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واکسیناسیون از این هفته آغاز میشود

رئیسجمه��وری از آغ��از واکسیناس��یون
براساس اولویتهای تعیین شده از هفت ه جاری
خبر داد و گفت :کادر درمان ،س��المندان و افراد
دارای بیماریهای زمینهای ،در اولویت دریافت
واکسن هس��تند .بهگزارش ایرنا ،حسن روحانی
در نشس��ت س��تاد ملی مقابله با کرونا با اش��اره
ب��ه نزدیک ش��دن به مرز یکس��الگی کرونا در
ایران ،گفت :روزهای پایانی بهمن سال گذشته،
روزهای��ی ب��ود که متوجه ورود ای��ن ویروس به
کشور شدیم .شاید یک هفته قبلتر این ویروس
داخل کشور بوده ،اما روزی که ما متوجه شدیم
و آزمای��ش مثب��ت اعالم ش��ده ،ب��ه آخر بهمن
مربوط میش��ود .رئیسجمهوری با بیان اینکه
این پاندمی ش��رایط ویژهای را در سراس��ر دنیا
بهوجود آورده ،نخس��تین مس��ئله را پیشگیری
خوان��د و گف��ت :همه ما میدانی��م این ویروس
م��ردم را مبتال میکند و بهترین راه برای مبتال
نش��دن به یک ویروس ،پیش��گیری اس��ت .وی
فاصلهگذاری اجتماعی ،کاهش ترددها ،کاهش
تجمعات و رعایت منظم پروتکلهای بهداشتی
را موارد پیشگیری برشمرد و ادامه داد :همه دنیا
روی ای��ن موضوع اتفاقنظ��ر دارند و باید تالش
کنیم حرکت ما در این زمینه رو به جلو باشد.
رئیس دول��ت تدبیر و امید اضافه کرد :آماری
که هفته گذش��ته مطرح ش��د ،نشان داد رعایت
پروتکلها کمتر شده و  ۸۱درصد بود ه و گزارش
این هفته نشان داد رعایت پروتکلها  ۷۵درصد
بوده و مرتب به سمت کاهش رعایت پروتکلها
میرویم .با کاهش رعایت پروتکلها به س��مت
افزایش ابتال به بیماری خواهیم رفت و این برای
م��ا دردناک خواهد بود .رئی��س دولت دوازدهم
در ادام��ه از ش��هروندان خواس��ت در هفتههای

آینده مراعات کنند تا ایام عید خوبی
ش رو داش��ته باش��یم و افزود :اگر
پی 
هم��ه مراعاتها را مدنظر قرار دهیم،
هم کس��بوکار رونق پیدا میکند و
هم س��فرهای مردم برق��رار خواهد
ش��د ،اما اگر مراع��ات نکنیم ممکن
ش رو نداشته
اس��ت شرایط خوبی پی 
باش��یم .وی اف��زود :ما در ایران دنبال س��اخت
هم��ه داروهای مع��روف رفتیم که ای��ن داروها
س��اخته شده و در اختیار بیمارستانهاست .اگر
همه همکاری کنی��م ،میتوانیم جلوی کرونا را
بگیریم .تنها اگر مردم همه با هم همکاری کنند،
میش��ود کاری کرد .دیدیم  2تن از ورزشکاران
مع��روف ما آقایان میناوند و انصاریان در اثر این
پاندم��ی به رحمت خدا رفتند و این هش��داری
برای همه مردم ماس��ت ک��ه مراقبت دقیقتر و
بیش��تری در ای��ن زمینه انج��ام دهند .روحانی
اظهار ک��رد :موضوع دوم درمان بیماری اس��ت

ک��ه تاکنون درم��ان قطعی و موثری
برای این بیماری بهدس��ت نیامده و
مسئله س��وم واکسیناسیون و ایجاد
ایمنی جمعی از طریق آن اس��ت که
س��ازمان جهانی بهداش��ت بهخاطر
ش��رایط خاص پاندمی کرونا مجوزی
اضطراری برای اس��تفاده از تعدادی
واکس��ن را ص��ادر کرده اس��ت .با ای��ن حال تا
رس��یدن به س��طح قابلقبولی از واکسیناسیون
مس��یری طوالنی باقی مانده اس��ت .وی با اشاره
به س��اخت واکسنهای مختلف در جهان افزود:
م��ا در ای��ران  ۸۴میلیون نف��ر جمعیت داریم و
باید عدد قابلمالحظهای واکس��ن تولید کنیم.
تولید واکس��ن در اولویت ماست .اگر شرایط هم
فراهم باش��د ،تزریق واکسن کار آسانی نیست و
 6 ،۵ماه زمان میبرد تا افراد واکس��ینه ش��وند.
روحانی اضافه کرد :همه دستگاهها خود را آماده
کردهاند تا واکسیناس��یون در ایران انجام شود و

خیز دوباره کرونا در برخی استانها

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن هشدار نسبت به خیز مالیم کرونا در برخی استانها،
از  2برابر شدن تعداد شهرهای نارنجی در کشور خبر داد .بهگزارش ایسنا ،علیرضا رئیسی با اشاره
به برگزاری پنجاهوشش��مین جلسه س��تاد ملی مقابله با کرونا با حضور رئیسجمهوری و دیگر
اعضا ،درباره آخرین وضعیت این بیماری در کش��ور گفت :خوش��بختانه هنوز شهر قرمز نداریم،
اما تعداد شهرهای نارنجی که هفته گذشته  ۱۸شهر بود ،به  ۳۶شهر افزایش یافته؛ یعنی  2برابر
شده که این موضوع یک هشدار است .وی درباره شهرهای زرد و آبی نیز گفت :شهرهای زرد که
تعدادشان  ۱۳۰شهر بود به  ۱۷۸شهر رسیده و تعداد شهرهای آبی که هفته قبل  ۳۰۶شهر بود
به  ۲۳۴کاهش یافته اس��ت؛ بنابراین با یک نگاه ش��اهدیم که خیزی مالیم از بیماری در برخی
اس��تانها ش��روع ش��ده ،اما چون در ابتدای راه هستیم با مداخله موثر و عمل به آموزههایی که
داشتیم ،میتوان جلوی آن را گرفت؛ یعنی از تجمعات و دورهمیهای خانوادگی پرهیز شود و
زدن ماسک ،تهویه مناسب و ...را رعایت کرد و به این ترتیب جلوی خیز شدید بیماری را گرفت.

تولید رقابتیخودرو باکیفیت در اولویت
وزی��ر صنعت ،مع��دن و تج��ارت گف��ت :بعد از
اتف��اق تاریخی در افتت��اح مرحل��ه اول انتقال آب
خلیجفارس به جنوب ش��رقی کشور ،بنا به دستور
رئیسجمهوری مقرر ش��د خط دوم و س��وم نیز از
همان مس��یر و از همان مبدأ آغاز و وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت بهعنوان مج��ری این طرح بزرگ
و ماندگار ،مس��ئولیت ک��ار را برعه��ده گیرد و آن
را عملیات��ی کند .به گزارش وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت،
علیرضا رزمحس��ینی در ادامه برنامه سفر کاری خود به استان
خراسان رضوی بعد از نشست مشترک با فعاالن اقتصادی این
استان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد :امیدواریم تا پیش
از آغاز س��ال جدید خط دوم این طرح که از اس��تان هرمزگان
آغاز میش��ود و در مسیر اس��تانهای کرمان ،خراسان جنوبی
و خراس��ان رض��وی آب موردنیاز واحده��ای صنعتی و معدنی
مناطق را تامین میکند ،کمک زیادی به توسعه این مناطق در
بخشهای صنعتی و معدنی و کشاورزی کند.
وی ادام��ه داد :طرح انتقال آب در این حجم و طول مس��یر
برای نخستین بار در این منطقه اجرا میشود که به همت خود
صنعتگران و معدنداران و با تامین مالی ازس��وی آنها عملیاتی
میشود .رزمحسینی تصریح کرد :خط اول هماکنون تا اردکان
ی��زد رس��یده و امیدواریم تا فروردین انتق��ال آب برای صنایع
فوالدی اردکان اجرایی ش��ود .خط سوم نیز از استان هرمزگان

و از مس��یر کرمان و یزد به اس��تان اصفهان خواهد
رس��ید و میتواند منابع آبی موردنیاز صنایع بزرگ
فوالدی و معادن این استان را تامین کند.
وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت گف��ت :باتوجه به
مشترک بودن امکانات زیرس��اختی در مبدأ ،برای
ه��ر  3خ��ط انتق��ال آب از خلیجف��ارس میتوان
گفت خطوط دوم و س��وم طرح برای انتقال آب به
مشهدالرضا تا حدود  ۳۵درصد پیشرفت دارند و از ابتدای سال
آینده کار ادامه خواهد یافت .رزمحس��ینی در بخش دیگری از
سخنان خود تاکید کرد :صنعت خودرو در ایران دچار انحصار،
عدم رقابت و هزینههای سربار است و هماکنون سیاست جامع
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در جهت رقابتی کردن تولیدات
این صنعت است.
وی ادامه داد :س��اخت داخل در صنعت خ��ودرو در اولویت
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت ق��رار دارد و قطعهس��ازان
هماکنون در یک شرایط مناسب کاری در  2تا  3شیفت فعال
هستند و رشد تولیدات ملموس است .رزمحسینی تصریح کرد:
نرخ خودرو ضمن کاهش در حال رس��یدن به یک تعادل است
و دالالن در حال حذف ش��دن هس��تند .همچنی��ن با افزایش
عرضه ،نرخ در حال کاهش است و در آینده نزدیک خودروهای
باکیفیت تارا و شاهین نیز وارد بازار خواهند شد و میتوانند در
جلب رضایت مشتریان موثر باشند.

عکس روز

خوشبختانه نخستین محموله واکسن وارد کشور
شدهاست .همه دستبهدست هم دادند و امروز
ما به واکسیناسیون رسیدیم؛ بنابراین این هفته،
یعنی هفته دهه مبارک فجر و هفته جشن ملی
کش��ور ،قبل از  ۲۲بهمن براساس اولویتهایی
که وزارت بهداش��ت و درمان مشخص میکند،
واکسیناسیون آغاز میشود .وی ادامه داد :برای
ما بس��یار خوشحالکننده است که در ابتدا کادر
درمان بتوانند این واکسن را در دو مرحله بگیرند
و اطمینان باالیی حاصل شود ،چراکه آنها بیشتر
در معرض خطر هس��تند و نگرانیهای بیشتری
دارن��د و بع��د هم برای س��المندان و آنهایی که
بیماریهای زمینهای دارند واکسیناسیون شروع
و اجرا میشود .رئیس دولت دوازدهم ادامه داد:
با همه س��ختیها و مش��کالتی که داشتیم ،کار
بسیار خوبی انجام شد .انشاءاهلل در فوریه جاری
این واکس��نها بهدست ما میرسد و یک بخش
هم در ماه بعد یعنی مارس بهدس��ت ما میرسد.
رئیسجمهوری همچنین گفت :امیدواریم سال
آینده هم ش��رایطی فراهم ش��ود که در تابستان
واکس��نهای داخلی قابل بهرهبرداری و استفاده
شوند .با این همه حتی اگر همه واکسنها آماده
و تزریق شود ،بهدلیل اینکه خود واکسیناسیون
ی��ک زم��ان  ۶ماهه نیاز دارد و از س��ویی اثر آن
واکس��نها  ۱۰۰درصد نیست ،باید تا یکسال
آینده برای ادامه رعایت پروتکلهای بهداش��تی
آم��اده باش��یم .روحان��ی در پایان از رس��انهها
خواس��ت همچنان این هش��دار به م��ردم داده
شود که با ش��روع واکسیناسیون ،موضوع کرونا
عادیس��ازی نش��ود و تاکید کرد :همچنان باید
پروتکلها برای مدت طوالنی مراعات ش��ود تا از
مشکالت عبور کنیم.

بهرهبرداری از طرحی
دانشبنیان و  ۱۰۰درصد ایرانی

وزیر نفت با اشاره به تحریم و فشارهای
س��خت اقتصادی کش��ور گفت :ما در این
دوران س��خت اقتص��ادی و تحریمه��ای
ظالمانه طرح بزرگ پتروش��یمی اسالمآباد
غرب را ش��روع کردهایم ک��ه هدیه دولت
به مردم مقاوم اس��تان کرمانشاه است .به
گزارش ایرنا ،بیژن نامدار زنگنه روز ش��نبه
در آیین آغاز عملیات اجرایی پتروش��یمی اس�لامآباد غرب ،از این
پ��روژه بهعنوان طرحی دانشبنیان و  ۱۰۰درص��د ایرانی نام برد و
افزود :سهام این طرح بعد از  3سال که به سوددهی رسید ،به مردم
واگذار میش��ود .زنگنه اجرای این طرح را از آرزوهای فنی خود یاد
کرد که س��الها بهدنبال آن بوده و خوش��بختانه امروز به این آرزو
رسیده است .وی با اشاره به سرمایهگذاری نیم میلیارد دالری برای
اجرای این طرح گفت :اوایل س��ال آین��ده پیمانکار اصلی این طرح
ش��روع به نصب تجهیزات میکند و در این میان تالش ما اس��تفاده
از ظرفیت صنعتی و پیمانکاری استان کرمانشاه است .نامدار زنگنه
کرمانش��اه را بعد از بوش��هر و خوزستان س��ومین قطب پتروشیمی
کشور دانست و افزود :اکنون در واحدهای پتروشیمی کرمانشاه ۳۰
هزار تن پلیاتیلن تولید میش��ود .وی از دولت بهدلیل حمایتهای
همهجانبه از این طرح قدردانی کرد و آن را از هدایای با ارزش دولت
در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی دانست.

ویژه تر از خبر

راهپیمایی  ۲۲بهمن در تهران برگزار نمیشود

افتتاح نمایشگاه نقاشی با عنوان روزهای پیروزی

عکس :مهر

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران با تاکید بر برگزاری رژه موتوری و خودرویی در ۲۲
بهمن گفت :هیچگونه راهپیمایی مردمی در روز  ۲۲بهمن برگزار نمیش��ود .به گزارش ایرنا
از استانداری تهران ،حمیدرضا گودرزی روز گذشته در جلسه با فرمانداران استان تهران که
بهصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ،با اشاره به برگزاری یوماهلل  ۲۲بهمن اظهار کرد :طبق
دستورالعمل شورای امنیت کشور ،ستاد ملی کرونا و ستاد استانی در یوماهلل  ۲۲بهمن فقط
رژه موت��وری و خودرویی برگزار میش��ود .وی تاکی��د کرد :هیچ گونه راهپیمایی مردمی در
روز  ۲۲بهمن برگزار نمیشود و به فرمانداران استان تهران تاکید شد تا در اجرای مصوبات
جدیت داش��ته باش��ند .رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نیز گفت :براساس تصمیم
ستاد ملی مبارزه با کرونا ،روز  ۲۲بهمن رژه خودرویی و موتوری از میدان امام حسین (ع) تا
میدان آزادی برگزار میش��ود .سیدمحسن محمودی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :یوماهلل
 ۲۲بهمن بهواقع یکی از اعیاد حقیقی ملت ایران است که در آن انقالب اسالمی پیروز و پس
از  ۲هزار و  ۵۰۰س��ال ،س��لطه نظام پادش��اهی از مردم ایران رفع شد .وی اظهار کرد :مردم
ایران اس�لامی در حالی ایاماهلل دهه فجر و یوماهلل  ۲۲بهمن را گرامی میدارند که به برکت
هدایتهای رهبر معظم انقالب و ایستادگی و مقاومت ملت ،ایران اسالمی بیش از همیشه از
قدرت و اقتدار برخوردار بوده و بس��یاری از ش��عارها و آرمانهای انقالب اسالمی محقق شده
اس��ت .محمودی اظهار کرد :باتوجه به ش��رایط حاکم بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و
براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ،امسال بهجای حضور حماسی مردم در راهپیمایی
 ۲۲بهمن ،حرکت موتوری و خودرویی جایگزین شده و مردم استان تهران با این شیوه این
روز عزیز را جشن میگیرند.

پیامدهای تعلل در
بازگشت به
تعهدات برجامی

هرچند در س��خنرانی اخی��ر «جو بایدن»
رئیسجمهوری ایاالت متحده در وزارت امور
خارجه این کش��ور س��خنی از برجام بهمیان
نیامد ،ام��ا این امر بهمعنای این نیس��ت که
این موض��وع در دس��تور کار دول��ت جدید
امریکا نیس��ت؛ بهویژه ب��ا اظهارنظرهایی که
در روزهای اخیر مقامات دولت امریکا درباره
توافق هستهای مطرح کردهاند.
ب��ه گزارش ایرنا ،برخ��ی تحلیلگران انتظار
داش��تند بایدن در همان هفته نخست شروع
بهکار در کاخ سفید ،به برجام برگردد ،اما این
اقدام تاکنون به تعویق افتاده است .این تعلل
میتواند پیامدهای مختلفی داش��ته باش��د.
ایران تاکنون بیش��ترین هزینه را برای حفظ
برجام داده است.
ایران یک سال بعد از خروج امریکا از توافق
هستهای و بیعملی ش��رکای اروپایی برجام
تصمی��م گرفت تعه��دات هس��تهای خود را
کاهش دهد و بارها اعالم کرد آماده اس��ت تا
در ازای عمل شرکای برجام به تعهداتشان،
از کاهش تعهدات عقبنشینی کند.
تعل��ل در اج��رای تعه��داتامریک��ا طبعا
پیامدهایی ممکن است داشته باشد.
نخس��تین پیامد ،افزایش کارش��کنیهای
مخالفان برجام اس��ت .در س��الهای اخیر و
در دولت پیش��ین امریکا البیهای سعودی-
صهیونیس��تی صحنهگردان سیاست خارجی
امریکا بودند و عمال دولتامریکا را به کارگزار
سیاستهای خود تبدیل کرده بودند.
امیده��ای این البیه��ا با پی��روزی بایدن
کمرن��گ ش��ده ام��ا بعید اس��ت دس��ت از
خرابکاری در قبال توافق هس��تهای برداشته
باش��ند؛ کما اینکه در هفتههای اخیر برخی
اظهارنظرها حاک��ی از تداوم رویکرد تخریبی
این جریانات است.
اگر بایدن وارد مسیری شود که این البیها
میخواهن��د ناخواس��ته ممک��ن اس��ت وارد
مسیری ش��ود که در دولت قبل طی میشد
و عم�لا سیاس��ت خارجی امریک��ا همچنان
گروگان این البیها باقی بماند.
دومین موضوع این اس��ت که دولت ترامپ
نق��ش زی��ادی در بیاعتبار ک��ردن امریکا و
کاهش اعتماد جهانی به امریکا داشته است.
تصوی��ری که ترام��پ از امریکا ارائه کرد یک
دولت قانونش��کن و بیتوجه ب��ه پیامدهای
قانونشکنی و تظاهر و تجاهر به قانونشکنی
بوده اس��ت .دولت بایدن منتقد این وضعیت
بود و انتظار میرود اعتماد از دس��ت رفته را
احیا کند.
طبعا یکی از موارد و موضوعاتی که در این
زمینه بسیار موثر است اقدام دولت بایدن در
قبال تعهدات برجامی امریکاست .اکنون این
دولت جدید امریکاس��ت که تصمیم میگیرد
اعتماد جامعه جهان��ی را بهامریکا جلب کند
یا کماکان در مسیر دولت قبل قدم بردارد.
س��ومین موضوع این اس��ت ک��ه ایران در
یک��ی ،دو س��ال اخی��ر از کاه��ش تعهدات
هستهای خود عقبنشینی کرده است.
هرچند بارها اعالم کرده هر وقت ش��رکای
برج��ام به تعهدات خود برگردن��د ،ایران هم
از ای��ن گامها عقبنش��ینی خواه��د کرد اما
فعال اتفاقی در این زمین��ه نیفتاده و صنعت
هستهای شاداب و پرتوان به مسیر خود ادامه
میدهد.
نکت��ه مهم اینکه صنعت هس��تهای ایران
بومی شده و با ترور و خرابکاری هم خللی در
این مسیر پیش نمیآید .از این بابت نباید این
تصور غلط پیش بیاید که زمان به ضرر تهران
است.
امروز ت��وپ در زمین دولت امریکاس��ت و
جمهوری اس�لامی ایران با پایبندی به توافق
بینالمللی مشتاق انتفاع از مزایای اقتصادی
برج��ام با مکانیس��م و ابزار رف��ع تحریمها و
گشایشهای مالی است.
اگر دولت بایدن بخواهد به برجام بازگردد
هیچ توجیهی برای اتالف وقت وجود ندارد.

روی خط سیاست

س��رانجام پس از بررس��یها و بحثهای طوالنی درباره الیحه
پیش��نهادی بودجه س��ال  ،1400همچنان ک��ه انتظار میرفت،
کلیات این الیحه ازس��وی نمایندگان مجلس رد ش��د و دولت 2
هفت��ه دیگر فرصت دارد نس��بت به اص�لاح و تقدیم مجدد آن به
مجلس اقدام کند.
در جری��ان تقدیم این الیحه به مجل��س ،محورهای اصلی آن
رشد بلندمدت اقتصادی از طریق صادرات غیرنفتی ،مقابله فعال
ب��ا وی��روس کرونا و کاه��ش آثار منفی اقتصادی آن ،تس��ریع در
تکمی��ل طرحه��ای تملک داراییها ،رفع موانع و تس��هیل فضای
کس��بوکار و توجه به معیش��ت مردم با اولویت تامین کاالهای
اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی-خصوصی اعالم شد .از
دیگر اهداف دولت در تدوین این الیحه ،قطع وابس��تگی مستقیم
بودجه به درآمد نفت ،اعالم ش��د .البته این امر در بودجه امس��ال
نیز در نظر گرفته شده بود ،اما آنچه در اجرای قانون بودجه امسال
مشاهده شد ،بیانگر آن است که کاهش وابستگیها به درآمدهای
نفتی بیشتر از آن که ایجابی باشد ،تحمیلی و ناشی از راهکارهای
مقابله با تحریمها بوده است.
مجلس در حالی به رد کلیات الیحه بودجه اقدام کرده که طبق
قوانین و مقررات اگر مواد مورد نیاز برای اصالح ساختاری بودجه
در الیحه تقدیمی دولت برایش مقدور نباش��د ،نمیتواند با اعمال
اصالحاتی ،تغییرات بنیادی موردنظر خود را به اجرا درآورد ،بلکه
فق��ط میتوان��د تغییرات یا اصالحاتی  ۱۰ت��ا  ۲۰درصدی ایجاد
کن��د؛ تغییرات��ی که بهنظر اکثریت نمایندگان باید در بخش��ی از
سیاس��تهای مالیاتی مانند کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی
در بخشه��ای تولی��دی و خدم��ات ،لغو معافی��ت ارزش افزوده
برحس��ب جغرافیا ،هدفمن��د کردن تراکنشه��ا و پرداختهای
دولت ،جلوگیری از پرداختهای کالن و خارج از روال حقوقها به
مدیران ش��رکتهای دولتی ،اصالح ساختار تفریغ بودجه ،تقویت
سیاس��تهای نظارتی مجلس بر فرآیند تخصیص منابع و اجرای
قان��ون بودجه بهویژه فرآیند امکان نظارت برخط مجلس و دیوان
محاسبات بر اجرای قانون بودجه صورت گیرد.
از ای��ن رو مجل��س بهزعم خود نتوانس��ته افزون ب��ر موارد باال،
آنگونه که میخواهد به شیوههای تدوین برنامههای مالی یکساله
کش��ور بهمنظور خلق درآمدهای غیرتورمزا با ابزارهای مالی الزم
ب��رای جلوگی��ری از عارض��ه کس��ری بودجه و بهعبارت��ی انجام
اصالحات اساسی در ساختار الیحه پیشنهادی دولت دست یابد.
اف��زون ب��ر آنچه گفته ش��د ،از مهمترین علته��ای رد کلیات
الیحه بودجه  ۱۴۰۰ازسوی مجلس ،نرخ ارز محاسباتی ،افزایش
یارانههای نقدی دولت و بارتورمی آن بوده است.
همچنی��ن یکی از مهمترین ایراده��ای مخالفان الیحه بودجه،
ضعف سیاستهای مالیاتی سال آینده است که اصالح ساختاری
جدی��دی در ارتباط با آن دیده نمیش��ود .بحث پایههای مالیاتی
جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمدها
در الیحه  ۱۴۰۰ذکر نشده و روند درآمدهای مالیاتی کشور همان
روند سالیان قبل است؛ یعنی بهنظر میرسد بنا نیست اتفاق جدید
یا اصالح ساختاری در الیحه بودجه شکل گیرد.
شاید بسیاری از مواردی که برشمرده شد ،برای اقشار عادی و
آنان که دانش اقتصادی تخصصی ندارند ،چندان ملموس نباشد،
اما در کنار تمامی مواردی که تاکنون مطرح شده ۳ ،نکته اساسی
ازجمله پیشنهاد نرخ تسعیر ارز  ۴۲۰۰تومانی به  ۱۷۵۰۰تومان
و همگام با آن افزایش ارزش افزوده کاالها و خدمات و پیامدهای
منف��ی تحوالت سیاس��ی درون و ب��رونزای غیرقابل پیشبینی
از م��وارد بس��یار نگران کنندهای اس��ت که هم��ه بهویژه طبقات
آسیبپذیر ،پیامدهای زیانبار آن را در سبد معیشت خود احساس
خواهند کرد .شرایط اقتصادی کشور بهگونهای است که در صورت
تصوی��ب تغییر نرخ تس��عیر ارز در الیحه بودجه ،ثبات اقتصادی،
مالی و ارزی کشور دچار بحرانی غیرقابل تحمل خواهد شد .رئیس
کل بانک مرکزی نیز در سخنانی با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی شوک قیمتی به جامعه وارد میکند ،تاکید دارد هماکنون
نرخ ارز در بازار آزاد  ۲۳هزار تومان است و اگر ارز  ۴۲۰۰تومانی
حذف ش��ود ،نرخ ارز در حد  ۲۳هزار تومان تثبیت خواهد ش��د.
به دیگر عبارت ،نهاده مرغی که هماکنون در بازار ارائه میش��ود
و دیگر نهادهها با ارز  ۲۳هزار تومانی نیس��ت و حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی اثر القایی بر نرخ س��ایر کاالها و خدمات خواهد داش��ت.
عبدالناص��ر همت��ی ،اضافه کرد :اگر  ۴۰ه��زار تومان میخواهیم
به مردم بدهیم ۸۰ ،هزار تومان بر هزینههایشان اضافه نکنیم.
نکت��ه مهمتر آنکه حتی در صورت تمایل دولتمردان به ارتقای
قابلتوجه حقوقها در س��ال آینده ،کارفرمای��ان و کارآفرینان تا
چه میزان ت��وان پذیرش افزایشهای احتمالی که بهنوعی بتواند
پاسخگوی نگرانیهای طبقات متوسط جامعه در برابر گرانیهای
پیش رو باش��د را خواهند داش��ت؟! حتی ش��کی نیس��ت که این
افزایش بر نرخ تمام ش��ده کاال و خدمات تولیدی اثرگذار خواهد
بود و پیامدهای این امر آثار تورمی کمرشکنی بر معیشت تمامی
خانوارهای ایرانی خواهد داشت.
ش رو ،در معادالت اقتصادی و نقش آن
اهمی��ت گرانیهای پی 
در کاهش خرید قدرت مردم وقتی بیشتر خواهد شد که دریابیم
همگام با این تصمیمهای درونزای گرانیس��از که سبد معیشت
اقشار مختلف مردم را هدف خواهد گرفت ،وقتی کاالیی با افزایش
ن��رخ روبهرو میش��ود ،مالیات ارزش اف��زوده آن هم که  ۹درصد
اس��ت افزایش پیدا میکند .یا با افزایش حقوقها و دس��تمزدها
رقم مالیات دریافتی از کارکنان ،کارمندان و کارگران هم افزایش
مییابد .سخن پایانی در این زمینه آن است که اینگونه طرحهای
«آین��ده خرابکن» امی��د به آینده و ثبات اقتص��ادی را متزلزل
میکند؛ بهویژه امید جوانان به آینده را از هم میگسلد و این امر
مهمترین نکتهای است که تصمیمسازان باید به آن توجه کنند و
امید به آینده را از مردم بهویژه نسل جوان نگیرند.

دولت تاخیری
در خرید واکسن
کرونا
نداشته است

معاون اول رئیسجمهوری گفت :دولت در هیچ مقطعی به خاطر گران بودن
واکسن کرونا ،تاخیر در خرید واکسن انجام نداده است .اسحاق جهانگیری ،در
مراسم افتتاح بیمارستان اسالمآباد غرب ،با اشاره به اقدامات انجام شده برای
خرید واکسن گفت :به ما گفتند واکسن فالن کشور با نرخ هر دوز  ۲۵دالر یا
بیشتر است ،رئیسجمهوری دس��تور داد و بانک مرکز اعالم کرد منابعش را
تامین میکنیم .وی افزود :باوجود همه فشارهای اقتصادی ،محدودیتی برای
تامین منابع موردنیاز خرید واکسن کرونا نداریم .البته در یک مقطع طوالنی

امریکاییها مزاحمتهایی ایجاد کردند و اجازه نمیدادند پول خرید واکسن
جابهجا شود که به محض اینکه توانستیم راههای دیگری پیدا و مزاحمت آنها
را بیاثر کنیم ،این پول منتقل شد ،به همین دلیل ممکن است مقداری نوبت
ما بین خریداران واکس��ن عقب افتاده باش��د .وی گفت :طی روزهای آینده با
ورود واکس��نهای خریداری ش��ده معتبری که مورد تایید وزارت بهداشت
اس��ت ،کار واکسیناسیون شروع میشود؛ ضمن اینکه خوشبختانه با تکیه بر
توان دانش��مندان ایرانی در چند گروه مختلف کار ساخت واکسن داخلی به

نقاط بسیار خوبی رسیده و در آینده نهچندان دور واکسن داخلی هم خواهد
آمد .جهانگیری با بیان اینکه وزارت بهداشت در زمینه مقابله با کرونا کارنامه
درخش��انی دارد ،گفت :مردم نیز با رعایت پروتکلهای بهداش��تی به کنترل
این بیماری کمک بس��یاری کردند و امیدواریم این رویه تداوم داش��ته باشد.
وی ب��ا بیان اینکه مراجع ،علم��ا و صاحبنظران نیز در موضوع مقابله با کرونا
درخش��یدند ،گفت :این افراد با دعوت مردم به رعایت پروتکلهای بهداشتی
نشان دادند موضوع سالمت مردم از منظر اسالم بسیار مهم است.

