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اعالم آمادگی کره برای بازگردان 
وجوه بلوکه شــده نفت ایران در این 
کشــور، یک بازی سیاسی است. این 
اظهارنظر ظهره وند، ســفیر ســابق 
ایران در ایتالیاســت که معتقد است 
کره جنوبی قصدی برای بازگرداندن 

پول ایران ندارد. 
 داســتان پول بلکه شده ایران در 
کره داســتان دنباله داری است. این 
پول از سال 2018، به بهانه تحریم ها 
در کشوری بلوکه شد که زمانی یکی از 
مهمترین شرکای تجاری ایران تلقی 
می شد و لوازم خانگی و گوشی های 
تلفــن همراهــش در بــازار ایران 
جایگاهی بسیار ویژه داشتند. پیش تر 
در دهه 80 نیز خودروهای کره ای در 
ایران بازاری مهم را در دست داشتند 
اما به تدریج بازار خودروی ایران برای 

کره ای ها تنگ شد . 
 شریک استراتژیک تجاری ایران 
که البته روابط بسیار نزدیکی با آمریکا 
دارد، وقتی ترامپ از برجام خارج شد 

ساز دیگری زد. 

همه قراردادهــای همکاری برای 
تولیــد لــوازم خانگی در ایــران در 
طرفه العینی برایش پوچ شــد و این 
گونه بود که لوازم خانگی وارداتی به 
ایران جای مونتاژی ها را گرفت. این 
تنها کــره جنوبی نبود کــه به بهانه 
تحریم پول ایران را بلوکه کرد. عراق 
و عمان و ژاپن و سایر کشورها نیز در 
این میان دست به چنین کاری زدند. 
 هنوز دولت روحانی به ایســتگاه 
پایانی نزدیک نشــده بود که همتی 
کفش آهنی بر پا کرد تا پول های ایران 
را در ســخت ترین هنگامه اقتصادی 
وصول کند امــا کاری از پیش نبرد و 
نتوانســت به توفیقی در این زمینه 
دســت یابد. لبخندهای دیپلماتیک 
کره ای ها مقابــل دوربین و اطمینان 
دادن به حل مشکل اما روی دیگری 
داشــت. چند باری خبر آزادسازی 
بخشــی از منابع بلوکه شــده ایران 
منتشر شــد اما در عمل هیچ اتفاقی 
نیفتاد تــا جایی که حتی حســین 
تنهایی، رئیس اتــاق بازرگانی ایران 
و کره جنوبــی نیز پا پس کشــید و 
اعالم کرد اگر آزادســازی پول انجام 

شد از سوی وزارت امور خارجه اعالم 
می شــود و اطالعی در این زمینه در 
دسترس اتاق مشــترک ایران و کره 

جنوبی نیست. 
 باالخره فصل مذاکرات وین از راه 
رسید و وقتی ســیگنال های مثبتی 
از وین به تهران مخابره می شــد خبر 
ورود مقام بلندپایه کــره ای به وین 
برای رایزنی، بسیاری را به این نتیجه 
رســاند که احتمال پذیرش شــرط 
ایران فراهم شده است چرا که ایران 
آزادســازی اموال بلوکه شده اش را 

طلب می کرد . 
 هیــات کــره ای از آمادگی برای 
آزادســازی منابع بلوکه شده ایران 
سخن گفتند اما حاال ســفیر سابق 
ایران در ایتالیا می گوید که کره ای ها 

وارد بازی سیاسی شده اند. 
 او معتقد است اعالم آمادگی کره 
برای بازگردان وجوه بلوکه شده نفت 
ایران در این کشور، یک بازی سیاسی 
اســت. وی به فارس گفت: کره حتی 
قصد بازگرداندن پول نقد به ایران را 
ندارد و می گویــد از ما به جای طلبی 
که دارید کاال بگیرید. در واقع این کار 

شارالتانیزم سیاسی است.
داستان اما آنجا پیچیده می شود 
که رجوعی به بخشنامه های صادره 
و فرامین مقام رهبری در این زمینه 
صورت گیرد. مقام رهبری با تذکری 
واردات لوازم خانگی کره ای به ایران 
را ممنوع اعالم کرد. بــه این ترتیب 
احتمال اینکه کره ای ها بتوانند پول 
ایران را پس از چند ســال بدقولی به 
صورت کاالیی به ایران بازپس بدهند 
اندک است مگر قواعد و قوانین حاکم 

تغییراتی را تجربه کند . 
 پشت پرده یک حضور 

 از سوی دیگر برخی پشت پرده ای 
مهــم را برای یــک حضــور تصویر 

می کنند. 
اینکه کره ای ها از زمین مذاکرات 
برای فرار از پرداخت جریمه بیشتر به 
سرمایه گذار ایرانی استفاده کرده اند.

اما اصــل ماجرا چیســت؟ هفته 
گذشته وزارت امور خارجه کره جنوبی 
اعالم کرد که دفتر کنترل دارایی های 
وزارت خزانه داری آمریــکا با صدور 
یک مجوز ویژه برای دولت ســئول، 
به آن اجازه داده اســت خسارت یک 

شــرکت تولیدکننده لوازم خانگی 
ایرانی را بابت خریداری ناموفق سهام 
شرکت »ِدوو الکترونیکس« در سال 

2010 بپردازد.
البتــه در ژوئــن 2018، نهــاد 
بین المللــی حل و فصــل اختالفات 
سرمایه گذار و دولت به دولت سئول 
گفته بود کــه این خســارت حدود 
۷۳ میلیارد وونی )۶۳ میلیون دالر( 
شرکت ایرانی را بپردازد، اما پرداخت 
این مبلع به خاطر تحریم های آمریکا 
علیه ایران، تاکنون انجام نشده است. 
البته اطالعاتی که به دســت ایســنا 
رســیده، حاکی از این اســت که با 
غرامتی که برای دیرکــرد پرداخت 
این غرامــت در نظر گرفته شــده، 
مبلغ نهایی به بیــش از 80 میلیون 
دالر خواهد رســید. البته موعد مقرر 
پرداخت این غرامت تعیین نشــده 

است.
حاال طرف ایرانی معتقد اســت، 
کره ای هــا از زمین مذاکــرات برای 
فــرار از پرداخت جریمه بیشــتر به 
سرمایه گذار ایرانی استفاده کرده اند.

ایــن شــرکت ایرانی بــه برخی 
اظهارات مقامات آمریکایی و کره ای 
استناد کرده و بر اساس آن ها نتیجه 
گرفته که در اصــل، صدور این مجوز 
به دلیل پیگیری های حقوقی طرف 
ایرانی و امکان تحمیــل هزینه های 
باالتر به کــره در صــورت پرداخت 

نکردن غرامت بوده است.
به عبــارت دقیق تر مســئوالن 
ایــن شــرکت می گویند بــه دلیل 
پیگیری هــای اخیر طــرف ایرانی و 
احتمال توقیف اموال شرکت  کره ای 
در جلســات پیش رو، احتمال دارد 
مجوز دولت آمریکا برای جلوگیری 
از پرداخــت جریمه هــای بیشــتر 
کره جنوبی به ســرمایه گذار ایرانی 
باشــد؛ چراکه کره ســعی داشت از 
این طریق به نوعــی از تبعات دادگاه 
هفته آینده و احتمال توقیف اموالش 

جلوگیری کند.
گفتنــی اســت، یک شــرکت 
ایرانی در سال 1۳8۹ در یک مزایده 
بین المللی در کنار شرکت های بزرگی 
مانند الکترولوکس و مورگان استنلی 

آمریکا، برنده این مزایده بین المللی 
شد و شرکت دوو کره جنوبی را خرید 
اما پس از اعمال تحریم های آمریکا، 
کره جنوبی گروه سرمایه گذار ایرانی 
را از ادامه این قرارداد محروم کرد. در 
ادامه این روند، با شکایت سرمایه گذار 
ایرانی از دولت کره جنوبی در دیوان 
بین المللــی داوری، رای بــه نفــع 
سرمایه گذار ایرانی صادر و کره جنوبی 
محکوم به پرداخت خسارت شد. البته 
کره جنوبی به بهانه این که به ســبب 
تحریم ایران، اجازه پرداخت این پول 
را از ســوی آمریکا ندارد، از دادن این 
پول امتناع کرد. بــه همین خاطر در 
اقدامی دیگر نسبت به توقیف اموال 
کره در سایر کشورها از طریق دادگاه 
لندن و پاریس اقدام شد که قرار بود 

هفته آینده نتیجه آن مشخص شود.
همه این ها نشــان می دهد کره 
برای فرار از پرداخت اموال بلوکه شده 
ایران که هفت میلیــارد دالر برآورد 
می شود، راه های فراری در ذهن دارد. 
این کشــور قصد دارد از یک سو با به 
تاخیر انداختن این بازپرداخت، برای 
خود زمانی را خریداری کند و از سوی 
دیگر در تالش است کاالهای کره ای 
را بار دیگر میهمان بازار ایران کند. این 
در حالی است که رفتار خالف عرف و 
دیپلماسی این کشــور جایی را برای 
چنین اقدامی باقی نمی گذارد و به نظر 
می رســد ضروری است شروط ورود 
دوباره کره ای ها به بازار ایران بســیار 
سختگیرانه تر از قبل تدوین و به این 

ترتیب راه بر خطر دوباره بسته شود.

کره جنوبی قصدی برای بازگرداندن پول های بلوکه شده ایران ندارد

طراحی بازی فرار از پِس لبخندهای دیپلماتیک 
کره برای فرار از پرداخت 

اموال بلوکه شده ایران که 
هفت میلیارد دالر برآورد 

می شود، راه های فراری در 
ذهن دارد. این کشور قصد 
دارد از یک سو با به تاخیر 
انداختن این بازپرداخت، 
برای خود زمان بخرد و از 

سوی دیگر در تالش است 
کاالهای کره ای را بار دیگر 

میهمان بازار ایران کند

خبر

یک کارشــناس صنعت خودرو گفت: اخذ 
مالیات از نقل و انتقال خودرو، قیمت خودرو را 
در بازار باال خواهد برد و بر هزینه های حمل ونقل 

نیز تأثیر خواهد گذاشت.
به گزارش قرن نو، ثبت نام کنندگان فروش 
نقدی یک خودروساز در صورت حساب خود با 
بندی جدید روبرو شده اند که به  مالیات نقل و 
انتقال مرتبط است. به نظر می رسد طرح مالیاتی 

جدید برای معامله خودرو اجرایی شده است.
هفته گذشته معاون ســازمان امورمالیاتی 
اعالم کرده بود از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ 
کننده داخلــی و یا واردکننــدگان خودرو در 

نخســتین انتقال به خریداران مالیات دریافت 
می شــود و این طرح برای اولین بار از ســوی 

شرکت سایپا به اجرا درآمده است.
امیرحســین کاکایی، کارشــناس صنعت 
خودرو، با اشــاره به اینکه این اقدام ســازمان 
امور مالیاتی قیمت خــودرو را باال خواهد برد، 
به خبرنگار قــرن نو گفت: قطعــاً اخذ مالیات 
یکی از بهترین روش های حکومت داری است 
اما ما در شرایط بد اقتصادی هستیم و این نوع 
مالیات گیری باید به گونه ای باشد که در وهله اول 
توازن را در جامعه برقرار کند. مالیات درآمدی 
است برای دولت اما مهم تر از آن مالیات یک ابزار 

بازتولید ثروت نیز است، برای همین در دنیا از 
ثروتمندان بیشتر مالیات اخذ می شود و از فقرا 
کمتر تا آنجا که بخشــی از جامعه اصاًل مالیات 
پرداخت نمی کننــد و در نتیجه مالیات گیری 

یک ابزار ایجاد عدالت نیز است.
هزینه حمل ونقل افزایش می یابد

این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر این 
موضوع که سرانجام باید نظم مالیاتی در کشور 
راه بیفتد گفت: اینکه از جایــی مانند صنعت 
خودرو و نقل و انتقاالت آن مالیات گیری را شروع 
می کنند فشار را حداقل بر روی بازار خودرو باال 
خواهد برد. خودرو تنها یــک کاالی مصرفی 
نیست که از سوی مصرف کنندگان خریداری 
می شود بلکه موضوع لجستیک نیز باید در این 
بین مورد بررســی قرار گیرد، این روزها هزینه 
حمل ونقل در شــهرهای بزرگ مانند تهران 

بسیار باال رفته و نباید فراموش کرد که هرگونه 
حرکتی بر روی خودرو بر هزینه های حمل ونقل 

تأثیر خواهد گذاشت.
وی در ادامه گفت: به نظر بنده، شرایط کنونی 

زمان نامناسبی برای این کار است؛ به خصوص 
در موقعیتی که بازار خودرو بسیار آشفته است و 
صنعت خودرو نیز اوضاع خوبی ندارد و این اقدام 

تنها به این آشفتگی ها دامن خواهد زد.

ارزیابی یک کارشناس از طرح جدید مالیاتی: 

گرانی بیشتر خودرو در راه است

باران زرین قلم

خبر اقتصادی

ثبت رکورد بی سابقه برداشت پول 
از بانک مرکزی در دولت رئیسی

محمد مهاجری، فعال رسانه ای در توئیتر نوشت: 
جناب آقای رئیسی! مســتحضر باشید که همین 
دیروز 25دیماه،برداشت بانک ها از بانک مرکزی از 
رقم 100 هزار میلیارد تومان باالتر رفت. این رکورد 
از زمان هووخشــتره تا دولت شما بی سابقه است. 
مراقب باشید در گزارش های تقدیمی به حضورتان 
صفرهایش را کم نکنند. ضمنا اگر یک کارشناس 
معمولی اقتصاد دم دستتان هست از او درباره تاثیر 

این رقم بر نقدینگی پرس و جو بفرمایید. 
    

 پاسخ وزیر نفت 
به رئیس کل اسبق بانک مرکزی

خبرانالین- وزیر 
نفت در نوشــتاری در 
توییتــر که بــه نظر 
می رسد مخاطب آن 
همتــی، رییس کل 
اســبق بانک مرکزی 

است، اعالم کرد: رئیســی به درستی از افزایش ۴0 
درصدی »میزان« صادرات نفت در دولت سیزدهم 

خبر داده است.
جواد اوجی با بیان اینکه رئیســی به درستی از 
افزایش ۴0 درصدی »میزان« صــادرات نفت در 
دولت سیزدهم خبر داده، نوشت: تردیدی نیست که 
افزایش قیمت نفت هم روی افزایش درآمد کشور 

موثر بوده است.
وی افزود: در مجموع وصول درآمدی نفتی کشور 
بیش از چند برابر شــده که حاصل افزایش میزان 

فروش و افزایش قیمت است.
وزیر نفت: خاطرنشان کرد: از آن مهم تر، وصول 
درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم است که جهش 
چشمگیری نسبت به قبل داشته و پول آن به طور 

منظم در حال وصول است.
همتی روز گذشته به افزایش قیمت نفت اشاره و 
تاکید کرده بود بدون هیچ تالشی درآمدهای ایران 
افزایش می یافت . وی این سئوال را پرسید که نقش 
دولت سیزدهم در کشستن تحریم چه بوده است؟ 

    
علی عسکری:

 کار در هلدینگ خلیج فارس 
جهاد در راه خداست

علی عســکری در 
مراسم تکریم و معارفه 
مدیرعامــل شــرکت 
صنایــع پتروشــیمی 
خلیج فارس، پتروشیمی 
را راه برون رفت کشــور 

از معضالت و مشــکالت اقتصادی خواند و گفت: 
معقتــدم کار در هلدینــگ خلیج فــارس، جهاد 

فی سبیل اهلل است.
ایســنا: مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس، پتروشــیمی را راه برون رفت کشور 
از معضالت و مشــکالت اقتصادی خواند و گفت: 
معقتدم کار در هلدینگ خلیج فــارس، جهاد فی 

سبیل اهلل است.
علی عسکری همچنین با بیان اینکه امروز ۴ هزار 
محصول پتروشــیمی در دنیا وجود دارد، گفت: ما 
باید با تالش و جهاد در صنعت پتروشیمی و به ویژه 
هماهنگی و توسعه میان باالدستی، میان دستی 
و پایین دســتی در صنعت پتروشیمی به بازارهای 
جدیدی در این صنعت نفوذ کنیم.مدیرعامل گروه 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بخش دیگری از 
سخنان خود به سهم بیش از 12 درصدی این گروه 
از بورس اشاره و تصریح کرد: بورس یکی از مسائل 
مهم حیات اقتصادی کشور است که با حاکم شدن 
آرامش و بازگشت اعتماد مردم به بورس و همچنین 
حاکم شدن شفافیت و صداقت و البته اخالق مداری 
در بازار ســرمایه شــاهد آن خواهیم بود که مردم 
سرمایه های خود را به بورس خواهند آورد، چراکه 
نتیجه آن رشد اقتصادی کشور است و البته مدتی 
اســت بورس متأثر از تحوالت اجتماعی، اقتصاد و 

تحریم در شرایط مطلوبی نیست.
    

ایرانی ها، بزرگترین خریداران 
خانه در ترکیه طی سال 2021

بنابر اعالم مرکز آمار ترکیه، شهروندان ایرانی در 
سال گذشته میالدی)2021( بیشترین تعداد خانه 
را در کشور همسایه در مقایسه با سایر اتباع غیرترکیه 

خریده اند.
به گزارش بی بی سی، بر اســاس داده های این 
سازمان، شــهروندان ایرانی در مجموع طی سال 
گدشــته 10 هزار و 5۶ خانه در ترکیه خریده اند، 
که آنها را در رتبه اول خریداران غیربومی ملک در 
این کشور قرار داده است.شهروندان عراق، روسیه، 
افغانستان و آلمان پس از ایران بیشترین خانه را در 

سال گذشته در ترکیه خریدند.

سازمان اداری و استخدامی دلیل اختالف پرداخت در حقوق 
کارکنان دستگاه های اجرایی را پرداخت »رفاهیات« دانسته 
است. این گزینه در فیش های حقوقی در پست های مختلف هم 
مشهود است ولی اینکه این اختالف چطور شکل گرفته،  چرا بعد 
از سال ها اصالح نشده و برنامه دولت برای ترمیم وضعیت موجود 

چیست مورد سوال است.
به گزارش ایسنا، بی عدالتی در نظام پرداخت موضوعی است 
که سال ها از چالش های نظام اداری به شمار می رود و با وجود 
این که در قوانین باالدستی از جمله برنامه های توسعه همواره 
مفادی جهت تعدیل پرداخت ها تصویب و حتی در دستور کار 
دولت قرار گرفته است، هنوز به طور قابل قبولی این وضعیت 
ترمیم نشده و اذهان عمومی بارها شــاهد انتشار فیش های 
سنگین و مغایر و البته ارقام پائین برای بخشی از کارکنان است 
که مطابقتی با شرایط اقتصادی و جریان عملکردشان در ساختار 
اداری ندارد.بحث های مختلفی در این رابطه وجود دارد؛ از جمله 

ظرفیت های قوانین خاص، منافذی که در قوانین باالدستی 
وجود دارد یا عدم تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ولی 
باید توجه داشت که در بین دستگاه های تابعه قانون مدیریت 
خدمات کشوری هم کم نبوده فیش های حقوقی نجومی که با 

مصوبات بودجه و قوانین مربوطه انطباق ندارد.
وقتی سقف حقوق فقط ۱۲.۵ میلیون بود!

زمانی نه چنــدان دور عــادل آذر -رئیس ســابق دیوان 
محاســبات- گفت که درصد افزایش حقوقی که در بودجه 
می آید، وقتی به آن ملحقات و حاشیه ها براساس قانون مدیریت 
خدمات کشوری یا قوانین خاص اضافه می شود و از سویی منافذ 
قانون برنامه ششم توسعه و مجوزهایی که ایجاد می کند، در نظر 
گرفته شود، فرمول محاسباتی نهایی حقوق  به سمتی می رود 

که باید منتظر ارقام سنگین چند ده میلیونی در آن بود. این اعالم 
در سال گذشته با واکنش های منفی از سوی سازمان اداری و 
استخدامی وقت مواجه شد و با رد این ادعا   تاکید کرد که سقف 

پرداخت حقوق 12.5 میلیون تومان است.

 سازمان اداری و استخدامی بی عدالتی
 در پرداخت و منافذ را تائید کرد

امــا آنچه که اخیــرا لطیفــی ، رئیس ســازمان اداری 
اســتخدامی- درباره جریان حقوق های پرداختی مسایلی 
را مطرح کرده و به نوعی بار دیگر روی این موضوع دســت 
گذاشته و تاکید کرده اســت که پایبند نبودن دستگاه های 
اجرایی به قانون مدیریت خدمات کشــوری و اســتفاده از 
ظرفیت های قانونی بــرای این که از این قانون مســتثنی 
شوند، مهم ترین دلیل برای پرداخت بی عدالتی در پرداخت 

حقوق هاست.
گزارش وی از این حکایت دارد که تفاوت اصلی دستگاه های 
اجرایی در »رفاهیات« در فیش حقوقی اســت؛ به طوری که 
حقوق کارکنان دولت طبق احکام کارگزینی آنها بین ۳.5 تا 
1۶ میلیون تومان خواهد بود اما رفاهیات در فیش باعث شده 
که تفاوت دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی مختلف باشد.

اختالف فیش های حقوقی کجاست؟


