
رئیس خانــه اقتصاد ایــران و ترکیــه می گوید 
که دولــت آنــکارا برنامــه ریزی کــرده ظرف 
ســه ســال آینــده حــدود ۱۵ میلیــارد دالر 
 ســرمایه خارجی در حــوزه امــوال غیرمنقول 

جذب کند.
جالل ابراهیمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
انجمن جذب سرمایه گذار ترکیه اعالم کرده در 
حوزه اموال غیرمنقول که مســکن اصلی ترین 
بخش آن به شمار می رود، باید ۱۵ میلیارد دالر 
سرمایه جذب شود. تاکنون ترکیه توانسته از ۴۸ 
کشور جهان سرمایه گذارانی برای این حوزه جذب 
کند و در سال های آینده بنا دارد این عدد به باالتر 

از این نیز برسد.
به گفته وی، ســرمایه گذاران خارجی در ترکیه 
پیش از آنکه به ســپرده گــذاری در بانک عالقه 
داشته باشــند، ترجیح می دهند پول خود را در 
حوزه هایی مانند مسکن وارد کنند و البته به این 

ترتیب ســرمایه خود را از ســوی دولت تضمین 
شده ببینند.

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه در پاسخ به این 
سوال که چه میزان از سرمایه گذاری های صورت 
گرفته در این کشــور به منظــور دریافت اقامت 
انجام شــده، توضیح داد: بر اســاس براوردهای 
صورت گرفته در کنار مســکن، فروش کارخانه، 
مشارکت در کشاورزی و صنعت و خرید زمین های 
کشاورزی نیز از سوی خارجی ها در ترکیه ادامه 
دارد اما در مجموع ۲۷ درصد از سرمایه گذاران 
جدید با هدف دریافت پاسپورت ترکیه یا اقامت 

دائم در این کشور، سرمایه گذاری کرده اند.
ابراهیمی با بیان اینکه ترکیه برای جذب سرمایه 
گذاران خارجــی، برنامه ریزی ویژه ای داشــته 
اســت، توضیح داد: این کشــور در تمام سفارت  
خانه های خارجی، به هشــت زبان زنــده دنیا، 
شرایط و مقدمات سرمایه گذاری در این کشور را 

تشریح کرده و مقدمات ورود آنها به این کشور را 
فراهم کرده است.

وی ادامه داد: ترکیه حتی در میان سرمایه گذاران 
نیز هدف گذاری های خاصی کرده است. جذب 
سرمایه گذاران دو کشور روسیه و انگلیس برای 
این کشــور اهمیت فراونی دارد و از سوی دیگر 
جذب پزشکان و مهندسان نیز برای ترکیه اهمیت 
فراوانی دارد. هرچند آمارها نشــان می دهد که 
در سال گذشــته خرید و فروش خانه در ترکیه 
کاهش یافته اما این برنامه از سوی ترکیه پیگیری 

خواهد شد.
به گزارش ایســنا، آمارهایی که از وضعیت بازار 
مســکن ترکیه منتشر شده نشــان می دهد که 
ســرمایه گذاران ایران در سال های گذشته یکی 

از اصلی ترین مشتریان خانه در ترکیه بوده اند.
اســتانبول اصلی ترین مقصد ســرمایه گذاری 

ایرانی ها بوده است.

قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر احیای آهسته تر از انتظار تولید آمریکا 
پس از یخبندان تگزاس و توقف تولید این ایالت 

در هفته گذشته، بیش از یک دالر جهش یافت.
به گــزارش ایســنا، منابــع آگاه مــی گویند 
تولیدکنندگان نفت شیل در جنوب آمریکا ممکن 
است حداقل به دو هفته زمان نیاز داشته باشند تا 
بیش از دو میلیون بشکه در روز تولید نفت را که 
به دلیل برودت شدید هوا متوقف شده بود، احیا 
کنند زیرا یخ زدن لوله ها و قطع برقی روند احیای 

تولید را آهسته کرده است.
بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و شش سنت 
معادل ۱.۶ درصد افزایش، به ۶۵ دالر و ۳۰ سنت 
در هر بشکه رسید در حالی که پیشتر تا مرز ۶۶ 

دالر و ۳۸ سنت صعود کرده بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
۸۱ سنت معادل ۱.۴ درصد افزایش، به ۶۲ دالر 

و ۵۱ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در 
معامالت روز گذشــته حدود چهار درصد صعود 

کرده بودند.
استفن اینس، استراتژیست بازارهای جهانی در 
شرکت اکسی کورپ در یادداشتی نوشت: روند 
مثبت در معامــالت نفت ادامه دارد و ســرمایه 

گذاران دید خوش بینانه ای را نشان می دهند.
واحد تحقیقــات کاالی بانک گلدمن ســاکس 
با اشــاره به کاهــش ذخایر نفــت، هزینه باالتر 
ازســرگیری فعالیت در بخش باالدستی و ورود 
جریان ســفته بازی به بازار، پیش بینی خود از 
قیمت هر بشــکه نفت برنت در ســه ماهه دوم و 
سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ را ۱۰ دالر باال برد و به 

ترتیب ۷۰ دالر و ۷۵ دالر برآورد کرد.
بانک مورگان اســتنلی هم انتظــار دارد قیمت 
هر بشــکه نفت برنت با بهبود بیشــتر وضعیت 
بازار از جمله دورنمای رشــد تقاضا، در سه ماهه 

ســوم به ۷۰ دالر صعود کند. بر اساس گزارش 
رویترز، ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت 
OANDA در نیویورک اظهار کرد: در شرایط 
فعلی که اختالالت ناشی از سرمای شدید تضمین 
می کند افزایش تقاضای تابستانی آنچه که از مازاد 
ذخایر مانده بود را حذف مــی کند، خوش بین 
نبودن دشوار است. اکنون که واکسن فایزر پس 
از تزریق دوز اول، نتایج مثبتی را نشان می دهد، 
تقاضای جهانی برای نفت بسیار بهتر به نظر می 
رسد. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی 
کردند ذخایر نفت خام و فرآورده های نفتی آمریکا 
هفته گذشته به دلیل اختالالت تولید در تگزاس 
احتماال کاهش پیدا کرده است. طبق آمار شرکت 
خدمات انــرژی بیکر هیوز، شــرکت های انرژی 
آمریکایی هفته گذشته برای نخستین بار از نوامبر 
شــمار دکلهای حفاری نفت را کاهش دادند که 
نشان دهنده محدود شدن عرضه در آینده است.

بیتکوین شــدیدترین ریزش روزانه تاریخ خود را 
تجربه کرد.

به گزارش سی ان بی ســی، روز بیست و دوم فوریه 
شاهد ثبت یک رکورد تازه در ارزش بیتکوین بود 
و این ارز از قله ۵۸ هزار دالری خود تا کف ۴۷ هزار 
دالری ریزش کرد. این ریزش که ســنگین ترین 
ریزش روزانه بیتکوین هم بود به سرعت سایر ارزها 
را هم با ریزش سنگین مواجه کرد. آخرین بار در ۱۱ 
ژانویه ارزش بیتکوین دچار ریزش شدید شده بود.  
تردیدها از توقــف روند صعودی فعلــی ارزهای 
دیجیتالی پس از آن که برخــی از افراد ثروتمند 
نســبت به این روند موضع گیری کردند، در بین 
معامله گران افزایش یافته است. با این حال شرکت 
های بزرگ دیگری در حال پیوســتن به این بازار 
هســتند که جریان ســرمایه ورودی به بازار را در 
تراز باالیی نگه داشته اســت. گروه مالی بی سی 
بی انگلیس از قصد خود برای ســرمایه گذاری در 

رمزارزها خبر داده است.  
در حالی که بیتکوین در ادامه روند صعودی خود 

توانسته اســت تا در کانال ۵۰ هزار دالری جایگاه 
خود را تثبیت کنــد، تحلیلگــران بانک جی پی 
مورگان در گزارشی هشدار داده اند رالی صعودی 
این ارز به احتمال زیاد پایدار نخواهد بود و قیمت ها 
در آینده ای نزدیک ریزش خواهد کرد. از پنج ماه 
پیش تاکنون ارزش بازار بیتکوین حدود ۴.۵ برابر 
شده و تحلیل گران این بانک هشدار داده اند چنین 
روند سریعی در افزایش قیمت که بخشی از آن هم 
به لطف شرایط کرونایی به دست آمده است امکان 

شکست دارد.  
 مجموع ارزش بــازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱۵۸۰ میلیارد دالر برآورد می شــود 
که این رقم نســبت به روز قبل ۹.۶ درصد کمتر 
شــده اســت. در حال حاضر ۶۹ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین و ۱۳ درصد 
در اختیار اتریوم است.  بیت کوین ۱۲ سال پیش 
توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک 
 چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن 

شکل گرفت.  

شرکت اسنپ در پی افزایش اســتفاده و بهبود بازار 
تبلیغات دیجیتالی که از صعود ارزش ســهام شبکه 
اجتماعی در سال جاری حمایت کرده، به ارزش بازار 
۱۰۰ میلیارد دالر رسید. به گزارش ایسنا، ارزش سهام 
مالک اسنپ چت پس از پیش بینی خوش بینانه بانک 
مورگان استنلی از رشد سریعتر از حد انتظار فعالیت، 
درآمد و سودآوری این شــرکت، حداکثر ۳.۵ درصد 
رشد کرد. ارزش سهام اســنپ از اکتبر دو برابر شده و 
از سال گذشته بدنبال افزایش استفاده از محصوالت 
این شــرکت در دوران پاندمی ویروس کرونا، بیش از 

چهار برابر افزایش پیدا کرده است. شرکتهای رسانه 
اجتماعی با صرف زمان بیشتر توسط مصرف کنندگان 
در پلتفرمهای آنهــا و بهبود هزینه در بخش تبلیغات 
دیجیتالی پس از افتی که سال گذشته داشت، شاهد 
افزایش درآمدشان بوده اند. شمار کاربران روزانه فعال 
اسنپ در سه ماهه چهارم به ۲۶۵ میلیون نفر رسید که 
۲۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ افزایش 
داشت. این شرکت مستقر در سانتا مونیکای کالیفرنیا 
پیش بینی کرد رشد درآمد امسال در مقایسه با رشد 
۴۶ درصدی سال ۲۰۲۰ شتاب بیشتری خواهد گرفت.

ســتاد تنظیم بازار با واردات موز در مقابل صادرات 
محصوالت کشــاورزی ابالغی از سوی وزارت جهاد 
کشــاورزی موافقت کرد. به گزارش ایسنا، بر اساس 
مصوبات جلسه روز گذشته کارگروه ستاد تنظیم بازار، 
برای تنظیم بازار موز در ایام پایانی سال، با واردات این 
محصول در ازای صادرات سایر محصوالت کشاورزی 

مجازی ابالغی از ســوی وزارت جهاد کشاورزی در 
قبال ارز متقاضی/ اشخاص و یا از محل سایر ارزهای 
مجاز)ارز غیر( امکان پذیر شد. این در حالی است که از 
اردیبهشت ماه امسال واردات موز به دلیل محدودیت 
های ارزی به نوعــی ممنوع و در ادامــه واردات آن 

مشروط به صادرات سیب شده است.

قیمت نفت در معامالت روز ســه شنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر احیای آهسته تر از انتظار تولید آمریکا پس 
از یخبندان تگزاس و توقف تولید این ایالت در هفته 

گذشته، بیش از یک دالر جهش یافت.
به گزارش ایسنا، منابع آگاه می گویند تولیدکنندگان 
نفت شیل در جنوب آمریکا ممکن است حداقل به 
دو هفته زمان نیاز داشته باشند تا بیش از دو میلیون 
بشکه در روز تولید نفت را که به دلیل برودت شدید هوا 
متوقف شده بود، احیا کنند زیرا یخ زدن لوله ها و قطع 

برقی روند احیای تولید را آهسته کرده است.
بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و شــش سنت 
معادل ۱.۶ درصد افزایش، به ۶۵ دالر و ۳۰ سنت در 
هر بشکه رسید در حالی که پیشتر تا مرز ۶۶ دالر و ۳۸ 
سنت صعود کرده بود. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۸۱ ســنت معادل ۱.۴ درصد 

افزایش، به ۶۲ دالر و ۵۱ سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص در معامالت روز گذشته حدود چهار 
درصد صعود کرده بودند. استفن اینس، استراتژیست 
بازارهای جهانی در شرکت اکسی کورپ در یادداشتی 

نوشــت: روند مثبت در معامالت نفــت ادامه دارد و 
سرمایه گذاران دید خوش بینانه ای را نشان می دهند.

واحد تحقیقات کاالی بانک گلدمن ساکس با اشاره به 
کاهش ذخایر نفت، هزینه باالتر ازسرگیری فعالیت 
در بخش باالدستی و ورود جریان سفته بازی به بازار، 
پیش بینی خود از قیمت هر بشکه نفت برنت در سه 
ماهه دوم و سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ را ۱۰ دالر باال 
برد و به ترتیب ۷۰ دالر و ۷۵ دالر برآورد کرد. بانک 
مورگان استنلی هم انتظار دارد قیمت هر بشکه نفت 
برنت با بهبود بیشتر وضعیت بازار از جمله دورنمای 
رشد تقاضا، در سه ماهه سوم به ۷۰ دالر صعود کند. 
بر اساس گزارش رویترز، ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد 
بازار در شرکت OANDA در نیویورک اظهار کرد: 
در شرایط فعلی که اختالالت ناشی از سرمای شدید 
تضمین می کند افزایش تقاضای تابستانی آنچه که از 
مازاد ذخایر مانده بــود را حذف می کند، خوش بین 
نبودن دشوار اســت. اکنون که واکسن فایزر پس از 
تزریق دوز اول، نتایج مثبتی را نشان می دهد، تقاضای 

جهانی برای نفت بسیار بهتر به نظر می رسد.

قیمت طال در معامالت روز ســه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر 
افت ارزش دالر و عقب نشــینی بازده اوراق خزانه، به باالترین 
حد یک هفته اخیر صعود کرد. به گزارش ایسنا، بهای هر اونس 
طال برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۸۱۵ دالر و 
۵۲ سنت رسید. بهای معامالت این بازار پیشتر به ۱۸۱۵ دالر 
و ۶۳ سنت صعود کرده بود که باالترین قیمت از ۱۶ فوریه بود.

در بــازار معامالت آتی آمریــکا، هر اونس طال بــا ۰.۳ درصد 
افزایش، به ۱۸۱۳ دالر و ۵۰ سنت رسید. بهای معامالت این 

بازار شب گذشــته با ۱.۷ درصد افزایش، در ۱۸۰۸ دالر و ۴۰ 
سنت بسته شده بود. کایل رودا، تحلیلگر آی جی مارکت در این 
باره گفت: یکی از داراییهای معدودی که در حال حاضر بیشتر از 
طال از چشم افتاده است، دالر است و این امر تا حدودی از قیمت 

طال پشتیبانی می کند.
دالر به پایینترین حد یک ماه اخیر نــزول کرده و طال را برای 
دارندگان سایر ارزها ارزانتر کرده است. همزمان سرمایه گذاران 
منتظر شــنیدن اظهارات جروم پاول، رییــس بانک مرکزی 

آمریکا درباره گزارش پولی نیم ساالنه در برابر کنگره هستند 
که از روز سه شنبه آغاز می شود. بازده اوراق خزانه روز دوشنبه 
از باالترین رکورد یک ســال گذشــته عقب نشست و هزینه 

نگهداری طال که دارایی بدون بازدهی است را کاهش داد.
کایل رودا گفت: به نظر می رســد روند طال نزولی است و فعال 
هیچ نشانه ای از معکوس شــدن آن وجود ندارد مگر این که 
انتظارات تورمی واقعا رشد کند یا بانک مرکزی درباره کنترل 
منحنی بازده اوراق قرضه صحبت کند. رشــد قیمت طال در 

معامالت روز گذشته تحت تاثیر نگرانیها از رشد تورم روی داد 
که باعث سقوط بازارهای سهام جهانی شد. بانک مرکزی اروپا 
روز دوشنبه اعالم کرد سیاستگذاران از رشد اخیر بازده اوراق 

قرضه دولتی نگران هستند.
بر اســاس گزارش رویترز، تحلیلگران گروه بانکی ANZ در 
یادداشتی نوشــتند: طال در دوران پاندمی که سرمایه گذاران 
به دنبال پناهگاه امن دارایی بودند، به خوبی پشتیبانی شد اما 
اوضاع در حال تغییر کردن است و آغاز رشد نرخهای بهره باعث 

می شود سرمایه گذاران دوباره به اوراق قرضه عالقمند شوند. 
با این حال اگر تورم اوج بگیرد، بازده ثابت اوراق قرضه ممکن 

است به شدت ضعیف شود.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 
با ۰.۳ درصد افزایش، به ۲۸ دالر و ۲۳ ســنت رسید. بهای هر 
اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۲۷۳ 
دالر و ۱۰ سنت رســید. بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل 

فوری با ۰.۵ درصد افزایش، ۲۴۰۶ دالر و ۴۱ سنت بود.

قیمت نفت جهش یافتدورخیز ترکیه برای فروش ۱۵ میلیارد دالر مسکن

اسنپ ۱۰۰ میلیارد دالری شدسقوط آزاد بیت کوین و سایر ارزها

واردات موز تسهیل شد

قیمت نفت جهش یافت

قیمت طالی جهانی اوج گرفت
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خودروهای باالی 
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روحانی خبر داد

سرمقاله

يادداشت

دخالت های غیرقانونی 
در تعیین دستمزد 

کاهش حاشیه 
سود اپراتورها

شرایط اقتصادی به خصوص 
بــرای کارگــران بســیار 
سخت و طاقت فرساست و 
دخالت های بیش از اندازه 
دولت در تعیین دستمزد کارگران غیرقانونی است. 
تعیین دستمزد وظیفه دولت نیست و باید در میز 

مذاکره بین کارگران...

  حمید حاج اســماعیلی، 
کارشناس اقتصادی 

  احسان قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس
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قیمت   سهمیه بندی   
بنزین  تغییری  نمی کند

شورای رقابت از فرآیند 
قیمت گذاری خودرو 

حذف نخواهد شد

مصوبه مالیاتی مجلس؛ بهانه اپراتورها برای افزایش قیمت چند باره اینترنت

اینترنت  بی کیفیت گران تر می شود
صفحه3

صفحه3

تنگنای  معیشتی کارگران
رقم   سبد   معیشت   کارگران     ۶ میلیون   و     ۸۹۵ هزار   تومان   تعیین   شد

بر اساس تصمیم مجلس شــورای اسالمی، قیمت 
و نحوه ســهمیه بندی بنزین در بودجه سال آینده 
تغییری نخواهد داشــت. این در حالی است که در 
روزهای گذشته برخی نمایندگان خواستار تغییر در 
سهمیه بندی بنزین بودند.به گزارش روز سه شنبه 
ایرنا، بنزین را می توان مهمترین ســوخت کشور 
دانست. اگرچه سهم این ســوخت در سبد انرژی 
کشور در مقایسه با گاز طبیعی بسیار کمتر است، 
اما تغییر در قیمت و ســهمیه بندی آن همواره از 
سوی مردم پیگیری می شود.این موضوع در بررسی 
 بودجه ساالنه نیز مورد توجه است و در زمان بررسی 
الیحه بودجــه معموال به این نکتــه توجه ویژه ای 
می شود.این روزها نیز که الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 

در مجلس در حال بررسی...

اگرچه اخبــاری مبنی بر حذف شــورای رقابت از 
روند قیمت گــذاری خودرو در طــرح خودرویی 
مجلس منتشــر شــد اما بــه گفته ســخنگوی 
کمیســیون صنایع ، در طرح مجلس این شــورا 
 نرخ پایــه خــودرو در بــورس را تعییــن خواهد

 کرد.به گزارش مهر، از آنجا که بســیاری معتقدند 
صنعت خودرو در کشــور ما یک صنعت انحصاری 
است، قیمت گذاری این محصول سالهاست در جهت 
مقابله با انحصار خودروسازان، توسط شورای رقابت 
تعیین می شود.شورای رقابت معتقد است اگر در بازار 
سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار 

و فروشنده از عرضه و تقاضای...



اقتصاد2
ایران وجهان

رکورد تولید فــوالد و گندله 
چادرملو هم شکسته شد 

در بهمن ماه امســال  با اســتفاده از محصول آهن 
اســفنجی گــرم و بــا تــاش پرســنل متعهد و 
کوشــای کارخانجات  فوالد و احیــا  چادرملو  این 
موفقیت کســب گردیــد.  به گــزارش خبرنگار ما 
این واحد،  بــا  ذوب 97 هزارو 24 تــن فوالد بالغ بر 
95 هزار  و 121 تن شــمش فوالدی تولید شــد . 
این برای نخســتین بار اســت که ظرفیــت تولید  
 شــمش فــوالد از مــرز 95 هزارتن در مــاه عبور 
میکند .این موفقیت در حالی بدست آمده است که 
مراحل تســت  و راه اندازی سیستم هات شارژ برای 
تولید  آزمایشی محصول آهن اسفنجی گرم در واحد 
مگا مدول احیا مستقیم چادرملو  نیز با موفقیت  انجام 
شــد .و انتظار می رود در طی چند ماه آینده برای 
تولید پایدار و پیوسته مراحل نصب به اتمام  رسیده 
و سیستم هات شارژ بطور کامل در مدار تولید قرار 
گیرد.یادآوری میشــود  در آذرماه امسال  ظرفیت 
تولید شمش فوالدی این کارخانه به 93 هزارو 250 

تن رسیده بود . 

استان ها

بر اســاس تصمیم مجلس 
شورای اســامی، قیمت و 
نحوه سهمیه بندی بنزین در 
بودجه ســال آینده تغییری 
نخواهد داشت. این در حالی 
است که در روزهای گذشته برخی نمایندگان خواستار 
تغییر در ســهمیه بندی بنزین بودند.به گــزارش روز 
سه شــنبه ایرنا، بنزین را می توان مهمترین ســوخت 
کشور دانست. اگرچه سهم این سوخت در سبد انرژی 
کشور در مقایسه با گاز طبیعی بســیار کمتر است، اما 
تغییر در قیمت و ســهمیه بندی آن همواره از ســوی 
مــردم پیگیــری می شــود.این موضوع در بررســی 
 بودجه ساالنه نیز مورد توجه اســت و در زمان بررسی 
الیحه بودجه معموال به این نکته توجه ویژه ای می شود.
این روزها نیز که الیحه بودجه سال 1400 در مجلس 
در حال بررسی است، بحث بنزین دوباره بر سر زبان ها 
افتاده است.نگرانی نسبت به تغییر قیمت بنزین در سال 
آینده در حالی مطرح می شــود که پیش از این معاون 
امور اقتصادی و هماهنگی ســازمان برنامه و بودجه با 
اشاره به قیمت حامل های انرژی گفته بود که در الیحه 
بودجه سال آینده، هیچ گونه افزایش قیمتی برای این 
فرآورده ها پیش بینی نشده اســت.با این حال روزهای 
گذشته برخی نمایندگان مجلس شــورای اسامی از 

پیشنهاد تغییر در نحوه سهمیه بندی بنزین و اختصاص 
آن به خانوارها خبر داده بودند.در این پیشنهاد سهمیه 
بنزین به خانوارهای فاقد خودرو اختصاص پیدا می کرد 
و هدف از آن گسترش عدالت اعام شده بود.پیشنهاد 
بر این اســاس بود که از ابتدای مهرماه سال 1400 به 
هر خانوار مشــمول دریافت یارانه فاقد خودرو، به ازای 
هر نفر، 15 لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه ای اختصاص 

یابد. همچنین به خانوارهــای دارای خودرو که تعداد 
اعضای آن بیشــتر از چهار  نفر باشــد، به ازای هر نفر 
بیشتر، 15 لیتر در ماه ســهمیه بنزین یارانه ای تعلق 
گیرد.همچنین از ابتدای فروردین 1400، سهمیه بنزین 
خودروهای دوم و بیشتر خانوارهای یک نفره و سهمیه 
بنزین خودروهای سوم و بیشتر سایر خانوارهای دارای 
خودرو و ســهمیه بنزین خودروهای وارداتی با حجم 

موتور بیشتر از 2000 سی سی حذف شود.البته تاکید 
شده بود در سال 1400، سایر سهمیه های بنزین وسایل 
نقلیه شخصی و عمومی )از جمله انواع تاکسی، وانت بار و 
 موتورسیکلت( مانند گذشته به قوت خود باقی بماند.  از 
سوی دیگر بر اســاس این پیشــنهاد، همه دارندگان 
سهمیه بنزین می توانستند ســهمیه خود را از طریق 
ســامانه بازار داخلی که بــه همین منظــور حداکثر 
تا پایان شــهریورماه توســط وزارت نفت با همکاری 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی ایجاد خواهد شــد، 
 به فروش برســانند؛ قیمت در بازار تعیین می شــود و 
دولت حق قیمت گذاری ندارد.با وجود ارائه این پیشنهاد 
اما نمایندگان مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه در 
جلسه دیروز عصر)دوشنبه( 1400، نحوه سهمیه بندی 
بنزین را تغییر ندادند و سیاست گذاری در این زمینه را به 
انجام کار کارشناسی بیشتر محول کردند.در خصوص 
قیمت بنزین در سال آینده نیز با توجه به تصویب کلیات 
الیحه اصاحی بودجه سال 1400 و با توجه به اینکه در 
آن اشاره ای به افزایش نرخ حامل های انرژی نشده است 
انتظار می رود در صورتی که دولت آینده با کسری بودجه 
مواجه نشود، نرخ بنزین در سال آینده افزایش پیدا نکند.
به گزارش ایرنا، قیمت بنزین از 24 آبان سال 9۸ با هدف 
واقعی کردن قیمت، افزایش پیدا کرد و ســهمیه بندی 
انجام شــد.از آن زمان قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای 
هزار و 500 تومان، بنزین آزاد 3 هزار تومان و بنزین سوپر 

نیز 3 هزار و 500 تومان تعیین شد.

قیمت سهمیه بندی بنزین  سال آینده تغییر نمی کند 

قیمت   سهمیه بندی   بنزین  تغییری  نمی کند

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
آغاز گشایش  های اقتصادی با 

آزادسازی منابع ارزی ایران
رئیس جمهور با اشــاره به گزارش رئیس کل بانک 
مرکــزی از توافق انجام شــده با کشــورهای کره 
جنوبی، ژاپن، عراق و عمان در خصوص آزاد سازی 
منابع ارزی ایران گفت: اکنون شــاهد طلیعه های 
امیدبخش شکســت دشــمن در جنگ تحمیلی 
اقتصادی و ناکارآمدی تحریم ها هستیم و مقاومت 
حداکثری مردم در برابر این جنگ تمام عیار دشمن 
به ثمر نشسته است.روحانی افزود: از جمله این ثمرات 
آزادسازی منابع ارزی به ناحق و غیر قانونی بلوکه شده 
ایران است که بی تردید گشایش هایی را در فضای 
اقتصادی کشور فراهم می کند.رئیس جمهور با تاکید 
بر الزامات و اقتضائات مدیریت دوره بازآفرینی پس از 
جنگ تحمیلی اقتصادی گفت: انسجام و وحدت کلمه 
اولویت نخست دوره بازآفرینی و متمرکز کردن همه 
انرژی ها و اقدامات در جهت رفع آســیب ها و زیان 
های دوره جنگ است.روحانی تصریح کرد: هر نوع 
تنش و درگیری و هر اقدامی که به ثبات و استحکام 
و آرامش اقتصادی لطمه بزند، خیانت با هدف آسیب 
زدن به زندگی مردم و اقتصاد کشــور است.در این 
جلســه همچنین وزارت صمــت از وضعیت اجرا و 
اقدامات انجام شــده در چارچوب اجرای توافقنامه 
تجارت ترجیحی با اتحادیه اورآسیا و میزان معامات 
و تبادالت تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه و آغاز 
مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد با این اتحادیه گزارش 
داد.براســاس این گزارش، صادرات ایران به منطقه 
اورآســیا، به دنبال اجرایی شدن موافقتنامه تجارت 
ترجیحی، 30 درصد افزایش یافته است.رئیس جمهور 
این توافق نامه را فرصت خوبی برای گسترش تعامات 
و همکاری های منطقه ای و توسعه مناسبات تجاری 
و اقتصادی با کشورهای عضو این اتحادیه دانست و با 
تاکید بر لزوم ادامه این تاش ها در حوزه های مختلف 
و متنوع گفت: جمهوری اسامی ایران همیشه برای 
تحقق این هدف از تدابیر دیپلماتیک صلح آمیز و رفع 
تنش اســتفاده کرده و توافقنامه تجارت  ترجیحی 
با اتحادیه اورآسیا از اقدامات بسیار سودمند و موثر 
در حوزه تجارت بین المللی در سال های اخیر بوده 
است.روحانی تصریح کرد: با توجه به مواضع جمهوری 
اسامی در توسعه صلح و امنیت پایدار، اوراسیا فضای 
مناسبی است که ثمرات آن در دوره تحریم و کرونا نه 
تنها به سود ایران بلکه به سود همه کشورهای همسایه 
و منطقه آشکار شد.رئیس جمهور با بیان اینکه باید 
ایران را به عنوان کشوری قابل اعتماد و پیش بینی 
پذیر در حوزه تعامات بین المللی و تجاری معرفی 
کنیم، تاکید کرد: باید با استفاده از تجربه موفق تجارت 
ترجیحی با اورآسیا حضور ایران را در بازارهای جدید و 
همکاری در زمینه سرمایه  گذاری، حمل و نقل، تهاتر 
و روابط بانکی، انرژی و ورود به دیگر ترتیبات تجاری، 

منطقه ای و جهانی گسترش دهیم.

بورس ۲۷۰۰ واحد افت کرد
شاخص بورس در پایان معامات سه شنبه 5 اسفند 
1399 با افت 2719 واحدی به یک میلیون و 211 
هزار و 7۶3 واحد رســید.همچنین شاخص کل هم 
وزن نیز 997 واحد افت کرد و به 435 هزار و 9۶ واحد 
رسید.نمادهای فملی و فوالد بیشترین تأثیر مثبت را 
بر شاخص و نمادهای فارس، شستا، خودرو، رمپنا و 

وبملت بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.

جهانگیری:
 روزها و ماه های امیدوار کننده 

در پیش است
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تغییر رفتار دولت 
هایس که منابع مالی کشور را مسدود کرده اند، گفت: 
احساس می کنم روزها و ماه های امیدوار کننده در 
پیش است.به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری ظهر 
امروز در مراسم بیســت و دومین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز با تشکر از همه خیرین بابت کار مهمی 
که انجام می دهند، اظهار کرد: حجم اعتبارات خیرین 
در آموزش و پرورش اعتبار قابل توجهی اســت.وی 
ادامه داد: یکی از مقبــول ترین امور خیرخواهانه در 
کشور اقدام به مدرسه سازی است که کمک به بزرگی 
به آموزش و پرورش می کند. مدرســه کانون اصلی 
توسعه کشور است و مدرسه ســازی برای پیشبرد 
عدالت آموزشی و تقویت روحیه همبستگی بین مردم 
اهمیت دارد.جهانگیری خاطرنشان کرد: یکی از آرمان 
های جمهوری اســامی عدالت است. در بین جنبه 
های مختلف عدالت، عدالت آموزشــی از مهم ترین 
جنبه های عدالت است . صحنه هایی که در مناطق 
محروم می بینیم دردآور و نگران کننده است، ولی 
هیچ کدام نسبت به نبود امکانات آموزشی دردآورتر 
نیست.معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به 
لزوم کمک دولت و خیرین به مناطق محروم، تصریح 
کرد: برای مردم هیچ چیزی مهم تر از استقرار عدالت و 

رفع تبعیض نیست. این مسأله برای مردم مهم است.

اخبار
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نرخ اوراق تسهیات مســکن امروز در کانال 50 
هزار تومانی قرار داشت و یکی از پُرمعامله ترین 
نمادهای تسه به قیمت 5۸ هزار تومان به فروش 
رســید.قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از 
تسهیات مســکن در معامات امروز سه شنبه 
5 اســفند فرابورس در کانال 50 هزار تومانی در 
نوسان بود و نمادهای مختلف زیرمجموعه تسه از 
51 تا ۶0 هزار تومان به فروش رسید.تسه 9911 
)اوراق مسکن بهمن امسال( با عرضه بیش از 4۶ 
هزار برگه در قالب 1555 فقره معامله، بیشترین 
تقاضای خرید را داشــت؛ نرخ این برگه ها از 55 
تا 59 هــزار و 1۶4 تومان و بــا میانگین قیمتی 
5۸ هزار و 1۶9 تومان تعیین شد.تســه 9910 
)اوراق مســکن دی ماه امســال( نیــز با فروش 
بیش از 9 هزار برگــه در قالب 35۶ فقره معامله، 
یکی از پُرتقاضاترین اوراق تســهیات مســکن 
در معامات امروز فرابورس بود میانگین قیمت 
این برگه ها نیــز 59 هــزار و 511 تومان بود که 

 نسبت به دیروز 23 صدم درصد ارزان تر فروخته
 شد.

تســه های 990۸ و 9909 )اوراق مسکن آبان و 
آذر امسال( نیز با فروش به ترتیب ۸ هزار و 700 
و ۶ هزار برگه از نمادهــای پُرفروش در معامات 
امروز اوراق تسهیات مسکن محسوب می شوند 
متوسط قیمت این دو نماد نیز به ترتیب 5۸ هزار 
و ۸4۸ تومان )با رشد 3.21 درصد قیمت نسبت 
به دیروز( و 59 هزار و 191 تومان )با رشد 2.۶1 

درصد قیمت نسبت به دیروز( برآورد شده است.
سایر نمادهای تسه نیز با استقبال نسبتاً مناسبی 
مواجه شده و سبب شد تا به جز 3 نماد، در سایر 
نمادها، بازار امروز اوراق تســهیات مسکن در 
روز سرخ پوشی کل بازار و افت 27 هزار واحدی 
شاخص کل، سبزپوش شود.به نظر می رسد بهبود 
نســبی بازار خرید و فروش مســکن همزمان با 
ثبات قیمت ها در روزهای اخیر، از دالیل افزایش 

استقبال از خرید اوراق تسهیات مسکن باشد.

هزینه دریافت وام مسکن؛ ۲۷.۵ میلیون 
تومان

با توجه به مهلت طرح اعطای تسهیات مسکن از 
سوی تنها بانک تخصصی بخش مسکن با استفاده 
از عدم نیاز به خرید اوراق که تا 22 بهمن امسال 
در جریان بود، در حال حاضر متقاضیان دریافت 
وام 240 میلیون تومانی مسکن زوجین از محل 
اوراق تسهیات، می بایست 4۸0 برگه از این اوراق 
را خریداری کنند که با در نظر هر برگه 5۸ هزار 
تومان )به طور میانگین(، 27 میلیون و 4۸0 هزار 
تومان هزینه دریافت تسهیات مسکن زوجین 

خواهد بود.
همچنین برای دریافت تسهیات 140 میلیون 
تومانی مســکن فردی از محل اوراق تسهیات 
مسکن، متقاضیان می بایست 2۸0 برگه 5۸ هزار 
تومانی خریداری کنند که هزینه نهایی دریافت 
این وام مســکن، 1۶ میلیون و 240 هزار تومان 

خواهد شد.

اگرچه اخباری مبنی بر حذف شــورای رقابت از 
روند قیمت گذاری خــودرو در طرح خودرویی 
مجلس منتشــر شــد اما به گفته ســخنگوی 
کمیســیون صنایع ، در طرح مجلس این شورا 
 نرخ پایــه خــودرو در بورس را تعییــن خواهد

 کرد.به گزارش مهر، از آنجا که بسیاری معتقدند 
صنعت خودرو در کشور ما یک صنعت انحصاری 
اســت، قیمت گذاری این محصول سالهاســت 
در جهت مقابله با انحصار خودروسازان، توسط 
شــورای رقابت تعیین می شود.شــورای رقابت 
معتقد اســت اگر در بازار سهم یک یا چند بنگاه 
یا شــرکت تولیدکننده، خریدار و فروشــنده از 
عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت 
تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشــته باشد، 
یا ورود بنگاههای جدید به بــازار یا خروج از آن 
با محدودیت مواجه باشــد بایــد مدیریت الزم 
جهت تعیین دستور العمل قیمت گذاری انجام 
شــود.با این حال هر چند وقت یــک بار بحث 
حذف شــورای رقابت از فراینــد قیمت گذاری 
خودرو مطرح می شــود که در آخریــن نمونه، 
برخی از رســانه ها اعام کردنــد که مجلس در 
طرح خودرویی خود که ماههاست در کمیسیون 
صنایع در دســت بررسی اســت، در پی حذف 
شــورای رقابت از طریق عرضه خودرو در بورس 
است و مقرر شــده قیمت پایه از سوی سازمان 
 حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان

 تعیین شود.

تعیین نرخ پایه توسط سازمان حمایت در 
حد یک بحث در کمیسیون بود

در ایــن رابطه حجت اهلل فیــروزی در گفت وگو 
با خبرنــگار مهــر اظهار داشــت: ابتــدا باید 
به این مســاله اشــاره شــود که ایــن طرح در 
مجلــس دهم تهیــه شــده و برای اصــاح به 
مجلس بازگشــته بود که کمیســیون صنایع 
 و معادن مجلــس یازدهم در حــال اصاح آن

 است.ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس افزود: یکــی از موضوعاتی که مدتها در 

این طــرح مطرح بود، عرضه خــودرو در بورس 
مندرج در ماده 4 طرح بــود؛ در این ماده بحث 
بر این بود که قیمت پایه در بورس تعیین شود.

وی ادامه داد: منتهی بحثی در خصوص متولی 
تعیین قیمت پایه در کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس صــورت گرفت؛ نظر برخــی از اعضای 
کمیسیون این بود که با توجه به اینکه سازمان 
حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
قیمت برخی از کاالها را در کشور تعیین می کند، 
قیمت پایه خودرو در بــورس را نیز تعیین کند. 
همچنین نظــر برخــی از اعضا نیــز بر حذف 
 شــورای رقابت از فرایند تعیین قیمت پایه بود.

فیروزی گفــت: در ایــن بین چنــد روز پیش 
یک اشــتباهی در برخــی از رســانه ها صورت 
گرفتــه و خبــری به اشــتباه مبنــی بر حذف 
شــورای رقابــت از فراینــد قیمــت گــذاری 
خودرو نقل شــده اســت؛ این در حالیست که 
فقط مذاکرات کمیســیون این بود که شورای 
 رقابت حذف شــود و چیــزی در این خصوص 

تصویب نشد. 

شورای رقابت نرخ پایه خودرو در بورس را 
تعیین می کند

سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس افزود: 
در کمیســیون پس از بحث های فراوان به این نتیجه 
رسیدیم که شورای رقابت قیمت پایه خودرو در بورس 
را تعیین کند زیــرا در صورت حذف شــورای رقابت، 
در یک جای دیگــر از طرح تحول صنعــت خودرو که 
حضور شــورای رقابت پیش بینی شده و مورد تصویب 
شورای نگهبان قرار گرفته اســت و جزو موارد ایرادی 
 محسوب نمی شود که قابل اصاح باشد، طرح به مشکل

 می خورد.فیــروزی گفت: در واقع شــورای نگهبان به 
بخشی از این طرح که حضور شورای رقابت پیش بینی 
شده بود، ایراد نگرفته بود از این رو نمی توانستیم دخل و 
تصرفی کنیم؛ ماده 4 هم به تبع آن بخش از طرح، رأی به 
حفظ شورای رقابت داد.وی افزود: بنابراین شورای رقابت 
وظیفه تعیین نرخ پایه برای خودرو جهت عرضه در بورس 

را خواهد داشت.

نمایندگان مجلس شورای اســامی ساز و کار اخذ 
مالیات از خودروهایی کــه باالی یک میلیارد تومان 

ارزش دارند را در سال 1400 تعیین کردند.
بر اساس این بند،کلیه مالکین) اعم از اشخاص حقیقی 
و حقوقی( انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین 
دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان 
کمتر از 1۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر 
ســال مجموع ارزش آن ها بیش از ده میلیارد) 000 
/000 /000 /10 (ریال باشــد به شرح زیر مشمول 

مالیات ساالنه خودرو می باشند: 
1 - تا مبلغ پانزده میلیارد ریال نســبت به مازاد ده 

میلیارد ریال یک درصد
2- تا مبلغ ســی میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده 

میلیارد ریال دو درصد 
3 - تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد 

سی میلیارد ریال سه درصد
4- نســبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ریال چهار 

درصد
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت 
روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن 
است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان 

ســال 1399 تعیین و اعام می شــود. ماخذ مزبور 
برای انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان تولید یا وارد 
می شوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات آن توسط 

سازمان مزبور تعیین و اعام خواهد شد. 
سازمان امور مالیاتی کشــور مکلف است نسبت به 
تعیین دارایی های مشــمول و ارزش آنها حداکثر تا 
پایان خرداد ماه ســال 1400 اقدام کند و مراتب را 
به نحو مقتضی به اطا ع اشــخاص مشمول برساند. 
کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقــی مکلفند مالیات 
ساالنه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و افراد 
تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 
پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به 
موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است 
قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شــامل 
 مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع

 است. 
متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه 
مســئولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرایی این بند 
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا 
پایان خردادماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران 

می رسد.

۲۷.۵ میلیون تومان بدهید؛ ۲۴۰ میلیون تومان وام مسکن دریافت کنید شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری خودرو حذف نخواهد شد

خودروهای باالی یک میلیارد تومان مشمول مالیات می شوند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۵ اسفند ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای 

جهانی ۱۸۰۷ دالر و ۸۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۷۶ هزار و ۴۵۳ تومان است.
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دخالت های غیرقانونی در تعیین دستمزد 
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی 

شرایط اقتصادی به خصوص برای کارگران بسیار سخت و طاقت فرساست و دخالت های بیش از اندازه دولت در تعیین دستمزد کارگران غیرقانونی است. تعیین دستمزد وظیفه دولت نیست و باید در میز مذاکره بین 
کارگران و کارفرمایان تعیین شود. تجربه سال های گذشته نشان داده که نتوانسته ایم دستمزد ها را متناسب با شرایط اقتصادی برای خانوار های کارگری تعریف کنیم و این مساله تأثیری جدی بر وضع معیشت کارگران 

داشته است. باتوجه به اینکه هم اکنون تامین مسکن یکی از بزرگ ترین دغدغه های قشر کارگر است، پرداخت کمک هزینه برای ودیعه مسکن کارگران می تواند کمک شایانی به وضعیت معیشت آن ها داشته باشد.
متاسفانه دستمزد کارگران هر سال در روزهای پایانی سال تعیین می شود و از این نظر مورد قبول کارگران و کارفرمایان نیست. موکول کردن تعیین نرخ دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال، برای دولت نیز مشکالت 
اجتماعی و معیشتی را به همراه دارد همچنین با حجم زیادی از اعتراضات کارگران و کارفرمایان مواجه می شود. در رویه تعیین دستمزدها باید تغییر ایجاد شود. هر سال با وجود اینکه دولت بیشتر از نرخ تورم رسمی 

دستمزدها را افزایش می دهد، اما در پایان سال با مشکالت معیشتی کارگران روبه رو می شویم و شاهدیم که این قشر نمی توانند حداقل های زندگی خود را تامین کنند.

رقم سبد معیشت کارگران 
۶ میلیــون و ۸۹۵ هــزار 
تومــان تعیین شــد. این 
درحالی اســت کــه اخیرا 
خطرفقر 10میلیون تومان 
تعیین شده است. فرامرز توفیقی،  نماینده کارگران 
در کمیته دستمزد درباره جلسه کمیته مزد گفت: 
عدد سبد معاش مورد قبوِل کارگران، بسیار از این 
رقم باالتر است و این ســبد ۶ میلیون و  ۸۹۵هزار 

تومانی بسیار حداقلی است.
وی ادامه داد: دو نکته در محاسبه این سبد دخیل 

بوده است؛ اول اینکه به دنبال سبد بسیار حداقلی 
که کمترین میزان هزینه های زندگی در سراســر 
کشور را مشــخص کند، بودیم و بنابراین این سبد، 
کمینه هزینه های زندگی در سراســر کشور است؛ 
نکته دوم اینکه کارشناســان مرکز آمار امسال به 

کمیته دستمزد بسیار کمک کردند.
توفیقی اظهار داشت: این کارشناسان با ادله و برهان 
علمی و آماری ثابت کردند که در سال ۹۹ به دلیل 
افزایش چشمگیر هزینه خوراکی های خانوار، سهم 
خوراکی ها در سبد افزایش یافته؛ سهم خوراکی ها 
در ســبد معاش ســال قبل، 30.۹۶ درصد بود که 
امســال این نســبت به 3۵.۶ درصد رسیده است؛ 
با در نظر گرفتن این نســبِت افزایش یافته، ســبد 
معاش 1۸درصد کوچکتر محاســبه می شود. این 

فعال کارگری افزود: برای اینکه به اجماع برســیم 
و ســه جانبه گرایی برقرار باشد، به این عدد رضایت 
دادیم ولی عدد اعالم شــده به هیــچ وجه مطلوب 
جامعه کارگری نیســت. اما انتظــار از نمایندگان 
کارگری این اســت که بتوانند اســتراتژی موثری 
در شــورای عالی کار در پیش بگیرنــد که دولت را 
مجاب کند افزایش دستمزدها را متناسب با شرایط 
اقتصادی و سطح زندگی خانوارهای کارگری درنظر 
بگیرد. اینکه هر سال سبد معیشت را پس از جلسات 
متعدد تعیین کنیم ولی در تعییــن مزد کارگران 

اثرگذار نباشد مفید و راهگشا نیست.
به گفته کارشناسان حوزه کار، شاید رقم ۶ میلیون 
و ۸۹۵ هــزار تومانی که به عنوان هزینه معیشــت 
کارگران تعیین شده مورد تایید نهادهایی مثل مرکز 

آمار با بانک مرکزی باشــد و با قیمتهای کاالهای 
اساسی هم همخوانی داشته باشد ولی آیا می توانیم 
حقوق کارگران را برای سال آینده ۷ میلیون تومان 

افزایش بدهیم؟
نمایندگان کارگری مــی توانند طی روزهای آینده 
اســتعالم خط فقر را از بانک مرکــزی، مرکز آمار 
و وزارت رفــاه بخواهند و بر مبنای آن در شــورای 
عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد گام بردارند.

همچنین گروه کارگری پس از اســتعالم می تواند 
نامه ای به شــورای عالی کار ارســال کند که برای 
دیگر شــرکای اجتماعی تعهدآور باشد و بر اساس 
روشهای مختلف، سطح معیشــت کارگران را هم 
از طریق افزایش نقــدی و هم حمایتهای غیرنقدی 

افزایش بدهد.

رقم سبد معیشت كارگران 6 میلیون و ۸95 هزار تومان تعیین شد

تنگنای  معیشتی کارگران
شایلی قرائی
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مجلس با افزایش ســه هزار 
میلیارد تومانی مالیات اپراتورها 
موافقــت کــرد. نمایندگان 
مجلس طرح افزایش مالیات 
ارائــه دهنــدگان اینترنت و 
اپراتورها را در مجلس به تصویب رساندند. این در حالی 
اســت که وزیر ارتباطات در رابطه با تبعات تصویب این 
طرح و گرانی اینترنت در سال آینده هشدار داده بود. در 
پی تصویب یک مصوبه در مجلس که برای تولید محتوای 
تبلیغاتی منطبق بر معیارهای کشور در اینترنت در نظر 
گرفته شده، مسئوالن ارشــد وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات اعالم کرده اند قیمت اینترنت به دلیل این مصوبه 
در سال آینده »افزایش چشمگیر« خواهد یافت.  این در 
حالی است که مجتبی رضا خواه عضو کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی با اشــاره به مصوبه مجلس در 
خصوص افزایش 10 درصدی درآمــد دولت از اپراتورها 

گفت: قیمت اینترنت در سال 1۴00 افزایش پیدا نخواهد 
کرد. وی گفت: در این رابطه توئیتی از سوی وزیر ارتباطات 
منتشر شده است که به نظر می رســد مطلب، درست 
به ایشان منعکس نشده است. من تاکید می کنم که به 
طور حتم در ســال 1۴00 قیمت اینترنت افزایش پیدا 

نخواهد کرد.
 حســین فالح جوشــقانی، معاون وزیر ارتباطات اما در 

توییتی تاکید کــرده مصوبه مجلس هم قیمت اینترنت 
را گران خواهد کرد و هم باعث توقف توسعه اینترنت در 
روستاها خواهد شد. به گفته وی، درآمد اپراتورها مستقیما 
به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به 
صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد. 
البته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هشدار داد قیمت 
بسته های اپراتورها درصورت تصویب مصوبه کمیسیون 

تلفیق، مبنی بر افزایــش 3000 میلیارد تومانی مالیات 
اپراتورها و اختصاص آن به برخی دســتگاه ها از جمله 
صداوسیما افزایش خواهد یافت. محمدجواد آذری جهرمی 
در توییتر نوشت: امیدوارم نمایندگان محترم مجلس با 
مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی بر افزایش 3000 میلیارد 
تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه ها 
از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. 
تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه باعث افزایش چشمگیر 
قیمت بسته های اپراتورها خواهد شد. جهرمی تصویری 
از این مصوبه منتشــر کرد که در آن عنوان شده است: 
حق االمتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده 
خدمات مخابراتی به میزان 10 درصد افزایش یافته و به 
حساب درآمد عمومی ردیف 130۴0۴ نزد خزانه داری 
کل واریز می شود. منابع حاصل به میزان 30 هزار میلیارد 
ریال با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت های فرهنگی 
و نظارت در فضای مجازی هزینه می شود. مسوولیت صدور 
مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن 
منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 

فراگیر )ساترا( سازمان صداوسیما است.

مصوبه مالیاتی مجلس؛ بهانه اپراتورها برای افزایش قیمت چند باره اینترنت

اینترنت  بی کیفیت گران تر می شود
مجلس اسم افزایش تعرفه را مالیات ستانی گذاشت

کاهش حاشیه سود اپراتورها
احسان قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس

اگر دولت به دنبال بهانه برای گرانی اینترنت اســت در مصوبه جدید مجلس به دنبال آن نباشــد چراکه این مصوبه اصال و به هیچ عنوان ارتباطی با مردم و مصرف 
کنندگان عادی اینترنت در کشور ندارد. همچنین مگر وزیر ارتباطات برای مجلس تعیین تکلیف می کند که عنوان کرده اند اجازه نخواهیم داد این مصوبه تصویب 
شود. تصویب این بند یک پیام با محتوای فرهنگی به جامعه مخابره خواهد کرد. به هر ترتیب خبر گرانی اینترنت کذب است و مجلس حتی به افزایش تعرفه پیامک 
به یک تومان هم رأی نداد. در صحن علنی پارلمان تصمیم گیری شــد حق الســهم دولت و عدد درآمدی اش را که وزارت ارتباطات دریافت می کند، به نفع تولید 
محتوای فرهنگی افزایش داده شود. ســود خالص دولت عالوه بر حق السهم مبلغی حدود 1۲ هزار میلیارد تومان اســت که از این رقم فقط 3 هزار میلیارد تومان 
آن برای تولید محتوا در نظر گرفته شــده است. این عدد حق السهم لزوماً برای صداوسیما نیست و دســتگاه های فرهنگی و اجتماعی که در عرصه فضای مجازی 
فعالیت می کنند و همچنین فعاالن و گروه های مردمی این عرصه مد نظر هستند و ویژه یک دستگاه خاص نیست. در کشور ۲۶ مجموعه فرهنگی و اجتماعی در 
عرصه فضای مجازی داریم. این فضاسازی تخریبی و بدون مناسبت که خللی در اراده مجلس به وجود نمی آورد. عالوه بر این در تایید این موضوع که مجلس قصد 
گرانی اینترنت را ندارد باید اشاره شود که اگر نهادی قصد گرانی اینترنت را داشته باشد مجلس به شــدت با آن برخورد خواهد کرد. طرح تصویب شده در مجلس 
مربوط به عایدی دولت از محل درآمد اپراتورها دارد که قرار است از حاشیه سود آنها کم شده و به حساب دولت واریز شود. اینکه عنوان می شود این درآمدها برای 
صدا و سیما در نظر گرفته شــده کذب محض است و مجلس به دنبال خالی کردن جیب مردم نیســت. البته حکم دیگر نمایندگان هم این بود که تعرفه اینترنت 
 در سال 1۴00 نباید از ســوی دولت گران شود، در واقع از حاشیه سود خالص اپراتورها که ساالنه بسیار باالســت و بعضاً شاهدیم محتوای بومی را به جای نیم بها، 

تمام بها می کنند، این حق السهم در نظر گرفته شده است و به معنای افزایش تعرفه اینترنت نیست.

تایید گرانی اینترنت
مهدی غیبی کارشناس اقتصاد دیجیتال

با اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 10 درصدی مالیات 
ارایه دهندگان خدمات اینترنتی به طور حتم گرانی اینترنت 
را خواهیم داشت. به هر ترتیب هنگامی که افزایش مالیات 
مصوب می شــود باید محل تامین این پول نیز مشخص 
شود. در حال حاضر اپراتورها با هزینه هایی که از مکالمات 
مشترکان و بسته های اینترنت دارند درآمدزایی می کنند 
بنابراین مشخص است باید افزایش هزینه در این سرویس ها 
داشته باشند تا بتوانند مالیات مصوب شده را پرداخت کنند. 
موضوع اصال مظلوم نمایی اپراتورها نیســت اما چاه نفت 
 هم ندارند که بخواهند این مبالــغ را بدون افزایش هزینه 
سرویس های خود پرداخت کنند. پس این به طور طبیعی با 
افزایش هزینه های اپراتورها بسته های اینترنت نیز افزایش 

پیدا می کنند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رییس کانون انبوه ســازان با بیان اینکه از ســال 13۹۶ 
تاکنون قیمت مصالح ساختمانی حدود 10 برابر افزایش 
یافته است، گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن و 
به هم خوردن زنجیره عرضه و تقاضا، هم اکنون واحدهای 
آماده با قیمت به مراتب کمتر از هزینه واحدهای در حال 
ساخت به فروش می رسد.جمشید برزگر اظهار کرد: در 
حال حاضر بازار مسکن در رکود به سر می برد که سه علت 
اصلی آن نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی 
و عدم توان متقاضیان است. در واقع زنجیره عرضه و تقاضا 
به هم خورده و چشــم اندازی برای این بازار حتی بعد از 

انتخابات ریاست جمهوری نمی توان متصور بود.
وی افزود: اغلب معامالت در بازار مسکن از نوع تبدیل است. 
اما هم اکنون کسی نمی تواند ملک خود را بفروشد و آن را به 
واحد مرغوبتر تبدیل کند. این مساله بخش ساخت و ساز 

را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
رییس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه ۹۷ درصد 
مصالح مصرفی صنعت ساختمان در داخل کشور تولید می 
شود گفت: چرا با وجود خودکفایی در بخش نهاده های 
ساختمانی، قیمت مصالح از بازار ارز تاثیر می گیرد؟ از سال 
13۹۶ تا کنون قیمت مصالح تقریبا 10 برابر شده است. به 
طور مثال میلگرد کیلویی 1۲00 تومان بوده که هم اکنون 
1۴ تا 1۵ هزار تومان شده اســت. ورق آهن نیز از 1۶00 

تومان به ۲۲ تا ۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
برزگر تصریح کرد: در مقطع فعلی متقاضیان می توانند 
با قیمتهایی به مراتب پایین تر از نرخ تمام شده ساخت، 
مسکن تهیه کنند. بنابراین انگیزه ای برای تولید مسکن 

باقی نمی ماند و تاثیر رکود ساخت و ساز در آینده خود را 
به شکل رشد قیمتها نشان می دهد. بجز قیمت مصالح که 
رشد عجیب و غریبی داشته، هزینه دستگاههای خدماتی 
مثل شهرداریها و نظام مهندسی نیز با رشد مواجه شده 
است. طبق محاسبات یک میلیون و ۲00 هزار تومان از 
قیمت هر متر مربع مسکن را هزینه های باالسری تشکیل 

می دهد.
وی با انتقاد از ابهامات متعدد در قراردادهای طرح اقدام ملی 
مسکن گفت: به اعتقاد من پروژه مسکن ملی به جایی نمی 
رسد و به نوعی سر کار گذاشتن مردم است. تنها امتیاز این 
طرح واگذاری زمین با اقساط 10 ساله است. اما فقط 100 
میلیون تومان وام با نرخ 1۸ درصد پرداخت می کنند که 
کسی نمی تواند با این پول صاحب خانه شود. متقاضیان 
باید ظرف ۲۴ ماه بیــش از ۲00 میلیون تومان بپردازند. 
کدام یک از اقشار پایین و حتی متوسط توان این را دارد که 

هر ۴ تا ۵ ماه بیش از ۴0 میلیون تومان تهیه کند؟
رییس کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: در طرح مسکن 
مهر تجربیات تلخ و شیرین توام بود. به اعتقاد من باید جنبه 
مثبت پروژه مسکن مهر تقویت می شد و همان طرح ادامه 
پیدا می کرد.برزگر درباره پیش بینی از بازار مســکن در 
ماههای پیش رو گفت: با توجه به ابهامات اقتصاد کالن و 
نبود چشم انداز روشن از وضعیت بازار ارز نمی توان هیچ نوع 
پیش بینی از وضعیت آینده بخش مسکن بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری ارایه داد. راهکار اصلی این است که ثبات 
اقتصادی ایجاد شود و تولید مسکن افزایش یابد تا در آینده 

مجددا با نوسان قیمت مواجه نشویم.

نماینده کارگــران در کمیته تخصصی تعیین ســبد 
معیشــت گفت: بعد از ۶ جلســه در این کمیته، سبد 
معیشت یک خانوار کارگری به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ 
هزار تومان تعیین شد. با توجه به این که تعیین حداقل 
دســتمزد برای کارگران که دربرگیری بیش از 1۴.۷ 
میلیون کارگر بیمه شده در کشــور را دارد و همچنین 
مبنای پرداختی ها در بخش غیرکارگری هم به شمار 
می رود،این مولفه مهم اقتصاد در شــورای عالی کار در 
یک نشست ســه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، 
کارفرمایان و دولت تعیین می شــود که پیش نیاز این 
جلسات اصلی شورای کار کمیته های تخصصی تعیین 
دستمزد است که در آن کمیته ها نیز نمایندگان کارگران، 
کارفرمایان و دولت بحث می                                   کنند و بعد از نتیجه گیری 
سبد معیشــت تأمین هزینه های یک زندگی معمولی 

خانوار کارگری را به شورای عالی کار اعالم می                                   کنند.
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین سبد 
معیشت کارگری گفت: خوشبختانه بعد از برگزاری ۶ 

جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار 
سبد معاش خانوار کارگری به میزان ۶۸ میلیون و ۹۵0 
هزار و ۵۹۶ ریال به صورت ماهانه تعیین شد که این رقم 
به امضای هر سه ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و 

دولت در کمیته تخصصی مزد رسید.
وی این را هم گفت که گرچه این سبد معیشتی با رقمی 
که نماینده کارگران پیشنهاد کرده بودند فاصله دارد اما 
برای رسیدن به اجماع برای تعیین دستمزد کارگران 
در سال آینده آن را پذیرفتیم و امضا کردیم و امیدواریم 
جلسات شــورای عالی کار هرچه زودتر تعیین شده و 

حداقل مزد برای کارگران تعیین شود.
نماینده کارگــران در کمیته تخصصی تعیین ســبد 
معیشت اظهار داشت: سبد معیشت یک خانوار کارگری 
برای هزینه های معمولی و ضــروری یک خانوار با بعد 
میانگین 3.3 نفر به صورت ماهانه را در برمی گیرد که این 
سبد معیشتی برای امسال ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان 

تعیین شده است.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه برگزاری حراج 
فصلی به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی و دریافت 
مجوز مجاز است گفت: در جشنواره فروش فوق العاده 
نوروزی تاکید بر عرضه کاالی تولید داخل اســت،  
کاالها باید با برچسب قیمت در معرض دید خریداران 
قرار گیرند و فروشــنده هم مکلف به صدور فاکتور 

فروش است.
قاســم نوده فراهانی با اشــاره به اینکه امسال برای 
جلوگیری از ازدحام جمعیت و رونق در کسب و کار 
واحدهای صنفی دارای پروانه کسب جشنواره فروش 
فوق العاده نوروزی، جایگزین نمایشگاه های فروش 
بهاره شــد، اظهار کرد: در این طرح بر عرضه کاالی 
باکیفیت و با قیمت مناســب تاکید شده و تمرکز بر 
روی عرضه اقالمی است که بیشترین نیاز شب عید 
خانواده ها را شامل می شوند، از جمله گروه های صنفی 
پوشــاک، کیف و کفش و همینطور در بخش مواد 
غذایی مانند آجیل، میوه و شیرینی تمرکز شده است.  

وی با بیان اینکه این طــرح عالوه بر تاکید بر اجرای 
پروتکل های اعالم شده و ممانعت از تجمع مردم، از 
سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، با ایجاد فرصت برای 
عرضه محصوالت و کاالهای ایرانی از تولید داخل و 
واحد های صنفی رسمی دارای پروانه کسب حمایت 
می کند، درباره زمان برگزاری آن گفت: مجوز برگزاری 
فروش فوق العاده به همه اتحادیه بخشــنامه شده و 
برخی واحدهای صنفی هم شروع کردند، اما برخی 

منتظر هستند به شب عید نزدیک تر شویم.
نوده فراهانی در ادامه با بیان اینکه در این جشنواره 
تاکید بر عرضــه کاالی تولید داخل اســت،  کاالها 
باید با برچسب قیمت در معرض دید خریداران قرار 
گیرند و فروشنده هم مکلف به صدور فاکتور فروش 
است، تصریح کرد: در مورد قیمت، با توجه به وضعیت 
معیشتی مردم سعی می شود به گونه ای عمل شود که 
کاال با کمترین سود ممکن عرضه شود و البته مردم 

هم نباید انتظار تخفیفات غیر واقعی داشته باشند.

رییس كانون انبوه سازان مطرح كرد

آپارتمان آماده ارزانتر از واحد در دست ساخت

برگزاری حراج فصلی به شرط رعایت پروتکل ها

جزئیات فروش فوق العاده نوروزی در تهران

آغاز جلسات شورای عالی كار از هفته آینده

سبد معیشت خانوار کارگری 40 درصد رشد کرد

اگرچه اخباری مبنی بر حذف شورای رقابت از روند قیمت 
گذاری خودرو در طرح خودرویی مجلس منتشر شد اما 
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع ، در طرح مجلس 
این شورا نرخ پایه خودرو در بورس را تعیین خواهد کرد.

از آنجا که بسیاری معتقدند صنعت خودرو در کشور ما 
یک صنعت انحصاری است، قیمت گذاری این محصول 
سالهاست در جهت مقابله با انحصار خودروسازان، توسط 
شورای رقابت تعیین می شود. شورای رقابت معتقد است 
اگر در بازار سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، 
خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد 
که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا 
ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت 
مواجه باشد باید مدیریت الزم جهت تعیین دستور العمل 
قیمت گذاری انجام شود.با این حال هر چند وقت یک 
بار بحث حذف شــورای رقابت از فرایند قیمت گذاری 
خودرو مطرح می شــود که در آخرین نمونه، برخی از 
رسانه ها اعالم کردند که مجلس در طرح خودرویی خود 
که ماههاست در کمیســیون صنایع در دست بررسی 

است، در پی حذف شورای رقابت از طریق عرضه خودرو 
در بورس است و مقرر شده قیمت پایه از سوی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود. 
در این رابطه حجت اهلل فیروزی اظهار داشت: ابتدا باید به 
این مساله اشاره شود که این طرح در مجلس دهم تهیه 
شده و برای اصالح به مجلس بازگشته بود که کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس یازدهم در حال اصالح آن است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: یکی 
از موضوعاتی که مدتهــا در این طرح مطرح بود، عرضه 
خودرو در بورس مندرج در ماده ۴ طرح بود؛ در این ماده 
بحث بر این بود که قیمت پایه در بورس تعیین شــود. 
فیروزی گفت: در واقع شورای نگهبان به بخشی از این 
طرح که حضور شورای رقابت پیش بینی شده بود، ایراد 
نگرفته بود از این رو نمی توانستیم دخل و تصرفی کنیم؛ 
ماده ۴ هم به تبع آن بخش از طرح، رأی به حفظ شورای 
رقابــت داد. وی افزود: بنابراین شــورای رقابت وظیفه 
تعیین نرخ پایه برای خودرو جهــت عرضه در بورس را 

خواهد داشت.

سخنگوی كمیسیون صنایع خبر داد؛

شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری خودرو حذف نخواهد شد
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تلكام 21 افتتاح شد
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطالعات و راه حل های نوآورانه )تلکام 
۹۹( افتتاح شد.به گزارش ایسنا، بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری 
اطالعات و راه حل های نوآورانه )تلکام ۹۹( امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی -وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات و فرامرز رستگار -دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران- افتتاح 
شد.فرامرز رستگار در مراسم افتتاحیه این نمایشــگاه، اظهار کرد: نمایشگاه تلکام امروز 
باالخره با نام واقعی خودش کار خود را انجام می دهد، نمایشگاه مخابرات، فناوری اطالعات 
و راه حل های نوآورانه. ما شایسته این نام بودیم و به آنجایی که باید باشیم،  رسیدیم. ما در 
شب عید هستیم و بحران کرونا را داریم، کسب وکارها خیلی رونق ندارند،  برخی کارفرمایان 
به صنعت بدقولی و بی احترامی کردند،  اما نمایشگاه را برگزار کردیم.وی ادامه داد: امسال 
بیست و یکمین سال است که تلکام برگزار می شود، اما حال و احوال کشور در این سال ها 
خیلی عوض شده. جلوتر از این هم تلکام داشتیم، اما یک نمایشگاه مستقل نبود. شروع 
حضور مخابرات کشور به عنوان محور مخابرات از سال ۶۰ بوده و در نمایشگاه های عمومی 
و متراژهای کوچک،  مخابرات را عرضه می کردیم، اما حدود ۲۱ سال پیش به اینجا رسیدیم 
که خوب است نمایشگاه تخصصی مستقل داشته باشیم و این کار انجام شد و صنعت رشد 
کرد.دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران با انتقاد از عدم حضور شرکت مخابرات در تلکام 
گفت: ۲۱ سال پیش ۹۰ درصد دانش فنی،  آگاهی و ابزار دست دولت آن روز یعنی شرکت 
مخابرات ایران بود و تمام دارایی های ما در دانشــگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های 
خصوصی، ۱۰ درصد بود، امروز ۹۰ درصد بیرون این سازمان هاســت. وزارتخانه و حتی 
اپراتورهای بخش عمومی، در مجموع ۱۰ درصد هســتند و ۹۰ درصد در دانشــگاه ها و 
پژوهشگاه ها و شرکت های خصوصی هستند و قهر کردن از نمایشگاه معنی ندارد.نمایشگاه 
تلکام پیش از این ابتدا مقرر بود مهرماه برگزار شود که با شیوع کرونا و به دلیل شرایط حاکم بر 
کشور به تعویق افتاد. در حال حاضر این نمایشگاه از پنجم تا هشتم اسفندماه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور شرکت های مخابراتی و ارائه دهنده سرویس های 

اینترنتی و فعاالن حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار می شود.

پيامك در سال بعد گران می شود
نمایندگان مجلس تصویب کردند که در ســال آینده اپراتورهای ارائه دهنده خدمات 
مخابراتی، عالوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور 
دریافت کنند.مایندگان در جلسه علنی عصر )سه شــنبه( مجلس و در ادامه بررسی 
جزییات الیحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند )ی( تبصره ۶ ماده واحده این الیحه 
را تصویب کردند.طبق مصوبه مجلس، کاربر )اپراتور(های ارائه دهنده خدمات مخابراتی 
باید عالوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده )۱۰( ریال از اســتفاده کنندگان خدمات مزبور 
دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.همچنین حق 
االمتیاز و حق السهم دولت از کاربر)اپراتورهای( ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده 
درصد)%۱۰( افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.
در جریان بررسی این بند پیشنهادات متعددی برای افزایش قیمت پیامک مطرح شد که 
در واکنش به آن ها پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که این مصوبه 
بدان معناست که مشترکین باید عالوه بر پول اپراتور، مبلغ دیگری را پرداخت کنند که 

این افزایش هزینه ها باعث  نارضایتی مردم می شود.

اخبار

دریافت مجوزهــای الزم 
برای شروع کســب وکار، 
گاهــی آنقدر پــر تعداد و 
زمان بر می شود که پیامد 
آن، تحمیــل هزینه هایی 
به فعاالن اقتصادی است. در بســیاری از کشورها 
بــرای مقررات زدایــی و تســهیل صــدور مجوز 
کســب وکار، از بســتر دولت الکترونیکی استفاده 
می شود. وضعیت ایران در این زمینه چگونه است؟به 
گزارش ایرناپالس، یکی از راهکارهای بهبود محیط 
کسب وکار، جلوگیری از انباشت و ازدیاد قوانین و 
مقررات اســت. در برخی دیدگاه ها گفته می شود 
باید به ازای هر صدور مجوز جدیــد، یک مجوز از 
چرخه قانون گذاری اقتصادی خارج شود. در مقابل 
برخی معتقدند به ازای صدور هر مجوز جدید، باید 
دو مجوز را کنار گذاشت تا در نهایت، به جای باقی 
ماندن در سطح کنونی تعداد مجوزها، بتوانیم تعداد 

آنها را به مرور زمان کاهش دهیم.
در حالی که برخی دیدگاه ها بــرای بهبود محیط 
کســب وکار، تعداد قوانیــن را مورد توجــه قرار 
می دهند؛ برخی دیگر بر هزینه ای تمرکز دارند که 
مجموعه قوانین و مقــررات برای بخش خصوصی 
ایجاد می کنند. بر این اساس در برخی کشورهای 
توسعه یافته، مجوزها از نظر هزینه ای که برای بخش 
خصوصی ایجاد می کنند مورد بررسی قرار می گیرند 
و حذف مجوزها برای کاهش هزینه ای بخش دولتی 
انجام می شود. بنابراین می توان گفت ابالغیه مصوبه 
شــورای عالی اداری نیز می تواند با کاهش هزینه 
مجوزها، شروع کســب وکار را برای فعاالن بخش 

خصوصی ساده تر و سریع تر کند.

مصوبه شورای عالی اداری
شورای  عالی اداری در جلسه ۲۴ آذرماه امسال به 
پیشنهاد ســازمان اداری و استخدامی کشور برای 

تسهیل و تســریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت 
و کاهش فساد در فرآیندهای خدمت رسانی، طرح 
»ساده سازی مراحل شروع کسب وکار« را تصویب 
کرد  و این مصوبه در اولین روز اسفند توسط رئیس 

جمهوری ابالغ شد.
بر اساس این مصوبه، هر نوع اعمال نظارت پیشینی 
توسط دستگاه های نظارتی و موکول کردن شروع 
کسب وکار به انجام این نظارت ها متوقف شده است. 
بنابراین دستگاه های نظارتی در هر نوع از فعالیت ها، 
با انجام نظارت های پســین مورد نیاز، نســبت به 
تطابق انجام مراحل شــروع فعالیت کسب وکار با 
الزامات، دستورالعمل ها و اســتانداردها و قوانین و 
مقررات مصوب و حاکم تعیین شــده و مورد تعهد 

اقدام می کنند.

نظرات پیشین و پسین به چه معناست؟
تا پیش از تصویب و ابالغ  مصوبه شورای عالی اداری، 
کسب وکارهایی که برای شروع فعالیت خود به مجوز 
نیاز داشتند، باید ابتدا همه مدارک الزم را جمع آوری و 
ارائه می کردند تا مجوز شروع به کار خود را دریافت کند. 
این معنای نظارت پیشین است، یعنی نظارتی که پیش 

از شروع فعالیت کسب وکار، انجام می شود.
با تصویب و ابالغ مصوبه شــورای عالی اداری، نظارت 
پیشین به نظرات پسین تبدیل شده است. یعنی شرایط 
و مدارک الزم بــرای دریافت مجوز اعالم می شــود و 
فعاالن اقتصادی که به دنبال راه اندازی یک کسب وکار 
جدید هستند، متعهد می شوند آنها را تأمین کنند. با 
این حال، صدور مجوز تا زمان تأمین و ارائه این شرایط 
و مدارک به تأخیر نمی افتد، بلکه نظارت ها همزمان با 

اجرای کار و به صورت مستمر انجام می شود.

نظارت پیشــین و افزایش هزینه بخش 
خصوصی 

در نظارت پیشین، فعاالن اقتصادی ناچار بودند پیش 
از دریافت مجوز، همه مدارک و شرایط را آماده کنند. 
در چنین شرایطی، ســرمایه گذاری های انجام شده، 
برای مدتی بی کار می مانند و از طرف دیگر، برنامه تولید 

نیز با تأخیر مواجه می شــود. بنابراین نظارت پیشین، 
نظارتی اســت که هزینه هایی را به فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی تحمیل می کند و با تغییر آن به نظارت 

پسین، می توان فضای کسب وکار را بهبود داد.
با این حال حذف مجوز برای شــروع کسب وکار و 
حرکت از نظارت پیشین به نظارت پسین تنها یکی 
از اقدامات الزم و اساســی در زمینه مقررات زدایی 
و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار است.مرکز 
پژوهش هــای مجلس پیش از این در گزارشــی با 
عنوان »موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 
در ایران« با یادآوری تجربه کشــورهای موفق در 
مقررات زدایی بــه  معنای مجوززدایــی، از جمله 
کره جنوبی و گرجســتان نتیجه گرفتــه ایجاد و 
بهره برداری مؤثر از سامانه های دولت الکترونیکی، 
از جمله سامانه های مربوط به کسب وکار و به دنبال 
آن، دســتیابی به توســعه اقتصادی، با اراده قوی 
رئیس جمهوری برای اصالحات در دولت و از طریق 
تشکیل نهادهایی با عضویت وزیران مربوط و البته با 
مشاوره نمایندگان بخش خصوصی انجام شده است.
بنابراین می توان گفت یکی دیگر از گام های اساســی 
دولت در کنار اقدامات انجام شده برای مقررات زدایی و 
تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، تمرکز بر گسترش 

دولت الکترونیکی و توســعه ســامانه های مربوط به 
کسب وکار است، موضوعی که به طور خاص مورد توجه 

دولت قرار گرفته است.

مهم ترین اقدامات برای مقررات زدایی
کاهش زمان دریافت مجوزها از ۷۲.۵ روز به سه روز، 
یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در این زمینه است 
که با گشایش پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار 
در اواخر بهار امســال توســط وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی در اتاق بازرگانی تهران محقق شد. این پنجره 
واحد توانست خدمات ارگان هایی مانند سازمان ثبت 
شرکت ها، ســازمان امور مالیاتی و ســازمان تأمین 
اجتماعی را متمرکز کند.غیرحضوری شدن استعالم 
مجوزهای صنفی از دیگر موارد دارای اهمیت اســت 
که نه تنها در زمینه بهبود فضای کسب وکار، بلکه در 
زمینه بهبود و ارتقای دولــت الکترونیکی نیز مؤثر و 
راهگشاست. جمع آوری اســتعالم هایی که اصناف به 
آنها نیاز دارند، تا پیش از این با مراجعه به چند دستگاه 
اجرایی امکان پذیر بود. این در حالی است که همزمان 
با راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشــور در تابستان 
۱۳۹۸ فرآینــد دریافــت این اســتعالم ها به صورت 

الکترونیکی قابل انجام است.

مهم ترين اقدامات برای مقررات زدايی چيست؟

زدودن غبار مقررات از کسب وکارها
گروه اقتصادی

News kasbokar@gmail.com

در هفته هــای اخیر نوســانات قیمتی 
ارزهای دیجیتال موجب شــده تا نگاه 
بسیاری از سرمایه گذاران خرد و کالن به 
سمت این بازارها معطوف شود. اما سوال 
اصلی این اســت که چه عاملی موجب 
شده تا چنین اقبال عمومی برای خرید و 
فروش ارزهای دیجیتال در سراسر جهان 

وجود داشته باشد؟
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از موسسه 
اقتصــادی خــاس، FOMO  مخفف 
عبارت Fear Of Missing  Out به 
معنی »ترس از دست دادن« است که این 
روزها بسیاری از فعاالن بازارهای جهانی 
برای شــرح حال کنونی بــازار ارزهای 

دیجیتال از آن استفاده می کنند.
در هفته های اخیر بسیاری از مردم جهان 
با مشــاهده قیمت های نجومی ارزهای 
دیجیتال با خودشــان فکر می کنند که 
برای خرید این نوع ارز دیر شده است و 
هرچه زودتر باید برای خرید اقدام کنند. 
این مسئله در بســیاری از کشورها و از 

جمله در کشور ما نیز مشهود است.
در این یادداشت قصد داریم تا به بررسی 
آینده تحرکات قیمتی ارزهای دیجیتال 
و تأثیر آن بــر روی بازار بــورس ایران 

بپردازیم.در هفته های اخیر نوســانات 
قیمتی ارزهای دیجیتال موجب شــده 
تا نگاه بسیاری از سرمایه گذاران خرد و 
کالن به سمت این بازارها معطوف شود. 
اما سوال اصلی این است که چه عواملی 
موجب شده تا چنین اقبال عمومی برای 
خرید و فــروش ارزهــای دیجیتال در 

سراسر جهان وجود داشته باشد؟
به طور کلی ســه عامــل اصلی موجب 
نوسانات اخیر قیمتی ارزهای دیجیتال 
شده اســت. اولین عامل،  افزایش بازار 
پرچمدار ارزهای دیجیتال یعنی »بیت 
کوین« است که تا مرز یک تریلیون دالر 

رفته است.
عامل دوم به حمایت و تزریق ســرمایه 
توسط افراد مشــهوری همچون ایالن 
ماسک)مالک شرکت تسال( و ری دالیو 
)بنیانگذار شرکت سرمایه گذاری بریج 
واتــر( از بیتکوین بر می گــردد و عامل 
سوم حمایت شرکت ها و نهادهای مالی 
بین المللی برای هدایت ســرمایه های 
تحت مدیریت شــان به سمت بازارهای 

دیجیتال است.
 در ایــن راســتا بــا بررســی تحوالت 
اخیــر ارزهــای دیجیتال و بررســی 

»اوردربوکهای« بیــت کوین تصور آن 
می رود تا این رمــز ارز مادر در آینده ای 
نزدیک بتواند با جذب سرمایه های بیشتر 
از سراســر دنیا به قیمت هــای باالتری 
دست یابد. باید به این نکته توجه داشت 
که در صورت عدم عبور قیمت بیتکوین 
از ۶۳ هزار  و ۷۲۵ دالر، قیمت رمز ارز با 
واکنش اصالحی بزرگی روبه رو خواهد 
شد.همچنین با عبور از این عدد استمرار 
حرکت صعودی قیمت بیتکوین مسیر 
باز ۸۸ هــزار و ۵۰۰ دالری برای رمز ارز 
محبوب محقق خواهد شد و در صورت 
شکست طلســم ۸۸ هزار و ۵۰۰ دالر و 
دستیابی به سقف های قیمتی تازه تر به 
طور قطع شــاهد اختالالتی در قیمت 
بیت کویــن و دیگر ارزهــای دیجیتال 
خواهیم بود، به شــکلی کــه با نزدیکی 
تدریجی قیمت بیت کوین به مرز ۱۰۰ 
هزار دالر، بســیاری از نهادهای پولی و 
بانکی دولتی در راســتای کنترل ورود 
و خروج پول به این بــازار نوظهور اقدام 
به اتخاذ تصمیماتی با مشــارکت دولت 
هایشــان خواهند گرفت که حاصل آن 
ریزش و اصالح قیمت بیتکوین خواهد 

بود.

استفاده غیرمجاز از برق ارزان برای استخراج 
ارزهای مجازی به یکی از دغدغه های اصلی 
صنعت برق تبدیل شــده اســت که در این 
راستا، شیوه ها و طرح های جدید برای تامین 
برق ماینینگ، ارایه شــده است.به گزارش 
ایرنا، اســتفاده از برق ارزان کشورمان برای 
استخراج ارز دیجیتال )ماینینگ( از حدود دو 
سال پیش مورد توجه قرار گرفت به گونه ای 
عالوه بر استخراج کنندگان داخلی، استخراج 
کنندگان خارجی نیز در کشــورمان فعال 
شدند.عالوه براین ارزانی برق در کشورمان به 
گفته متولیان و دست اندرکاران صنعت برق، 
پای اســتخراج کنندگان ارزهای دیجیتال 
داخلی و بین المللی را به گاو داری ها، زمین 
های کشاورزی و مزارع بازکرده است.استخراج 
ارزهای مجازی نیاز به استفاده از برق ارزان 
قیمت دارد تا حاشیه سود را برای استخراج 
کنندگان افزایش دهد، از طرف دیگر افزایش 
قیمت جهانی ارزهای دیجیتال سبب شده 
تعداد کسانی که می خواهند از این بازار برای 
خود کسب درآمدی داشته باشند روز به روز 

افزایش یابد. 

تعرفه پایین، عامل جذاب استخراج 
رمز ارز در ایران

»محمود رضا حقی فام« معاون وقت هماهنگی 
توزیع شــرکت توانیر در گفت وگــو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا به فعالیت تولیدکنندگان بین المللی 
ارزهای مجازی در کشور اشاره کرد و گفت: پایین 
بودن تعرفه برق در ایران، موجب اســتقبال این 
تولیدکنندگان شده است.وی با اشاره به به یارانه دار 
بودن برق در کشور که عامل افزایش فعالیت این 
تولیدکنندگان ارز مجازی شــده اســت، گفت: 
اکنون نگرانی ما حضور بیشتر تولیدکنندگان ارز 
مجازی بین المللی با توجه بــه نرخ پایین برق و 
استفاده بیش از حد از برق است.اکنون همزمان 
با افزایش ارزش ارزهای مجازی تعداد بیشتری از 
استخراج کنندگان وارد این عرصه شده اند و آنگونه 
که »همایون حائری« معاون بــرق و انرژی وزیر 
نیرو اعالم کرده است: افزایش روز افزون رمزارزها 
نیاز به برنامه ریزی دقیق تری دارد که باید در این 
زمینه بیشتر تالش کرد.برخی این فعاالن با رعایت 
قوانین نسبت به استفاده مجاز از برق اقدام کرده و 
حقوق مربوط را پرداخت کرده و به فعالیت ادامه 
می دهند.اما مشکل اینجاست که تعداد زیادی 

از ماینرها با نادیده گرفتن قوانین تالش دارند با 
سو اســتفاده از برق ارزان، حاشیه سود باالتری 
نصیب خود کنندکه این امر با واکنش های فراوان 
متولیان برق قرار گرفته و از برخورد قانونی با این 

افراد خبر داده اند.

تامین برق بدون یارانه
اکنون و در تازه ترین موضــوع گیری متولیان 
صنعت برق، ســخنگوی صنعت برق از روشی 
جدیدتر برای تامین برق این نــوع مراکز خبر 
می دهد.آنگونه که پایگاه خبری شرکت تولید، 
انتقال و توزیع نیروی بــرق آورده، »مصطفی 
رجبی مشهدی« در این رابطه گفت: تالش شده 
تامین برق مراکز استخراج رمز ارز از نیروگاه های 
مقیاس کوچک و تجدید پذیر، بدون اختصاص 
یارانه انرژی انجام شود.وی افزود: براساس مصوبه 
هیات وزیران و ابالغیه وزارت نیرو، نیروگاه های 
مقیاس کوچک باید جدید باشــند و به شبکه 
سراسری برق متصل نباشند همچنین سوخت 
این نیروگاه هــا یارانه دریافت نکــرده و قیمت 
گاز آن ها معادل۷۰ درصد قیمت گاز صادراتی 

محاسبه می شود.

توجه سرمایه گذاران به بازار ارزهای دیجیتال

راهکاری جدید برای تامین برق استخراج کنندگان ارزهای مجازی


