی
میگوینــد ســوخت ارزان و یارانــهای به ما
بدهید».
ëëبلندینگ،راهکارچهارم
زنگنه مخلوط کردن نفتکوره (محصول
گوگــرد بــاال بــا محصــول گوگــرد پاییــن
مخلوط که به حد استاندارد مورد استفاده
کشتی برسد) را راهحلی دیگر برشمرد که
اصطالحاً به آن بلندینگ میگویند.
او ادامه میدهد :خوشبختانه با همکاری
شــرکت ملــی نفتکــش ایــران بــه ترکیب
سوختی رســیدیم که در موتورهای کنونی
جــواب میدهــد .اکنــون پاالیشــگاهها
ماهانــه  ۴۰تــا  ۵۰هزار تن از این ســوخت
را تأمیــن میکنند و به قیمت بینالمللی
میفروشند.
ëëازخارجبخریم؟
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه ایــران حتــی
میتوانــد از بیــرون کشــور هــم ســوخت
تأمیــن کنــد ،افــزود« :روشهــای دیگری
ت کوره با روشهای
هم مانند مخلوط نف 
شیمیایی وجود دارد که بخش خصوصی
در ایــن زمینــه فعال شــده اســت تا نفت
کوره با ســولفور بــاال را از ما بگیرد و با مواد
شــیمیایی مخلــوط کند و ســرانجام نفت
کوره با سولفور پایین تحویل دهد».

ادامه از صفحه 7

آخرین برآوردها از
خسارات حوادث بنزینی

هیأت وزیران شــرایط جدید پرداخت حمایت معیشــتی را مشــخص کرد که بر این اساس خانوارهای
دارای واحد مســکونی ،شــغل و خودرو بهطور همزمان مشمول حمایت نمیشــوند .هیأت وزیران در
جلســه  15دی ماه خود در اجرای مصوبه چهلم شــورایعالی هماهنگی اقتصادی ســران ســه قوه در
خصــوص نحــوه بازتوزیع منابع حاصل از افزایــش قیمت بنزین بین خانوارهای مشــمول ،آییننامه
نحوه شناســایی خانوارهای مشــمول دریافت کمک حمایت معیشتی را تصویب کرد .طبق این آیین
نامه کمک حمایت معیشتی به خانوارهایی که مجموع درآمد اعضای آنها از میزان مقرر کمتر بوده یا
مشمول یکی از شرایط مقرر در این ماده نباشند ،تعلق میگیرد .این سقف درآمدی به صورت ساالنه
برای خانوارهای یک نفره  48میلیون تومان ،خانوار  2نفره  3 ،60نفره  4 ،72نفره  84و  5نفره و بیشتر
 96میلیون تومان در نظر گرفته شده است .همچنین براساس این مقررات خانوارهای دارای امالک و
مستغالت با ارزش  1.2میلیارد تومان در تهران و کالنشهرها و  900میلیون تومان در سایر شهرستانها
و خانوارهــای دارای خودروهــای ســواری با ارزش بیش از  300میلیون تومــان یا خودروهای عمومی با
ارزش بیش از  400میلیون تومان مشــمول این یارانه نمیشــوند .عالوه براین کارفرمایان دارای بیش
از ســه بیمهپرداز ،خانوارهایی که بیش از ســه ســفر خارجی غیرزیارتی داشتهاند و گیرندگان تسهیالت
بانکی جمعاً بهمبلغ بیش از  300میلیون تومان که در حال بازپرداخت اقساط باشند در لیست یارانه
معیشتی جا نمیگیرند.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام افزود :از
ســالهای ابتدایی انقالب اســامی معتقد بودیم
کــه اداره بخشهای مختلف باید به دســت مردم
انجــام شــود و دولــت بایــد برنامهریــز ،هدایتگر،
حمایتگــر و نظارتگر باشــد ،همچنیــن معتقد
بودیم که دولت باید از محل تولید ،سرمایهگذاری
داخلــی و اعتمــاد بــه جامعــه ،کشــور را از طریــق
مالیات اداره کند و در این مســیر ناظر و برنامه ریز
باشد ،اما متأسفانه نگاه چپگرایانهای که دولتها
داشــتند ،ســبب فاصله گرفتن کشــور از این نگاه و
تفکر شد.
او ادامــه داد کــه در هیچ دورهای کشــور نتوانســت
اصــل  44را بــه خوبــی پیادهســازی کنــد ،قــرار بود
خصوصیســازی صورت گیرد اما خصولتیسازی
شــد ،این اتفــاق ضررش چنــد برابر دولتــی بودن
اســت .مجموعههایــی که بــه خصولتیهــا واگذار
شــدند ،اکنــون بــه هیچ جــا پاســخگو نیســتند .اگر
مجموعههــای واگــذار شــده ،دولتی مانــده بودند
مشمول نظارت و قواعد دولتی میشدند .در حال
حاضــر مجموعههــا بــه شــیر بییــال و دم تبدیل
شد هاند.

برش

در حال حاضرهمه چیز دســت به دست
هم داده تــا رکوردزنیهای بــورس اوراق
بهــادار تهــران ادامه یابــد .درحالی که در
هفته گذشــته بواسطه تنشهای سیاسی
شــدید میــان ایــران و امریکا ،بازار ســهام
تهران  7.8درصد کوچک شد و شاخص
کل بــورس  30هــزار و  292واحد ریخت،
تنها در سه روز نخست هفته جاری (شنبه
تــا دوشــنبه) شــاخص توانســت نــه تنها
ریزشهای شــدید هفته قبل خود را پس
بگیرد ،بلکه  8کانال جدید را نیز فتح کند.
بدیــن ترتیــب پــس از یــک اصــاح
تاریخــی در هفتــه گذشــته ،در نخســتین
روز هفتــه جــاری بــورس تهــران با رشــد
 1.7درصــدی 6 ،هزار واحد رشــد کرد .اما
در دومیــن روز هفتــه ( 22دی) کــه دامنه
نوســان دوبــاره بــه  5درصــد بازگشــت،
شــاخص  4.4درصــد دیگــر رشــد کــرد و
بــا افزایش  15هــزار و  843واحــدی وارد
کانال  375هزار واحدی شد.
روز گذشــته و در ســومین روز هفتــه
جاری نیز رشد بازار ادامه یافت بهطوری
که دراین روز شــاخص با رشد تاریخی 16
هزار و  388واحــدی 4.36 ،درصد دیگر
رشــد کرد و بــه کانــال  392هــزار واحدی
رســید .بدین ترتیــب در مجموع در ســه
روز اول هفتــه جاری شــاخص کل بورس
بــا رشــد  38هــزار و  231واحــدی10.8 ،
درصد بزرگتر شد که نزدیک به  3درصد
بیــش از ریزشهــای کل هفتــه گذشــته
است .بنابراین بورس به سرعت توانست
کانالهایــی که از دســت داده بــود را پس
بگیرد.
ëëمتغیرهاییکهشاخصراباالبرد
درمیــان متغیرهایــی کــه در ســه روز
نخست هفته جاری ،شاخص را در آستانه
 400هزار واحد قرار داده است ،سه متغیر
کلیدیتــر و مؤثرتــر اســت .اصلیتریــن
دلیلــی کــه بــه رشــد جهشــی شــاخص
منجر شــده اســت ،از بین رفتــن احتمال
درگیری نظامی میان ایران و امریکاســت
کــه در هفتــه گذشــته بهخصــوص پــس
از انتقــام موشــکی ایــران بــه اوج خــود
رســیده بود .اما با گذشــت چند روز از این
حادثه و موضعگیری سیاســتمداران این
خوشبینــی در میان ســهامداران شــکل
گرفتــه اســت که حداقــل در میــان مدت
خطر درگیــری نظامی در منطقــه از بین
رفتــه اســت .برهمیــن اســاس ،کســانی
کــه هفته گذشــته از بازار عقب کشــیدند،
پرقدرتتر از قبل به معامالت بازگشتند
و معامالت پرحجمی را رقم زدند.
متغیــر دیگــری کــه از ماههــا پیــش و
از خــارج از بــازار در بــورس نقــش بــازی
میکنــد ،نقدینگــی بــاالی اقتصاد اســت
که در رکود بازارهــای دیگر مانند ارز ،طال
و مســکن راه بــازار ســرمایه را در پیــش
گرفته اســت و از نگاه کارشناســان یکی از
طالییترین فرصتها را در بازار ســرمایه
ایجــاد کــرده اســت .برهمیــن اســاس

شرایط جدید پرداخت یارانه معیشتی
سیاستگذاری

بازدهی  11درصدی بورس در  72ساعت

راهکاری برای
جلوگیری از حذف
سهمیه کارت سوخت

شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای
نفتــی در پی انتشــار برخی شــایعات
در فضــای مجــازی مبنــی بــر کاهش
سهمیه ســوخت هنگام سوختگیری
توضیحاتی را ارائه کرد.
طراحــی ســامانه هوشــمند ســوخت
جهــت جلوگیــری از تخلــف حاصل
از بیــرون کشــیدن کارت در حیــن
ســوختگیری ،بدینصــورت اســت
کــه بــا وارد کــردن کارت در کارتخوان
و مشــخص شــدن مقدار ســهمیه ،با
شروع ســوختگیری ،ابتدا  ۳,۹۹لیتر
از ســهمیه کســر میشود و شــروع به
ســوختگیری میکند ،پــس از اتمام
پیمانه اول ۳,۹۹ ،لیتر دیگر از سهمیه
کم میشــود و مجدداً ســوختگیری
ادامــه پیــدا میکنــد و ایــن فرآینــد
بهصــورت پیمانــه پیمانــه تــا انتهای
سوختگیری ادامه مییابد.
اگــر در حیــن ســوختگیری کارت از
کارتخوان بیرون کشیده شود ،مقداری
کــه باقیمانــده  ۳,۹۹لیتــر اســت ،از
سهمیه آن کارت کسر میشود (برای
مثــال اگر دو لیتر ســوختگیری کرده
اســت و کارت را بیــرون بکشــد ۱.۹۹
لیتــر بیشتر از ســهمیه آن کارت کم
میشــود) و اگــر همــان کارت ،دوباره
وارد همان کارتخوان شود ،سهمیهای
ت شــده
کــه بیشتــر از لیتراژ برداشــ 
از نــازل کــم شــده اســت ،بــه کارت
برگردانــده میشــود .تأکید میشــود
که درصورت خــارج کردن زودهنگام
کارت ســوخت از کارتخــوان جایــگاه،
ســوختگیری قطع میشــود و لیتراژ
مذکور از سهمیه کسر میشود ،لیکن
صرفاً به انــدازه لیتراژ ســوختگیری
شده ،هزینه محاسبه خواهد شد.
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خیز شاخص بورس برای فتح قله  400هزار

امروز آخرین مهلت
ثبتنام یارانه معیشتی

ســخنگوی ســتاد کمــک معیشــتی
گفــت :مهلــت ثبــت تقاضــای 666
هــزار خانــواری کــه درخواســت آنان
قبــاً در کــد دســتوری  *6369#ثبت
شــده اســت ،امــروز سهشــنبه  24دی
بــه پایــان میرسد.حســین میرزایی،
گفــت :متقاضیــان دریافــت کمــک
معیشــتی حمایتی بــرای  666هزار و
 774خانــواری که قبالً یارانه دریافت
نمیکردنــد و تقاضــای آنهــا در کــد
دســتوری  *6369#ثبت شده است،
در سامانه حمایت به نشانی https://
 /hemayat.mcls.gov.irمیتواننــد
بــا وارد کــردن کــد ملــی سرپرســت
خانــوار در ســامانه حمایــت اقــدام
کننــد .وی گفت :این ثبتنام از روز 10
دی ماه شــروع شــده و تــا  24دی ماه
 98پایــان مییابد و مهلــت ثبتنام
تمدیــد نمیشــود .به گفتــه میرزایی
سرپرستان خانوار میتوانند با ورود به
ســامانه حمایت و ثبت مشخصات و
کد ملی خود ،شماره تلفن سرپرست
خانــوار را وارد کرده و تقاضای خود را
ثبــت کنند ،نتیجــه بررســی تقاضای
آنها برای دریافت کمک معیشتی به
همان شماره تلفن اعالمی سرپرست
خانوار از طریق پیامک اطالعرســانی
خواهد شد.
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امــا مراســم امین الضرب چیســت و چرا
بــرای تولیدکنندگان اهمیــت دارد؟ حاج
محمــد حســن امین الضــرب مهمترین
تاجــر و فعــال اقتصــادی ایــران در نیمه
دوم قرن نوزدهم و در دوران ناصرالدین
شــاه و مظفرالدیــن شــاه بــود .او یکــی از
پیشــگامان توســعه و پیشــرفت صنعتی
ایران بوده اســت .روحیه تجــارت در بین
خانواده امین الضرب ریشــه داشــت و به
همین علت بود که پســر محمد حســن،
محمــد حســین امیــن الضــرب بعــد از
اینکــه دیــد شــرایط اقتصــادی کشــور در
زمان ناصرالدین شــاه یعنی ســال 1263
غیرقابــل تحمــل شــده ،اتــاق بازرگانــی
تهــران را تأســیس کرد 136 .ســال اســت
که تشــکل بخش خصوصی ادامه حیات
داده است .لذا هر ساله (چهارسال است)
مراســم امیــن الضرب برگزار میشــود تا
در پــی آن از کارآفرینــان و برترینهــای
صنعت کشور تقدیر شود .در این مراسم
دولتمردان نقش آفرین نیســتند چرا که
اعضــای داوری آن از بخــش خصوصــی
و اســاتید دانشــگاه هســتند .هر فردی که
نشــان امین الضــرب را میگیرد بــرای او
فعال اقتصادی دارد.
باالترین درجه ِ

ëëنامه سال61
ناطــق نوری عنــوان کرد :ســال  61در نامهای که به
امام راحل نوشــته بودم گفتم که یک گروه در فکر
دولتــی کردن مــردم هســتند و دســتهای هم مثل
مــا بــه دنبــال مردمی کــردن دولــت هســتند ،این
هشدارها از ســالهای قبل داده شده بود .او گفت:
بــرای اینکه کاری را انجام دهید واقعاً نیاز نیســت
صد سال برای آن وقت بگذارید و به تجربه برسید،
از تجربیــات دیگــران اســتفاده کنیــد صــرف اینکه
نامســلمان هســتند نگوید از نظرات آنها استفاده
نمیکنیــم چــرا کــه خباثــت دارد ،ایــن گفتهها نه
عقالنی اســت ،نه دینی و نه اســامی .ناطق نوری
دربــاره اینکــه تولیدکننــدگان از وضعیــت موجود
گالیههای متعددی دارند ،گفت :این غمباد است
که یک تولیدکننده بیاید و در این مراســم بگوید با
همــه بیمهریها ،فشــارها و نامالیمــات و با همه
پیچ و خمهای اداری ایستادهایم ،آفرین بر شما که
در این شــرایط ایستادهاید .عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام ادامه داد :شرایط تولیدکنندگان را
درک کنید ،آنقــدر گیر و گور برای آنها ایجاد نکنید
تــا نتوانند بــه تولید بپردازنــد .برای یــک موافقت
اصولی ،فعال اقتصادی چند روز باید در ادارههای
بچرخد ،این جفا است.
ëëبهنسلجوانفرصتدهید
مســعود خوانســاری رئیس اتاق بازرگانی تهران در
شروع مراسم امین الضرب که در آن از  10نفر تقدیر
به عمل آمد ،گفت :از شما بزرگان اقتصادی بخش
خصوصی میخواهم به نســل جوان فرصت دهید
تا پای صحبتهای شــما بنشــینند و تجربه کســب
کننــد .ما اکنون بیــش از هر چیزی نیاز به بازگشــت
امید و حضور کارآفرینان در اقتصاد داریم.
ëëمرگبرکارخانهدار!
عالءالدین میر محمد صادقی  88ساله عضو اتاق

بازرگانی تهران هم در این مراسم جمالتی کوتاه و
تأمل برانگیز گفت .او یادآوری کرد :قبل از انقالب
هــر زمــان که بــه خیابانهــا میرفتــم و تیــر چراغ
بــرق را میدیــدم (اکثر آگهیهــای تبلیغاتی روی
تیر چــراغ برق نصب میشــد) میگفتم ای کاش
زمانــی روی ایــن تیر چــراغ برقها عکــس تولید و
تولید کننده باشد .بعد از انقالب (اوایل انقالب) به
تولید اعتقادی نبود و خاطرم هســت زمانی مردم
در خیابــان طالقانی(محــل اتــاق بازرگانــی ایران)
تظاهــرات کردند و من هم با آنها همراه شــدم در
میان راه متوجه شــدم که مردم میگویند مرگ بر
ســرمایه دار ،مــرگ بــر کارخانه دار .ایــن جو مدت
طوالنی بود تا اینکه اتاق بازرگانی تهران تالش کرد
این فضا را اصالح کند و تولیدکنندگان را تشویق به
تولیــد کرد .او گفت :نباید تولیدکنندگان را به مثابه
زالو صفتهایی معرفی کنید که قصد غارت کشور
را دارنــد ،بــر عکس باید اینهــا را ترغیب به تولید
کرد .ما اکنون به سرمایه گذار ،تولید و تولیدکنندگان
نیاز داریم تا به ابرجنایتکارها وابسته نباشیم.
ëëاستادباتربیت 5هزاردانشجو
علی نقی مشــایخی استاد دانشــگاه شریف هم که
در عمــر کاری خــود حداقل  5هزار نفــر را آموزش
داده است ،گفت :به جای رشتههای فنی و پزشکی
باید دانشگاهیان را تشویق به آموزشهایی کرد که
در آینــده میتوانند هدایت اداره کشــور را برعهده
بگیرند.
ëëیکمیلیونفرصتشغلیغیرمستقیم
میالد منشیپور ،مدیر یکی از شرکتهای استارتاپی
که خدمات تاکســی به مردم میدهــد بعد از آنکه
در ایــن جشــنواره مــورد تقدیــر قرار گرفــت ،گفت:
ســالها در خــارج از کشــور بــودم ،امــا دیــدم که به
ایــران تعلــق خاطر دارم ،برگشــتم و خوشــبختانه
هدفم به سرانجام رسید .روز اول با سه نفر فعالیت
خــود را شــروع کــردم و اکنون مســتقیم  1400نفر و
غیــر مســتقیم یــک میلیون راننــده ثبت نام شــده
نیــروی کار داریم .ما بایــد از اقتصاد تولید محور به
سمت اقتصاد دیجیتال محور برویم ،کاری که همه
کشورها انجام دادند .به عنوان مثال کشور عربستان
برای تقویت استارتاپ خود  45میلیارد دالر بودجه
در نظر گرفته اســت .نصراهلل ایزدپناه  4دهه است
در حــوزه تولید ،فعالیــت میکند .او از کســانی بود
که در مراسم اعطای نشان امین الضرب به عنوان
فعال تولیــدی مورد تقدیر قــرار گرفت .جمله اول
او ایــن بــود که اگر به گذشــته برگــردم بازهم تولید
را دنبــال میکنــم .از تمام جوانهــا میخواهم که
نســبت به آینده امیدوار باشند .نورالدین نوربخش
کــه مدیر یکــی از تولیدکنندگان صنایع لبنی اســت
بعــد از تقدیــر ،چنیــن گفت«:اگــر بگویــم در حال
ضــرر هســتیم هیچ کس بــاور نمیکنــد ،تحریمها
کمرشکن شده اســت ،ما حمایت دولتی نداریم».
او ادامه داد« :اگر تولید پابرجا بماند ،فساد را از بین
میبرد ،با تولید این کشــور پابرجا میماند ».داوود
عابدی آملی فعال در زمینه پودر صنعت شوینده،
هم در این مراســم گفت« :ما نباید از تولید دســت
بکشــیم ،ما نباید مأیوس شویم ،اگر تسلیم شویم،
شکست میخوریم ،ما برای اینکه به خارج از کشور
وابســته نباشیم باید کار کنیم ،هر چند که خود من
 22طــرح را بــه دولــت ارائه کــردم اما هیچکــدام را
قبول نکردنــد ،وقتی قبول نمیکنند مــن چرا باید
پیشنهاد بدهم؟ تمام عمر کاری خود را گذاشتهام
تا وابستگی به صنعت خارج را کم کنم».
ëëحاشیه مراسم امین الضرب:
٭ علی سالک نجات یکی از تولیدکنندگان شیرینی
و شــکالت در مراسم امین الضرب گفت :صنعت
شیرینی و شکالت مانند لباس خانمها است ،باید
مرتب تغییر کند و به روز شود.
٭ در این مراسم «بومی» گذاشته شده بود که تمام
کســانیکه در مراســم امین الضرب نشــان گرفتند
روی آن رنــگ ریختنــد .بعد از اتمام مراســم یکی
از تولیدکننــدگان با قیمت بــاال آن را خریداری کرد
تا هزینه آن صرف بهســازی بیمارســتان بازرگانان
(ایــن بیمارســتان متعلق به اتــاق بازرگانی تهران
است که به صورت خیریه فعالیت میکند) شود.
٭ یکــی از تولیدکننــدگان گفــت :زمــان انقــاب 3
میلیــون دالر داشــتم و میتوانســتم بــا آن پول در
هــر کشــوری زندگــی کنم امــا آن پــول را در کشــور
سرمایهگذاری کردم.
٭ مدیــر یکــی از شــرکتهای تاکســیهای آنالیــن
گفــت :پولم بــه خرید خودرو نرســید ،برای همین
بــا تاکســی اینترنتی جابهجا شــدم ،حــال تصمیم
گرفتم دیگر خودرو نخرم.

