
مدیر کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
از ادغام فاز دوم و ســوم مطالعــه کارآزمایی بالینی 
واکســن ایرانی کرونا خبر دادحامد حسینی  با بیان 
این که تزریق واکســن »کوو ایران برکت« به تمام 
56 داوطلب فاز اول تست انسانی انجام شده است، 
اظهار کــرد: چهاردهم اســفندماه از داوطلبانی که 
آخرین تزریق به آنها انجام شــده است نمونه گیری 
می شود؛ 15 اســفند این نتایج را دریافت می کنیم 
و 16 اسفندماه، گزارش نهایی فاز یک را به سازمان 
غذا و دارو ارائه خواهیم کرد.وی افزود: فاز دو و ســه 
مطالعه بالینی واکســن کوو ایران برکت با یکدیگر 

تلفیق خواهند شد؛ ما پروتکل مطالعه فاز دو و سه را 
تدوین کرده ایم که به سازمان غذاودارو ارائه خواهد 
شد و کمیته اخالق در پژوهش آن را بررسی می کند 
و انتظار ما این اســت که با توجه به نتایج به دست 
آمده، تا 16 اسفند بتوانیم مجوزهای الزم را اخذ کنیم 
و در نیمه دوم اسفندماه سال جاری، مطالعه فاز دو 
و سه را به صورت تلفیقی آغاز کنیم.مدیر کارآزمایی 
بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: 
فاز دو و سه، جمعیت حدود 20 هزار نفری را شامل 
می شود؛ زیرمجموعه ای از این داوطلبان که حدود 
400 نفر هستند، فاز دوم مطالعه را تشکیل می دهند 

که ایمنی زایی واکســن روی آن ها بررسی و در این 
مرحله تصمیم گرفته می شــود که بهترین فواصل 
تزریق واکسن کرونا چه زمان هایی است. 400 نفری 
که وارد این فاز مطالعه می شــوند باعث دستیابی ما 
به اطالعات فاز دوم واکســن کرونا می شوند یعنی 
بر اساس نتایج حاصل از تزریق واکسن به این 400 
نفر، تصمیم خواهیم گرفت که بهترین دوز چیست 
و مناســب ترین فاصله تزریق، چه زمانی است؛ پس 
از آن، بر اساس دوز و فاصله زمانی به دست آمده از 
تزریق واکسن کرونا به آن 400 نفر، واکسن را به بقیه 

افراد )20 هزار نفر( تزریق می کنیم.

آخریــن کمــک معیشــتی 55 تــا 205 هزار 
تومانی امسال ســاعت 24 )یکشنبه( به حساب 
سرپرستان خانوار مشــمول واریز خواهد شد. به 
گزارش ایسنا، از آبان ماه ســال گذشته تا کنون 
 این شانزدهمین مرحله از پرداخت یارانه ای است

 که تحــت عنوان کمک معیشــتی بــه جمعی 
حدود 60 میلیون نفــر از یارانه بگیران پرداخت 
می شــود.این کمک نقدی بعد از اصالح قیمت 
بنزین و از محل درآمد ناشــی از افزایش قیمت 
ســوخت در دســتور کار دولت قرار گرفت و به 
همراه یارانه نقدی 45 هــزار و 500 دو پرداخت 

نقدی ماهانه دولت اســت.مبلغ کمک معیشتی 
 به تناســب تعداد خانــوار متغیر بــوده و برای

 خانواده های یک نفره 55 هــزار تومان، دو نفره 
10۳ هزار، ســه نفره 1۳۸ هزار، چهار نفره 1۷2 
هزار و پنج نفره و بیشــتر 205 هزار تومان است.

در طرح کمک معیشــتی ماهانه به طور متوسط 
2500 میلیــارد تومان هزینه می شــود که در 
ســال به حدود ۳0 هزار میلیارد تومان می رسد.

در جریان بررســی الیحه بودجه 1400 بخش 
یارانه بســیار پرچالــش پیش رفــت و حتی در 
کمیســیون تلفیق مصوب شــد که یارانه نقدی 

و معیشــتی حذف و بــه جای بیــن تمامی ۷۸ 
 میلیون نفر یارانه بگیر ارقام دیگری توزیع شود؛

 به طوری که ۳5 میلیون نفــر اول بیش از 1۸0 
هزار تومان، حدود 2۳ میلیون نفر دیگر 1۳۸ هزار 
تومان یارانه  و مابقی که حــدود 20 میلیون نفر 
بودند هم ۹1 هزار تومان در مــاه، یارانه دریافت 

کنند.
اما در نهایت با رد کلیات الیحه بودجه در صحن 
علنی مجلس این مصوبه لغو شد و هنوز در مورد 
نحوه پرداخت یارانه ها مصوبه نهایی صادر نشده 

است.

ارزش همــه 10 ارز مهــم دیجیتالی ریــزش کرد.به گزارش ایســنا به نقل 
از سی ان بی ســی، برخــی از منابــع خبــری از احتمال تحقیــق و تفحص 
 مراجــع قضایــی از ایــالن ماســک در خصــوص توییت هــای جنجالی

 وی در حمایت از دو ارز دیجیتالی خاص خبر داده اند. ایالن ماسک تاکنون در 
توییت هایی از دوج کوین و بیتکوین حمایت کرده و این مساله به صعود شدید 
این دو ارز در معامالت دامن زده است. یک مرتبه دیگر نیز حمایت وی از ایجاد 

ارز مارس کوین به صعود ارزی به همین نام منجر شده بود.  

اندکــی پــس از اعــالم حمایــت جــک دورســی - مدیرعامــل توییتر 
 از بــازار ارزهــای دیجیتالــی - گــروه مالــی اســکویر کــه بــازوی

 سرمایه گذاری شرکت دورسی محسوب می شود 1۷0 میلیون دالر دیگر به 
دارایی های خود در بازار ارزهای دیجیتالی افزوده اســت. اسکویر در سرمایه 
 گذاری جدید خود ۳۳1۸ عدد بیتکوین خرید تا دارایــی های خود در بازار

 ارزهــای دیجیتالــی را بــه پنــج درصــد کل وجــوه نقدشــونده تبدیل 
کند.هشــدارها نســبت به وجــود حبــاب در بــازار ارزهــای دیجیتالی 

کمــاکان به قــوت خــود باقی مانــده اســت. بیــل گیتــس - بنیانگذار 
گروه مایکروســافت - که پیشــتر گفته بود نه بیتکویــن دارد و نه راجع به 
 آن اظهــار نظــر می کنــد، به ســرمایه گــذاران هشــدار داده اســت که

 اگــر ثروتشــان کمتــر از ایالن ماســک اســت باید نســبت به ریســک 
های ســرمایه گذاری در بــازار بیتکوین بســیار هوشــیار باشــند. ایالن 
 ماســک هنوز به ایــن کنایــه بیل گیتس پاســخی نــداده اما خــود وی
  چند وقت پیش گفته بــود از نظر وی قیمــت بیتکوین و اتریوم بیشــتر از

 چیــزی اســت کــه بایــد باشــد.مجموع ارزش بــازار جهانــی ارزهای 
دیجیتالــی در حــال حاضــر 1440 میلیــارد دالر بــرآورد مــی شــود 
کــه ایــن رقــم نســبت بــه روز قبــل 4.41 درصد کمتر شــده اســت. 
 در حــال حاضــر 6۹ درصــد کل بــازار ارزهــای دیجیتالــی در اختیــار 
بیتکوین و 1۳ درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین 12 سال پیش توسط 
گروه گمنامی از معامله گران بر بســتر بالک چین ایجاد شد و از سال 200۹ 

معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

یورو و پوند بیشــترین ریزش را در مقابل دالر داشــتند.به نقــل از رویترز، با 
پیشرفت در روند واکسیناسیون در سراســر جهان که باعث کاهش محسوس 
شمار مبتالیان هم شــده، بازدهی اوراق قرضه به عنوان نمادی از خوش بینی 
فعاالن بازار به دورنمای اقتصادی افزایش یافته است. این افزایش به ویژه پس از 
آن تسریع شد که هیچ کدام از مقامات ارشد بانکی جهان نسبت به این موضوع 
واکنش نشان ندادند و به نظر می رســد از نظر بانک های مرکزی اوراق قرضه 
می تواند ابزاری در مدیریت و کنترل حجم نقدینگی در بازارها باشــد به ویژه 
حاال که با هدف کاســتن از تبعات اقتصادی کرونا، این بانک ها وادار به تزریق 
نقدینگی قابل مالحظه ای به بازارها شده اند.  آمار نهایی رشد سه ماهه چهارم 
سال 2020 آمریکا نشــان می دهد اقتصاد این کشور 4.1 درصد رشد کرده که 
این میزان از برآورد قبلی 0.1 درصد بیشتر اســت. بخش های مخارج دولتی، 
سرمایه گذاری ثابت و ســرمایه گذاری بخش خصوصی رشد خوبی داشته اند 
اما رشد بخش مخارج خانوار که بار اصلی رشد اقتصادی را بر دوش می کشد از 
برآورد قبلی کمتر بوده است. در مجموع سال 2020 اقتصاد آمریکا ۳.5 درصد 
کوچک شد که این رشد بدتر از رشد منفی رکود بزرگ سال 200۹ و همچنین 
بدترین عملکرد ســاالنه ثبت شــده در این کشــور از زمان جنگ جهانی دوم 
تاکنون محسوب می شــود.تحلیلگران دویچه بانک در گزارش جدیدی پیش 
بینی کردند که اقتصاد آمریکا در ســال جاری 6 درصد رشد کند که این رشد 
1.2 درصد بیشتر از چیزی اســت که در گزارش قبلی پیش بینی شده بود. این 
بهبود برآورد پس از آن صورت می گیرد که نتایج واکسیناســیون در کنترل و 
کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا تاثیر مثبتی داشته است. به گفته تحلیلگران 
این بانک انتظار می رود به زودی یک بسته محرک دیگر با اعتباری بین 1.6 تا 
1.۹ تریلیون دالر تصویب و اجرایی شود تا بدین ترتیب جمع نقدینگی تزریق 
شده توســط دولت به بخش های مختلف اقتصاد آمریکا به چیزی حدود پنج 
 تریلیون دالر افزایــش پیدا کند.امید کمی به احیای ســریع اقتصاد آمریکا در 

ماه های پیش رو وجود دارد تا جایی که جروم پاول - رییس بانک مرکزی آمریکا 
با اشاره به تداوم بحران ناشــی از کرونا گفته است چشــم انداز اقتصاد آمریکا 
هنوز در سطح باالیی از نااطمینانی قرار دارد اما با توجه به روند واکسیناسیون 
عمومی ممکن است شرایط تا آخر امسال بهتر شود. پاول مسیر اقتصاد آمریکا 
را در ماه های آینده کامال وابســته به روند مقابله با کرونا دانست و افزود: در ماه 
های اخیر شاهد این بودیم که آمار مبتالیان و قربانیان خیلی باال رفت. این مساله 
تاثیر زیادی روی زندگی میلیون ها آمریکایی داشت و روند اشتغال زایی را هم 
با مشــکالت زیادی مواجه کرد.بانک مرکزی آمریکا در گزارشی که از وضعیت 
 اقتصادی این کشور به کنگره ارایه کرده، نسبت به کاهش شدید قیمت مسکن

 و بروز زنجیره ای از ورشکستگی کسب و کارها در این کشور هشدار داده است. 
در گزارش فدرال رزرو آمده است: اهرم های مالی در باالترین سطح تاریخی خود 
قرار دارند و ریسک هایی که بر سر راه کسب و کارهای کوچک و متوسط و حتی 
بزرگ قرار دارند، قابل توجه هستند. به گفته این بانک با وجود کاهش نرخ بهره و 
تزریق باالی نقدینگی توسط دولت و بانک مرکزی آمریکا برای کاستن از تبعات 

اقتصادی کرونا، بسیاری از کسب و کارها بدهی بیشتری از قبل دارند.
اتاق بازرگانی آمریکا در گزارشــی به بررسی پیامدهای تشدید تنش ها با چین 
پرداخته و هشدار داده اســت افزایش تعرفه های تجاری روی واردات کاالهای 
چینی و وادار کردن ســرمایه گذاران آمریکایی به خارج کــردن دارایی های 
خود از چین باعث خواهد شــد تا در ســناریو بدبینانه، اقتصاد آمریکا متحمل 
خســارت نیم تریلیون دالری شــود. پیش از این بلومبرگ اعالم کرده بود در 
ســال 2020 میالدی اقتصاد آمریکا در نتیجه جنگ تجاری با چین بین 1۳4 
تا 160 میلیارد دالر خســارت دیده که معادل 0.۳ درصد تــا 0.۷ درصد کل 
تولید ناخالص داخلی آمریکا اســت.بازار کار آمریکا کماکان تحت تاثیر کرونا 
قرار دارد تا جایی که طبق اعالم وزارت کار این کشــور، تا نیمه ماه فوریه شمار 
شهروندان آمریکایی متقاضی دریافت مزایای بیکاری به ۸4۸ هزار نفر رسیده 

که این رقم دومین افزایش متوالی هفتگی و ۹6 هزار نفر بیشــتر از پیش بینی 
های قبلی بوده است. محدودیت های کرونایی کماکان بر کیفیت بخش بزرگی 
از کسب و کارها در این کشور تاثیر گذاشــته و آینده شغلی شاغلین آمریکایی 
را به خطر انداخته اســت.وادار شــدن دولت ها به تزریق گســترده نقدینگی 
و اجرای بســته های محرک اقتصادی با هدف کاســتن از تبعــات اقتصادی 
کرونا، اکنون خود را به شــکل افزایش قیمت ها نشــان می دهــد. در بزرگ 
 ترین اقتصاد اروپایی، نرخ تورم آلمان در ماه ژانویه افزایش محسوســی نسبت

 به ماه قبل داشته هر چند بازهم نسبت به نرخ  هدف گذاری شده دو درصدی 
فاصله زیادی داشته اســت. طبق اعالم مرکز آمار این کشــور، متوسط بهای 
مصرف کننده مثبت یک درصد بوده که 1.1 درصد بیشــتر از رقم ثبت شــده 
ماه قبل و 0.2 درصد بیشــتر از انتظارات فعاالن اقتصادی بوده است. این نرخ 
تورم باالترین تورم ثبت شده در هفت ماه اخیر در این کشور محسوب می شود.

دالر به طور متوســط حدود هفت درصد ارزش خود را مقابل سبد ارزهای مهم 
جهانی از دســت داد اما انتظار می رود روزهای بهتری در انتظار دالر باشــد؛ 
 چرا که چشــم انداز اقتصادی آمریکا رو به بهبود اســت و تیم جدید مدیریت

 وزارت خزانه داری نیز مخالف تضعیف دالر محســوب می شود. بانک مرکزی 
آمریــکا احتماال نرخ بهــره را در نزدیکی صفــر درصد حفظ خواهــد کرد اما 
زمزمه هایی از امکان رســیدن نرخ بهره به ســطح منفی در انگلیس به گوش 
می رســد. بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است رشد سه ماهه نخست 
امســال اقتصاد این کشــور منفی چهار درصد باشــد  و روند احیای اقتصاد تا 
پایان ســال به طول بینجامد.تاکنون بیش از 11۳ میلیون و ۷۷5 هزار و 224 
مورد ابتال به کرونا گزارش شــده اســت که در این بین دو میلیون و 52۳ هزار 
و 565 نفر جان خود را از دســت داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا با 521 هــزار و 1۷0 نفر، برزیل با 251 هزار و 661 نفر، 
مکزیک با 1۸۳ هزار و 6۹2 نفر، هند بــا 156 هزار و ۹4۷ نفر و انگلیس با 122 

هزار و 415 نفر بوده است.استراتژیســت های ارزی آی ان جی در یادداشــتی 
نوشتند: برآیند وضعیت موجود نشــان می دهد که تغییری بنیادین یا سریع 
در سیاست های بانک مرکزی آمریکا متصور نخواهد بود. نرخ بهره های واقعی 
در سطح منفی یا حدود صفر باقی خواهند ماند و تغییر در سیاست های فعلی 
مســتلزم آن خواهد بود که تا پایان سه ماهه دوم سال شــاهد احیای اقتصاد 
 این کشور و بازگشت به سطوح قبل از کرونا باشــیم. فعال چنین چشم اندازی 

خیلی محتمل نیست.

شاخص دالر
 شــاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه 
می گیرد، در معامالت امروز با 0.۸5 درصد افزایش نســبت به روز گذشــته در 
سطح ۹0.۸۹۳ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل 1.0۹۹ 
دالر اعالم شد. )نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی 

نیویورک محاسبه شده است.(

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با 0.66 درصد کاهش نسبت به روز قبل خود 
و به ازای 1.۳۹4 دالر مبادله شد. یورو 0.۹2 درصد پایین رفت و با ورود به کانال 

1.20 به 1.20۷ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامــالت بازارهای ارزی آســیایی، هــر دالر با 0.2۸ درصــد افزایش به 
106.61۳ ین رســید. در برابر همتای اســترالیایی، هر دالر آمریــکا به ازای 
 1.2۹5 دالر مبادله شــد. همچنین نرخ برابری دالر معادل 6.4۷5 یوان چین

 اعالم شد.

کمک ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی کی واریز می شود؟فاز ۲ و ۳ واکسن ایرانی کرونا ادغام می شود

ادامه روزهای بد ارزهای دیجیتالی

صعود دالر در بازارهای جهانی
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 مصوبه مجلس باعث
 گرانی اینترنت  خواهد شد؟

تضعیف کسب و کارهای مجازی با گرانی اینترنت

مصوبه مجلس به ضرر کاربران اینترنت است

 مصوبه مجلس باعث گرانی اینترنت
 خواهد شد؟

آنالین ها در بن بست 
افزایش تعرفه اینترنت

زندگی  برخی
  خانوارها
به یارانه نقدی
  وابسته است

نوبخت:

ناچاریم 
محدودیت ها

 را تا ماه ها
 ادامه دهیم
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

 ناکامی دولت 
در قیمت گذاری

 سیکل  معیوب
  افزایش  قیمت اینترنت

بارها از دولت اظهارنظرهایی  
را در رابطــه بــا گرانی و 
افزایش قیمت ها شــاهد 
بوده ایم. امــا موضوع این 
اســت که مقصر تمام این 

اتفاقات خود دولت...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان

  شهاب جوانمردی، نایب رئیس
 کمیسیون نوآوری اتاق تهران
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مخالفت مجلس با اخذ مالیات 
از تراکنش های بانکی

بازار ارز  
بر سر  دوراهی

نسخه های دستوری دولت در کنترل گرانی ها بی نتیجه  مانده است

  سرگردانی مردم در بازار کاالهای اساسی 
صفحه۳

صفحه۳

موج گرانی گوشی های  پرچم دار 
تعرفه واردات گوشی های باالی ۶۰۰ دالر از 5 به 12 درصد افزایش می یابد

سهم ناچیز گوشی های ۶۰۰ دالری در سبد خرید مردم

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد اخذ 
مالیات از تراکنش های بانکی باالی 10 میلیون تومان 
مخالفت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی نوبت شنبه مجلس و در جریان بررسی 
بخش درآمدی الیحه بودجه ســال 1400 پیشنهاد 
الحاقی ابراهیم رضایی به تبصره 14 الیحه بودجه را 
مبنی بر اخذ مالیات از تراکنش های بانکی باالی 10 
میلیون تومان بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت 
کردند.ابراهیم رضایی در توضیح پیشنهاد خود بیان 
کرد: بر اساس این پیشنهاد از تراکنش های بانکی بین 
10 تا 100 میلیون تومان، 10 هزار تومان مالیات و از 
تراکنش های بین 100 میلیون تا یک میلیاردتومان 
50 هزار تومان مالیات اخذ شود. هدف از این پیشنهاد 

اصالح نظام مالیاتی و ...

در حالی که انتظار می رفت اخبار مثبت منتشر شده 
در خصوص آزادســازی منابع بلوکه شده ایران در 
کره جنوبی و همچنین توافق برای استفاده از منابع 
ایران در ژاپن بازار ارز را متحول کند، چنین اتفاقی 
رخ نداد و بازار با روندی افزایشی فعالیت خود را آغاز 
کرد. در پی اعالم موافقت آمریکا با آزادسازی بخشی 
از منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی از یک سو 
و همچنین توافق ایران با ژاپن و دیگر کشــورها در 
خصوص اســتفاده از منابع بانکی اش برای واردات 
واکسن و ... انتظار می رفت بازار ارز با روندی کاهشی 
فعالیت خود را در اولین روز هفته از ســرگیرد. این 
 در حالی است که خبرهای رسیده از بازار ارز نشان

 از افزایش قیمت ها...



اقتصاد2
ایران وجهان

مخالفت مجلس با اخذ مالیات از 
تراکنش های بانکی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد اخذ 
مالیات از تراکنش های بانکی باالی ۱۰ میلیون 
تومان مخالفت کردند. نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در جلسه علنی نوبت شنبه مجلس و در 
جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ پیشنهاد الحاقی ابراهیم رضایی به تبصره 
۱۴ الیحه بودجه را مبنی بر اخذ مالیات از تراکنش 
های بانکی باالی ۱۰ میلیون تومان بررسی کرده و 

در نهایت با آن مخالفت کردند.
ابراهیم رضایی در توضیح پیشــنهاد خود بیان 
کرد: بر اساس این پیشنهاد از تراکنش های بانکی 
بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومــان، ۱۰ هزار تومان 
مالیات و از تراکنش های بیــن ۱۰۰ میلیون تا 
یک میلیاردتومان ۵۰ هزار تومــان مالیات اخذ 
شود. هدف از این پیشنهاد اصالح نظام مالیاتی و 
جلوگیری از فرار مالیاتی و پول شویی می باشد که 

بر روی این طرح کار کارشناسی انجام شده است.
مجتبی یوســفی در مخالفت با این پیشنهاد بیان 
کرد: با این پیشنهاد پایه های جدید مالیاتی تعریف 
 می شــود که در الیحه بودجه جای بررســی آن 
نمی باشــد از ســوی دیگر باید به تبعات آن نیز 
 فکر کرد، این پیشــنهاد امنیت سرمایه گذاری در 
بانک ها را کاهش می دهد و باعث می شــود مردم 
پول خود را از بانک ها بیرون بیاورند. مهدی طغیانی 
در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: مبالغ مالیاتی 
پیش بینی شده در این پیشنهاد بسیار ناچیز است 
 و فشاری بر اقشــار پر درآمد جامعه وارد نمی کند 
تراکنش های باالتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول 
مالیات  می شــود که مبلغ آن نیز ناچیز است. در 
نهایت محمد باقر نوبخت رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه و زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز 
با این پیشنهاد مخالفت کرده و نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی نیز به آن رای ندادند.

مخالفت مجلس با انتشار اوراق 
برای پرداخت یارانه نقدی

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی بندی از 
الیحه بودجه را حذف کردند که در آن به سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها مجوز داده می شد تا برای 
پرداخت یارانه نقدی اوراق مالی اسالمی منتشر 
کند. نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
جلسه علنی )شنبه( و در ادامه بررسی جزییات 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند »ج« 
تبصره ۱۴ را حذف کردند. در این بند آمده بود 
که به ســازمان هدفمند ســازی یارانه ها اجازه 
داده می شود در صورت تحقق منابع پیش بینی 
شده در جدول این تبصره معادل کسری منابع، 
اوراق مالی اسالمی با تضمین خود منتشر کند 
تا مصارف موضــوع یارانه نقدی، کمک حمایت 
معیشــتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق 

دچار وقفه نشود.
وزارت اقتصاد به نیابت از این ســازمان مسئول 
انتشــار اوراق مربوط به این بند است. پیشنهاد 
حذف این بند را حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده 
شاهین شهر مطرح کرد و توضیح داد: ما به دولت 
تنخواه دادیم تا بتواند یارانه نقدی را پرداخت کند 
حال اکنون می خواهیم مجددا مجوز انتشار اوراق 
را بدهیم که این کار درستی نیست چون این به 
معنای آن است که کشور را در آینده بدهکار کنیم.

عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان در 
مجلس شورای اسالمی به عنوان مخالف این بند 
گفت: ما در بودجه چندین بار مجوز انتشار اوراق 
دادیم حاال که بحث معیشت مردم در میان است 
چرا نمی خواهید این مجوز را بدهید؟ اگر دولت 
نتواند منابع الزم برای پرداخت یارانه را تامین کند 

باید از کجا این کار را انجام دهد؟
علیرضا سلیمی نماینده محالت در مجلس شورای 
اسالمی به عنوان موافق حذف این بند اظهار کرد: 
ما به دولت برای پرداخت یارانه تنخواه دادیم که 
این مبلغ نزدیک ۳۲۰۰ میلیارد تومان است. پس 
وقتی تنخواه به دولت داده ایم چرا دیگر می خواهیم 
مجوز انتشار اوراق دهیم؟ این سبک قانون نویسی 
منشا کم کاری دولت است یعنی ما خودمان دولت 

را وادار می کنیم که کم کار کند.
وی ادامه داد: انتشــار اوراق آینده فروشی است و 
نفع آن برای یکی و ضرر آن برای دیگری محسوب 
می شود این یعنی آقایان استفاده کنند و دیگران 
چوب آن را بخورند این سبک قانون نویسی مغایر 
اصل ۵۲ قانون اساسی است پس با اوراق کشور را 
اداره نکنیم. وی اضافه کرد: نمی توان حتی پرداخت 
یارانه نقدی را یکروز بــه تاخیر انداخت چون آثار 
اجتماعی در پی خواهد داشــت. مجلس شورای 
اسالمی برای رفع این مشکل موافقت کرد که از 

تنخواه استفاده شود.

اخبار

مجلس شــورای اسالمی 
۵ مالیات مهم را به الیحه 
بودجــه ۱۴۰۰ اضافه کرد 
که مالیات بــر خودروها و 
مسکن لوکس و مالیات بر 

بالگرها از جمله آنهاست.
به گزارش مهــر، در بودجه ۱۴۰۰ در شــرایطی 
که انتظار می رفت دولت با کاهش فــرار مالیاتی، 
ســاماندهی معافیت های مالیاتی، ایجاد پایه های 
جدید مالیاتی به نحوی که کمترین فشار را به اقشار 
ضعیف وارد کند، نقش به ســزایی در تأمین پایدار 
بودجه داشته باشد اما در الیحه ابتدایی مالیات را 
۲۲۵ هزار میلیارد تومــان پیش بینی کرده بود که 
حدود ۲۵ درصد بودجه را شکل می داد. کمیسیون 
تلفیق با حل مشــکل کم برآوردی برخی از منابع 
مالیاتی ســهم این منبع را به اندازه قابل توجهی 
افزایش داد امــا صحن علنی کلیــات بودجه را به 

دولت بازگرداند.
پس از این بازگشت دولت یک گام عقب نشینی کرد 
و مجبور شد ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز به این بخش 
اضافه کند. کمیسیون تلفیق در بررسی دوم الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ عالوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی 
برخی معافیت های مالیاتــی را نیز اصالح و برخی 
پایه های مالیاتی را به الیحه دولــت اضافه کرد تا 
درآمدهای مالیاتی سهم بیشتری در بودجه داشته 
باشد و نظام بودجه کشور بیشتر به سمت عادالنه 

شدن پیش خواهد رفت.
این پیشنهادات با تغییراتی که در صحن اتفاق افتاد 
و مواردی که تا تاریخ ۶ اســفند به تصویب رسیده 

است، عبارتند از؛
۱. مالیات بر کاالهای لوکس:

الف( مالیات بر خودرو لوکس: بر اســاس تصویب 
مجلس خودروهای لوکس خودروهایی هستند که 
در انتهای سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت یا واردات آن، 
باالی ۱ میلیارد تومان باشــد. قیمت این خودروها 
توسط سازمان امور مالیاتی اعالم می شود و مالکان 
این خودروهــا باید تا بهمن ماه ســال ۱۴۰۰ این 
مالیات را پرداخت کنند در غیر این صورت قادر به 
نقل و انتقال خودرو نیستند و باید مبلغ مالیات را در 
زمان نقل و انتقال پرداخت کنند. نرخ مالیات ساالنه 

این خودروها به شرح ذیل است:
۱- تا مبلغ پانزده میلیارد )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵( 

ریال نسبت به مازاد ده میلیارد )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ 
۱۰( ریال یک درصد )۱درصد(

۲- تا مبلغ ســی میلیارد )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰( 
ریال نســبت به مازاد پانزده میلیارد )۰۰۰/ ۰۰۰/ 

۰۰۰/ ۱۵( ریال دو درصد )۲درصد(
۳- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ 
۴۵( ریال نسبت به مازاد سی میلیارد )۰۰۰/ ۰۰۰/ 

۰۰۰/ ۳۰( ریال سه درصد )۳درصد(
۴- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد )۰۰۰/ ۰۰۰/ 

۰۰۰/ ۴۵( ریال چهار درصد )۴درصد(
ب( مالیات بر مســکن لوکس: بر اســاس تصویب 
مجلس، خانه هایی ارزش آنها با احتســاب عرصه و 
اعیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، خانه لوکس 
محسوب شده و مالک آن باید در بهمن ۱۴۰۰، این 
مالیات را پرداخت کند. خانه های درحال ســاخت 
و خانه های در ســال تملک از پرداخت این مالیات 
معاف هستند. نرخ مالیات ســاالنه این خانه های 

لوکس به شرح ذیل است:
یکصدمیلیــارد  مــازاد  بــه  نســبت   -۱-۱
)۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال تــا یکصدو پنجاه 

میلیارد )۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال یک در هزار
۱-۲- نســبت به مــازاد یکصدو پنجــاه میلیارد 
)۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا دویســت و پنجاه 

میلیارد )۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال دو در هزار
۱-۳- نســبت به مازاد دویســت و پنجاه میلیارد 
)۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا چهارصد میلیارد 

)۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال سه در هزار

۱-۴- نســبت بــه مازادچهارصــد میلیــارد 
)۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا شش صد میلیارد 

)۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال چهار در هزار
۱-۵- نســبت بــه مازادشــش صــد میلیــارد 

)۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال به باال پنج در هزار
۲. مالیات صادرات مواد خــام و نیمه خام: مجلس 
شــورای اســالمی درآمد حاصل از صادرات مواد 
معدنی فلزی- غیرفلزی، محصوالت نفتی، گازی و 
پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط 
کشور را مشمول مالیات دانست اما تعریف و فهرست 
مواد خام و نیمــه خام مذکــور را برعهده تصویب 
هیأت وزیران پس از دریافت پیشــنهاد مشترک 
وزارتخانه هــای امور اقتصــادی و دارایی، صنعت، 
معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 

کشاورزی ایران دانست.
۳. مالیات هنرمندان و مؤسسات آموزشی: مجلس 
شــورای اســالمی مصوب کرد، معافیت مالیاتی 
فعالیت های مربوط به انتشــارات کمک درسی و 
فعالیت های هنری از قبیل بازیگری صرفاً تا سقف 
۲۰۰ میلیون تومان قابل اعمال اســت و بعد از آن 
حسب مورد به نرخ ماده )۱۰۵( یا ماده )۱۳۱( قانون 
مالیات های مســتقیم مشــمول مالیات می شود. 
همپنین در مــاده الحاقی دیگــری معافیت های 
مالیاتی مؤسسات کنکور دانشــگاه ها حذف شده 

است.
۴. مالیــات از درآمــد بالگرها: بر اســاس مصوبه 
مجلس درآمدهای کاربران دارای ۵۰۰ هزار دنبال 

کننده در رســانه های کاربرمحور از محل تبلیغات 
مشــمول مالیات بر درآمد خواهد بود. ســازمان 
امور مالیاتی مکلف اســت ظرف دو ماه پس از الزم 
االجرا شدن قانون بودجه، دســتورالعمل اجرایی 
 مربوط را تهیه و بــه تأیید وزیر امــور اقتصادی و 

دارایی برساند.
سازمان امور مالیاتی همچنین مکلف است لیست 
مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها 
را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

۵. مالیات بر سیگار: در ماده ۷۳ قانون ششم توسعه، 
نرخ های مشخصی برای افزایش مالیات سیگار دیده 
شده اســت مجلس نیز در اجرای این ماده قانونی، 
مصوب کرد، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده 
فروشی هر نخ ســیگار تولید داخل با نشان ایرانی 
مبلغ دویست و پنجاه )۲۵۰( ریال، تولید داخل با 
نشان )برند( بین المللی مبلغ پانصد )۵۰۰( ریال، هر 
نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد )۱۵۰۰( ریال 
به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی 
قلیان داخلی سی و ســه هزار )۳۳.۰۰۰( ریال به 
عنوان مالیات و هر بســته پنجاه گرمی تنباکوی 
وارداتی یکصد هــزار )۰۰۰/۱۰۰( ریال به عنوان 

حقوق ورودی اضافه شود.
به گزارش خبرنگار مهر، تکیه بر درامدهای مالیاتی 
از جمله محورهای مهم اصالح ساختار بودجه است 
که رهبر انقالب بیش از دولت است آن را بعنوان یک 

مطالبه جدی از دولت مطرح کرده اند.
»مالیــات« درآمدی اســت که به جهــت تکرار 
شــوندگی و پایداری آن در بســیاری از کشورها 
نقش تأمین هزینه های دولــت را بر عهده دارد. در 
ایران از دیرباز به دلیل وجــود منابع فراوان نفتی 
به این موضوع اهمیت چندانی برای تأمین بودجه 
داده نمی شد. وابستگی بودجه به نفت از دو جهت 
باعث اخالل در اقتصاد می شــود، اگر درآمد نفتی 
بتوانــد درآمدهای مورد نیاز دولــت را تأمین کند 
موضوعی اســت که اغلــب کارشناســان از آن به 
عنوان راه ایجاد درآمد پایدار برای کشــور و رهایی 
از معضل کســری بودجه می دانند. بودجه متکی 
به نفت اگر بتواند مصــارف بودجه را تأمین کند به 
دلیل عرضه غیر طبیعــی ارز باعث کاهش قیمت 
دالر می شود و مشــکالتی را برای صادرات ایجاد 
می کند. اما اگر این منابــع نتواند کفاف مصارف را 
بدهد در این صورت جبــران بودجه از طریق چاپ 
 پول منجر به تورم می شــود و قدرت خرید مردم را 

کاهش می دهد.

مجلس ۵ مالیات مهم را به الیحه بودجه ۱۴۰۰ اضافه کرد 

تغییرات مالیاتی مجلس در الیحه ۱۴۰۰

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:
ناچاریم محدودیت ها را تا ماه ها 

ادامه دهیم
رییس جمهور گفت: هر اندازه که بتوانیم واکسن 
تهیه می کنیم. مردم می دانند وضعیت واکسن 
امروز مشابه ماسک در اوایل این بیماری است. چه 
طور مسیر هواپیماها را عوض می کردند و ماسک 
ها را در فرودگاه ها می گرفتند. امروز آن شرایطی 
که برای تهیه ماســک وجود داشت، در دنیا برای 

واکسن پیش آمده است.
روحانی گفت: همه دوســت داریم شــب عید، 
شب های آرامی برای مردم بسیار عزیز ما باشد و 
برای کسی مصیبتی پیش نیاید و همه خانواده ها 
بتوانند این ایام را در چارچوب همه رســومات و 
سنت هایی که بوده، البته نه به شکل سابق، برگزار 
کنند. در عید رفت و آمد مردم و سفر حتی اگر دچار 
موج چهارم نباشیم و شرایط عادی باشد، باز هم 

همه باید مراعات کنند.
روحانی ادامه داد: اگر دچار موج چهارم نشــویم 
باز هم همه باید مراعات کنیم. عید امسال چیزی 
مشابه عید پارسال است. شــاید از نظرهایی باید 
بیشتر از پارسال مراعات کنیم. پارسال می گفتیم 
از دست ویروس وهان چه کار کنیم. امسال از مار 
غاشیه به افعی پناه بردیم. حاال می گوییم به پناه 
ویروس وهان بریم و ویروس انگلیسی سراغمان 
نیاید. شــرایط سخت تر شده اســت. مردم عزیز 
و بزرگوار ما که طی این ۱۳ ماه همیشــه لطف و 
همکاری کردند ان شــاءاهلل این ایــام هم رعایت 

می کنند.
روحانی گفت: الحمدهلل واکسیناسیون در کشور 
ما آغاز شده و شرایط ما در هفته های پیش رو، هم 
برای کادر درمان در سراسر کشور و هم برای افراد 
مسن یا بیماران زمینه ای بهتر می شود. شرایط مهیا 
می شود. تمام توان دولت برای خرید واکسن امروز 
متمرکز است و در کل شرایط ما بگونه ای است که 
هر مقدار بتوانیم واکسن مورد نیاز را تهیه می کنیم.

مردم می دانند واکســن امروز مشابه ماسک در 
اوایل این بیماری است. چه طور مسیر هواپیماها را 
عوض می کردند و ماسک ها را در فرودگاه ها می 
گرفتند. امروز آن شرایطی که برای تهیه ماسک 
وجود داشت، در دنیا برای واکسن پیش آمده است.

رئیس جمهور گفت: امروز شرایطی که برای واکسن 
در دنیا پیش آمده یــک امتحان بزرگ برای همه 
دنیاست. کشورهایی که پیشرفته و پولدار هستند 
و امکانات دارند می خواهند همه واکسن ها را به 
کشور خودشان بیاورند و سریع واکسیناسیون را 

در کشور خود انجام دهند.

نوبخت:
 یارانه های نقدی باید به موقع 

پرداخت شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که حتی 
برای یک روز نمی توان پرداخــت یارانه نقدی را به 
تأخیر انداخت. به گزارش ایســنا، در جلسه علنی 
)شنبه( و در جریان بررسی بندی از جزئیات الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی پیشــنهادی برای 
حذف بندی از الیحه بودجه در تبصره ۱۴ مطرح شد 
که در آن به دولت تنخواه داده می شد تا بتواند یارانه 
نقدی را پرداخت کند. این پیشنهاد را محسن دهنوی 
نماینده تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس بیان کرد.

محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
در مخالفت با این پیشنهاد حذف گفت: پرداخت 
یارانه نقدی به خانوارها در حال انجام است و واقعا 
تعدادی از شهروندان به این درآمدها بسیار وابسته 
هستند. باید یارانه نقدی در یک روز خاص در ماه 
پرداخت شود و حتی نباید یارانه نقدی با یک روز 
تأخیر پرداخت شود. وی افزود: با توجه به اهمیت 
این موضــوع مجوزی از شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی با موافقت مقام معظم رهبری گرفتیم تا 
اینکه از طریق اوراق و همچنین استفاده از خزانه 
منابع الزم را کســب کرده تا به موقع یارانه نقدی 
پرداخت شود منتهی تأکید نمایندگان بر این بوده 
که مجوز از مجلس گرفته شده و به سمت شورای 
دیگری برای اجازه قانونی نرویم. رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه گفت: دولت های آینده بدانند دچار 
مشکل فراوانی می شوند که اگر نتوانند از این مجوز 
تنخواه استفاده کنند کما اینکه طبق این مجوز باید 
دو ماه بعد تنخواه پرداخت شود. اگر این مجوز نباشد 
 امکان پرداخت ها نیست. با این مجوز فرصتی داده 
می شود تا به وقت خود یارانه به محرومان داده شود.

وی افزود: برای دادن نظم و پرداخت به موقع یارانه 
نقدی ما مجوز تنخــواه را از مجلس می خواهیم 
چون اگر این اتفاق نیفتد دولت بعدی دچار مشکل 
می شود. در نهایت نمایندگان با تصویب بند الف 
تبصره ۱۴ بانک مرکزی را موظف کردند که برای 
پرداخت به موقع مصارف هدفمندی، تنخواه در 

اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد.

اخبار
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در حالی که انتظار می رفت اخبار مثبت منتشر شده در خصوص آزادسازی 
منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و همچنین توافق برای استفاده از منابع 
ایران در ژاپن بازار ارز را متحول کند، چنین اتفاقی رخ نداد و بازار با روندی 

افزایشی فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرآنالین، در پی اعالم موافقت آمریکا با آزادســازی بخشی از 
منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی از یک سو و همچنین توافق ایران با 
ژاپن و دیگر کشورها در خصوص استفاده از منابع بانکی اش برای واردات 
واکسن و ... انتظار می رفت بازار ارز با روندی کاهشی فعالیت خود را در اولین 

روز هفته از سرگیرد.
 این در حالی است که خبرهای رسیده از بازار ارز نشان از افزایش قیمت ها 
دارد. دالر امروز با تغییر کانال، بار دیگر به کانال ۲۵ هزار تومان ورود کرد و 
هر دالر امریکا به قیمت ۲۵ هزار و ۱۹۶ تومان فروخته می شــود. صرافان 
می گویند تقاضا برای خرید ارز در روزهای اخیر افزایش یافته و با توجه به 
اینکه تکلیف سفرهای نوروزی روشن نیست، این خریدها احتماال به افزایش 

نگرانی ها برای خروج ایران از برجام بازمی گردد.
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی و مدیرعامل اسبق بانک 
صادرات در گفتگو با خبرگزاری خبرآنالین، در خصوص اینکه چرا اخبار 
مثبت تاثیر خود را بر بازارهای ایران به جا نگذاشته است؟ گفت: متاسفانه 
همان قدر که خبر مثبت می شنویم، اخبار منفی نیز به  گوش می رسد و با 
توجه به حساسیت باالی بازارها در شرایط کنونی، تاثیرپذیری آنها از اخبار 

منفی باالتر است و در نتیجه جانب احتیاط را رعایت می کنند .  وی با اشاره 
به اتفاقات رخ داده در منطقه و همچنین مواضع اعالمی از سوی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی درخصوص برجام ، گفت: برخی تصمیمات از عهده 
یک قوه خارج است و باید مرجعی کارشناسی و استراتژیک درباره آن موضوع 

اظهار نظر کند .
وی گفت: اتفاق مهمی رخ داده است. می بینیم که امریکا به کره چراغ سبز 
داده و همین امر نشان می دهد که حتی اگر تحریم ها رسما برطرف نشود، این 
کشور مماشات خواهد کرد و در نتیجه ایران باید آماده بازگشت به بازارهای 
نفت و افزایش صادرات غیرنفتی باشد اما متاسفانه نیروهایی در داخل هستند 
که این اتفاقات مثبت را خنثی می کنند و نوعی بالتکلیفی و دلسردی را در 

فضای اقتصادی کشور ایجاد می نمایند .

دالر چقدر پایین می آید؟
وی با اشــاره به اینکه انتظار کاهش قیمت دالر، در شرایط فعلی انتظاری 
معقول و منطقی است، گفت: البته در پیش بینی ها نباید به مسئله اصلی 
یعنی واقعیات اقتصادی بی توجه ماند ، درست است که تحریم نفس های 
آخر را می کشد اما سوخت تحریم، یعنی نقدینگی بسیار باال، همچنان در 
اقتصاد ایران وجود دارد و در نتیجه تقویت ارزش پول ملی حتی پس از لغو 

تحریم ها چندان امکان پذیر نیست.
 وی گفت: اگر تحریم ها و فشــار روانی ناشی از آن برداشته شود، بی تردید 

قیمت دالر تا محدوده بیست هزار تومان کاهش می یابد اما مسلما ریزش 
بیش از این میزان قیمت دالرنیاز به اصالح ساختارها و تغییر رویه ها دارد .

او با اشــاره به اینکه ایران به دلیل اقتصاد تورمی بــا بحران های متعددی 
روبروست، گفت: متاسفانه ما در تمامی سال های گذشته به دلیل سیاست 
غلط ارزی با خروج سرمایه از کشور روبرو بودیم . باید بپذیریم که در جنگی 
نابرابر با ابرقدرت جهان، یعنی امریکا هستیم و همین وضعیت در طوالنی 
مدت به خروج سرمایه از ایران دامن زده و میزان سرمایه خروجی حتی از 

کشورهایی که وضعیتی به مراتب بدتر از ما دارند بیشتر است .
 او تاکیــد کرد: با ایجــاد آرامش ، برقــراری فضای با ثبــات و همچنین 
تصمیم گیری درست و منطبق با ذات اقتصاد و اصالح سیاست های ارزی 
می توان این روند را اصالح کرد اما در شــرایط فعلی بسیاری از کشورهای 
اطراف برای ســرمایه های ایران دنــدان تیز کرده اند و ایــن را می توان از 

سیاست های ترکیه و امارات و دیگران دریافت .
 او گفت: تورم نیز آینده اقتصاد را غیر قابل پیش بینی کرده و همین امر در 
طوالنی مدت بسیاری از صاحبان سرمایه را به این نتیجه می رساند که فعالیت 
و کسب و کار و زندگی خود را به جایی منتقل کنند تا بتوانند درباره آینده 

ان تصمیم بگیرند .
 به گفته وی در این وضعیت بالتکلیف ما با بحران های اقتصادی متعدد روبرو 
هستیم و الزم است با همگرایی سیاسی بر سر مسائل مهمی که سرنوشت 

کشور در گرو آن است، فضا به سمت بهبود حرکت کند .

حسینی هاشمی: کشورهای اطراف برای سرمایه  های ایران دندان تیز کرده اند

بازار ارز  بر سر دوراهی
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رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به آزاد سازی 
یک میلیارد دالر از منابع بلوکه شده ایران در کره، گفت: 
این اتفاق می تواند گام ابتدایی روندی باشد که به برداشته 
شدن تدریجی یا یکباره تحریم ها منجر می شود و امکان 

مبادله بانکی را برای کشور فراهم می سازد.
اعالم توافق میان ایران و کره جنوبی برای آزادسازی یک 
میلیارد دالر از ارزهای بلوکه شده ایران در بانک های این 
کشور، خبر امیدوارکننده ای که بود که فضای اقتصادی 
کشور را در هفته گذشته تحت تاثیر خود قرار داد. خبری 
که پس از اما و اگرهای فراوان ســرانجام روز پنجشنبه با 
تایید یکی از مقامات ارشد وزارت امورخارجه کره جنوبی 
مبنی بر موافقت آمریکا با انجام این مبادله مالی، به نظر 

می رسد تا اجرایی شدن فاصله چندانی نداشته باشد.
»احمد مجتهد« استاد دانشگاه و رییس اسبق پژوهشکده 
پولی و بانکی، نیز ضمن استقبال از این تحول در عرصه 
دیپلماسی اقتصادی گفت: آزادسازی یک میلیارد دالر 
از ارزهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی، را می توان به 
عنوان یک نشانه مثبت و گام ابتدایی از مجموعه تحوالتی 
دانست که کشور را به ســمت حل مشکالت اقتصادی 

هدایت خواهد کرد.
وی افزود: اقتصاد ایران در سال های اخیر تحت شدیدترین 

تحریم ها قرار داشت و منابع فراوان مسدود شده کشور 
در بانک های جهانی، واردات کاال به کشور را با مشکالت 
فراوانی مواجه ساخته بود. در این شرایط هرچند تا زمانی 
که تحریم ها برقرار باشد، همچنان علت اصلی مشکالت 
برقرار خواهد بود و امکان مبادله آزاد کاال برای کشور فراهم 
نیست، اما آغاز روند آزادسازی منابع ارزی مسدود شده، 

می تواند نشان دهنده روند از بین رفتن تحریم ها باشد.
رئیس اســبق پژوهشــکده پولی و بانکی درباره شیوه 
آزادسازی این منابع توضیح داد: به صورت معمول منابع 
ارزی کشور در بانک های خارجی باید صرف تامین کاالها 
یا تکنولوژی های مورد نیاز کشور شود، اما در خصوص این 
یک میلیارد دالر مورد مذاکره، گمانه های مختلفی عنوان 
شده اســت که از خرید دارو و اقالم بهداشتی تا پرداخت 
نقدی این مبلغ به ایران مطرح است. روندی که برای این 
یک میلیارد دالر اتفاق خواهد افتاد یک استثنا است و حتی 
در صورت پرداخت نقدی این مبلغ به ایران، که می توان 
آن را بدترین شیوه دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور 
توصیف کرد، با این وجود این اتفاق در حکم یک سیگنال 

مثبت تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشــت. وی در ادامه 
با اشاره به مشکالتی که تحریم های آمریکا برای اقتصاد 
کشور ایجاد کرده است، یادآور شــد: آمار و ارقام رسمی 
اعالم شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد 
که میزان سرمایه گذاری در ایران در سال های اخیر منفی 
بوده است که واقعیتی بسیار نگران کننده است. از سوی 
دیگر در همین سال ها بیشــترین رشد اقتصادی کشور 
در حوزه کشــاورزی صورت گرفته است که حداکثر ۱۵ 
تا ۲۰ درصد تولید کشور را شــامل می شود یا در حوزه 
خدمات بوده است که بحران کرونا به آن هم صدمه جدی 
وارد ساخته اســت. وی ادامه داد: برای خروج از وضعیت 
نامطلوب اقتصادی نیاز به رشد سرمایه گذاری در داخل 
است. دسترســی بانک مرکزی به منابع ارزی کشور در 
خارج از کشور، بستری برای تقویت این سرمایه گذاری 

می تواند باشد.
مجتهد تاکید کرد: مبلغ یک میلیارد دالر اعالم شده، هر 
چند در مقایســه با میزان صادارات و واردات کشور که در 
حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیارد دالر است، رقم قابل توجهی 

نیست، اما اگر بدانیم این اتفاق می تواند گام ابتدایی روندی 
باشد که به برداشته شدن تدریجی یا یکباره تحریم ها منجر 
شــود و امکان مبادله بانکی را برای کشــور فراهم سازد، 

ارزشمندی آن در فرایندهای اقتصادی نمایان خواهد شد.
این استاد دانشــگاه ضمن اظهار تاکید بر ضرورت تصویت 
لوایح CFT  و پالرمو  در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه 
داد: در صورتی که از لیست سیاه FATF نیز خارج شویم، 
سیستم بانکی کشورمان وارد شبکه جهانی شده و در این 
شرایط با دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور،  می توانیم 
تجهیزات، لوازم یدکی و تکنولوژی های الزم را وارد کشور 
کنیم. ما در داخل کشور امکان تولید همه کاالها یا خدمات 
را نداریم و برای به چرخش درآوردن چرخ های اقتصاد کشور 
و توســعه نیاز به واردات تکنولوژی های نوین داریم. وی در 
پایان درباره تاثیر این آزادســازی بخشی از ارزهای مسدود 
شده کشور بر بازار ارز نیز خاطرنشان کرد: از آنجا که تحقق 
دسترسی ایران به این یک میلیارد دالر، چشم انداز مثبتی را 
برای حل بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور ایجاد خواهد 
کرد، پیش بینی می شود بازار ارز نیز آرامش پیدا کند و دیگر 
شاهد روندی افزایشی قیمت ها در این بازار نباشیم. دسترسی 
دولت به این منابع همچنین امکان مدیریت بهتر بازار را برای 

بازارساز فراهم خواهد کرد.

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۹ اسفند ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای 

جهانی ۱۷۳۵ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۷۹ هزار و ۹۱۶ تومان است.

دیوار تحریم ترک برداشت

آغاز آزادسازی پول های بلوکه شده
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سهم ناچیز گوشی های 600 دالری در سبد خرید مردم
امیر اسحاقی، عضو انجمن واردکنندگان موبایل 

سود بازرگانی واردات تجاری موبایل به همراه احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی یعنی مجموعا از 5 به 12 درصد  افزایش پیدا کند در کل 2/5 تا 3 درصد افزایش قیمت تمام شده این گوشی ها خواهد شد که 
بر قیمت فروش تاثیر می گذارد. اما به دلیل اینکه این مدل گوشی ها سهم کمی در سبد خرید خانوار دارند بنابراین تاثیر زیادی در قیمت ها در بازار تلفن همراه نخواهند داشت.  

گوشی های باالی 300 یورو که قیمت آن 400 دالر می شود کال 9 درصد از نیاز بازار را تشکیل می دهند و گوشــی های باالی 600 دالر تنها 8 درصد از نیاز بازار را شامل می شوند که اکثر آنها نیز طریق مسافری وارد 
کشور می شوند. به همین دلیل نمی توان انتظار داشت که تاثیر این مصوبه گرانی در بازار تلفن همراه باشد. جای نگرانی برای مردم و مصرف کنندگان وجود ندارد. در حال حاضر نیز بازار بسیار خوب و متعادل است و 
خوشبختانه با توجه به ارز تخصیص داده شده عرضه بسیار باالست و آمار ترخیص گوشی نیز رشد داشته است. کاال در بازار زیاد اســت و قیمت ها به همین دلیل رقابتی تعیین می شود ومردم و خریداران می توانند با 

انتخاب خودشان و تنوع در گارانتی شرکت ها مدل گوشی مورد نظر خود را انتخاب کنند. البته هر سال همین طور بوده و امسال با توجه به میزان تخصیص ارز باال شاهد رونق بازار تلفن همراه هستیم.

با مصوبه مجلس شــورای 
اسالمی، ســود بازرگانی 
واردات تجــاری موبایــل 
بــاالی 600 دالری از یک 
به هشــت درصد افزایش 
یافته و با احتســاب چهار درصد حقوق و عوارض 
گمرکی، تعرفه واردات از 5 بــه 12 درصد افزایش 
خواهد یافت. کارشناسان بازار بر این اعتقادند که 
به دلیل سهم ناچیز گوشی های باالی 600 دالر در 
سبد مصرف مردم این مصوبه تاثیر زیادی در رشد 
قیمت ها در بازار تلفن همراه نخواهد داشت. عضو 
انجمن واردکنندگان تلفن همــراه نیز با تایید این 
موضوع اظهار داشــته که حتی سهم گوشی های 

باالی 300 دالر نیز در سبد خرید و مصرف مردم باال 
نیست و اگر این مصوبه حتی موجب گرانی در بازار 
شود این رشد قیمت ها ناچیز و در حدود 2/5 تا 3 

درصد خواهد بود.  
در ماه های گذشــته به دلیل مشــکالت مربوط به 
کرونا و مشــکالت تولید و از سوی دیگر، مشکالت 
واردات، قیمت گوشی با افزایش چند برابری مواجه 
بود. این در حالی اســت که بازار موبایل مستقیما 
از بازار ارز تاثیر می گیرد و با هر نوســانی در قیمت 
دالر و به خصوص افزایش قیمت ارز،  دســتخوش 
تغییراتی می شــود. همچنین موضوع ممنوعیت 
واردات گوشــی های باالتر از 300 یورو تابســتان 
سال جاری به عنوان راه حلی برای مشکل واردات و 
کمبود گوشی مطرح شد و البته با جنجال هایی که 
این خبر به پا کرد و حتی با گران شدن گوشی های 
پرچمدار هم گره خورد، مســووالن واکنش نشان 

داده و درنهایت اعالم شــد این موضوع که در حد 
یک صورت جلســه در کمیته تخصیص ارز بوده و 
ابالغی به گمرکات نشده بود که با تصمیم کمیته ای 
متشــکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت 

ارتباطات، لغو شد.
هرچند همان زمان هم واردکنندگان مدعی بودند  
گوشــی 300 یورویی تخصیــص ارز نمی گیرد  و 
واردکننده رســمی نمی تواند این گوشی ها را وارد 
کند، زیرا ممنوعیت واردات گوشی های باالی 300 
یورو به دلیل تحریم ها و محدودیت های ارزی، در  
کمیته های کارشناســی کمیســیون تنظیم بازار  
بررسی شده بود. با وجود این در دو ماه گذشته و به 
ثبات رسیدن بازار ارز وضعیت واردات موبایل هم تا 
به ثبات رسید و حتی با کاهش قیمت ارز، در مدتی 

گوشی ها هم کاهش قیمت را تجربه کردند. 
در آخرین اخبار مربوط به تعرفه گوشی، نمایندگان 

شورای اسالمی در ادامه بررســی جزئیات الیحه 
بودجه 1400، حقوق ورودی واردات گوشــی های 
موبایل ساخته شده خارجی باالی 600 دالر را 12 
درصد تعیین کردند. براســاس این مصوبه وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطالعات موظف اســت کلیه 
تبلت ها و ساعت های هوشمند بارکدخوان و مبدل 
ارتباطات ثابت به ســیار وارداتی و تولید داخل را 
در سامانه هوشــمند مدیریت تجهیزات سامانه ای 

)همتا( ثبت کند.
بنابراین همانطور که انجمن واردکنندگان موبایل 
در توییتر اعالم کرد، طی مصوبه اخیر کمیســیون 
تلفیق مجلس، قرار بر این اســت تا سود بازرگانی 
واردات تجاری موبایل باالی 600 دالری از یک به 
هشت درصد افزایش یابد. به این ترتیب با احتساب 
چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات 

از 5 به 12 درصد افزایش خواهد یافت.

تعرفه واردات گوشی های باالی ۶00 دالر از 5 به 12 درصد افزایش می یابد

موج گرانی گوشی های  پرچمدار 
شایلی قرائی
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 امروز در زمینــه تنظیم بازار 
کاالها مشــاهده می شود که 
بعضا سیاست دستور به جای 
تدبیر در پیش گرفته شده که 
همواره این سیاست شکست 
خورده است. افزایش نرخ ارز، گرانی مواد اولیه تولید و در 
نهایت قیمت گذاری های دستوری موجب شد تا افزایش 
قیمت ها و گرانی بی سابقه در بازار کاالهای اساسی ایجاد 
شود و امروز در آســتانه پایان سال مردم سرگردان برای 
تامین نیازهای خود باشند. از اوایل آذر با وجود تعیین نرخ 
مصوب 20 هزار و 400 تومانی برای هر کیلو مرغ،  قیمت 
این محصول در سطح خرده فروشی ها به بیش از 30 هزار 

تومان رسید. 
گوشت قرمز نیز با قیمت گذاری دستوری و یا به اصطالح 
مسئوالن قیمت تنظیم بازاری نه تنها کاهش پیدا نکرد 
 بلکه در حال حاضر کیلویــی 120 هزار تومان به فروش 
می رســد. دولت این روزها برای هر کاالیی نرخ تنظیم 
بازاری اعالم می کند و می خواهد با دستور و تهدید قیمت 
کاالها را کاهش دهد غافــل از اینکه این رفتار تا به امروز 
نتیجه عکس داشته و به گرانی در بازارها بخصوص بازار 

کاالهای اساسی دامن زده است. 

از پرتقال و موز گرفته تا گوشت و روغن همه مشمول قیمت 
گذاری دستوری شــده اند و دود این تصمیمات اشتباه 
به چشم مردم و مصرف کنندگان می رود. کارشناسان 
اقتصادی در انتقاد به عملکرد دولت بر این باورند که مگر 
اقتصاد دستوری در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد. مگر 
می توان در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد که نرخ دالر 
باید به ۷00 تومان تقلیل یابد و بعد از چند ماه دالر به چند 

برابر قیمت افزایش یابد. مشکل کجاست. 

این در حالی است که جدیدترین آمار منتشر شده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که 
قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و 
برنج، روغن، مرغ زنده و همچنیــن آهن آالت در آذرماه 
امسال بیش از 100 درصد افزایش داشته و بین 2 تا 4.۷ 
برابر شــده و قیمت 23 کاال نیز بیش از 50 درصد گران 

شده است.
محمد علی کمالی سروستانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه 

پرورش مرغ گوشتی در رابطه با تبعات دخالت دولت در 
تعیین نرخ گفت: تعیین قیمت دستوری از سوی مسئوالن 
نظارتی و کارگروه تنظیم بازار که هیچ منطقی هم از آن 
پشتیبانی نمی کند، فقط باعث ایجاد فرصت برای عده ای 
شده که مرغ را از پشت میادین به قیمت مصوب خریده و 
گران در بین خرده فروشان، توزیع کند و سودهای هنگفتی 
از این آشــفته بازار به جیب بزنند. این اتفاق در شرایطی 
می افتد که، بیت المال بــرای نهاده ها هزینه می کند تا 
نفع آن به همه مردم برسد، اما این یارانه به جیب عده ای 

واسطه می رود.
حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس نیز معتقد است که این امر در همه اقتصادها اثبات 
شده که اگر قیمت محصولی را دستوری تعیین کنیم به 
دلیل دو نرخی شدن بازار به ایجاد رانت گسترده در بازار 
دامن زده ایم و اولین ضربــه در این بخش را تولیدکننده 

می خورد.
به هر ترتیب رشــد مداوم تورم و ادامــه گرانی کاالهای 
اساسی در سال جاری نشان داده که دستورات روحانی 
برای مهار گرانی، عمال بی فایــده بوده و روی کاغذ مانده 
است که دلیل آن یا تمرد دستگاه های دولتی از دستورات 
روحانی است یا اینکه اجرای دستورات روحانی منوط به 
اصالح سیاست های کالن اقتصادی دولت، بوده است که 
چون این اصالحات انجام نشده، دستورات روحانی هم 

قابلیت اجرا پیدا نکرده اند. 

نسخه های دستوری دولت در كنترل گرانی ها بی نتیجه  مانده است

سرگردانی مردم در بازار کاالهای اساسی 
ناكامی نسخه دستوری در كنترل گرانی                                                                                              افزایش قیمت 50 تا 370 درصدی 51 كاال در آذر ماه

ناکامی دولت در قیمت گذاری
مسعود دانشمند، اقتصاددان

بارها از دولت اعتراضاتی را در رابطه با گرانی و افزایش قیمت ها شاهد بوده ایم. اما موضوع این است که مقصر تمام این اتفاقات خود دولت است. امروز مردم در بازارها سرگردان و مستاصل شده اند و نسخه دستوری دولت در مهار گرانی ها ناکام 
مانده است. اینکه دولت اصرار دارد در تمام بازارها ردپایی از خود به جای بگذارد به رغم تمام ناکامی ها جای تعجب دارد. تمام انتقادات به سمت دولت است که تفکر اشتباه قیمت گذاری دستوری را چاره کاهش قیمت ها می داند. دولت به عنوان 

قوه مجریه مسئولیت کنترل قیمت ها را دارد که چه اتفاقی رخ می دهد. سیاست تنظیم بازار دولت که سال ها اجرا می شود؛ از ابتدا با اقتصاد کالن ما هماهنگی ندارد. دلیل آن روشن است زیرا تنظیم بازار به معنی قیمت گذاری نیست.
حقیقت این است که آنچه دولت از تنظیم بازار استنباط می کند، قیمت گذاری کاالها و عملکرد دستوری در نظام اقتصادی است و بر همین مبنا قصد دارد سبدی به منظور تامین کاالی ارزان برای اقشار مختلف اختصاص دهد، در حالی که قیمت 

تمام شده کاال و قیمت فروش دارای یک فرمول خاص است و تعیین قیمتی کمتر از آن، دو نتیجه احتمالی را در پی خواهد داشت که اولی افت کیفیت کاال و دومی کمتر شدن تدریجی قدرت تولیدکننده و از بین رفتن چرخه تولید خواهد بود.
دولت برای نظارت بر بازار تولید و عرضه کشور باید در ابتدا باتوجه به توان واحدهای تولیدی شرایط یکسان و مطلوبی را برای به حداکثر رساندن ظرفیت تولید این واحدها از طریق تامین مواد اولیه فراهم کند و بگذارد تولیدکنندگان با ورود به 

چرخه یک رقابت سالم، قیمت کاالهای خود را تعیین کنند. بی شک این روند در زمان کوتاهی ارزش واقعی هر کاال را مشخص خواهد کرد و دیگر نیازی به نظام های دستوری قیمت گذاری نخواهد بود.
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در حال حاضــر 4.3 درصد به مشــترکان کم مصرف و 
2.4 درصد به مشترکان خوش مصرف افزوده شده و 6.۷ 
درصد از جمعیت مشترکان خانگی پرمصرف در کشور 
کاهش یافته که تا پیک تابستان آینده به 10 درصد بالغ 
می شود.غالمعلی رخشــانی مهر با اشاره به  تک رقمی 
شدن تلفات شبکه توزیع در سال 98 ،از هدفگذاری برای 
کاهش تلفات 9.۷6 درصدی به 9.2 درصد تا پایان سال 
جاری و پیشرفت خوب برنامه ها در این خصوص خبر داد. 
رخشانی مهر تمرکز شرکتهای توزیع برای وصول 102 تا 
104 درصدی مطالبات را که بخشی از مانده مطالبات 
سنوات قبل را نیز شامل می شود، مورد توجه قرارداد که 
تاکنون افزایش 8 درصدی وصولی نسبت به سال گذشته 
را درپی داشته و 21 هزار و 500 میلیارد از 22 هزار و 300 
میلیارد تومان مطالبات امسال شرکتها وصول شده است.

معاون هماهنگــی توزیع توانیر پوشــش خدمات غیر 
حضوری بــرق را هم اکنون ۷5 درصــد عنوان کرد که 
در تعدادی از شــرکتها به صورت صــد در صدی اجرا 
شده و با توجه به زمان باقی مانده تا استقرار کامل طرح 
)19 خرداد1400( پیش بینی می شود تا پایان امسال، 
پوشــش صد در صدی ارایه خدمات غیر حضوری برق 
به مردم محقق شود. رخشانی مهر پیشرفت طرح برق 
امید و اجرای 2 برنامه 2 ماهــه در این زمینه را مطابق 
برنامه ریزی ذکر کرد که طــی این مدت ،از مجموع 60 
میلیون قبض برق خانگی 22.5 درصد کم مصرف ،48.9 

درصد خوش مصرف و 28.5 درصد پرمصرف بودند. وی 
سهم مشترکان شهری با 46 میلیون قبض خانگی را 20 
درصد کم مصرف ،49 درصد خوش مصرف و 30 درصد 
پرمصرف و مشترکان روستایی 30 درصد کم مصرف ،4۷ 
درصد خوش مصرف و 23 درصد پرمصرف عنوان کرد 
که در حال حاضر 4.3 درصد به  مشترکان کم مصرف و 
2.4 درصد به مشترکان خوش مصرف افزوده شده است. 
رخشانی مهر با اشاره به این که در این مدت 6.۷ درصد 
از جمعیت مشترکان خانگی پرمصرف در کشور کاهش 
یافته است،  خاطرنشان کرد: هدف ما کاهش 10 درصدی 

مشترکان پر مصرف  تا پیک تابستان امسال است.
رخشانی مهر از عزم بخش توزیع برای افزایش مشترکان 
کم مصرف از 8 میلیون و 400 هزار مشترک به 9 میلیون 
و 200 هزار مشترک تا پایان سال اول اجرای طرح خبر 
داد و بیشترین سهم مشترکان مشمول طرح برق امید در 
هر شرکت توزیع را حدود 55 درصد و مربوط به شرکتهای 
توزیع برق قزوین ،خوزستان و اهواز ذکر کرد که مازندران 
نیز با کمتر از 10 درصد، کمترین مشترکان مشمول را 
به خود اختصاص داد. وی اضافه کرد: بیشــترین سهم 
مشترکان روستایی مشمول به استان قزوین و کمترین 
ســهم به تهران بزرگ و مازندران اختصــاص دارد و در 
حوزه شهری بیشترین مشــترک مشمول برق امید به 
میزان 55 درصد در استان خوزستان و کمترین در استان 

مازندران است.

پس از آنکــه امارات متحده عربی با از ســر گیری 
صدور ویزای گردشگری به این کشور برای ایرانیان 
موافقت کرد، یک شرکت هواپیمایی ایرانی از آغاز 
فروش بلیت پروازهای دوبی خبر داده است. پس از 
آنکه سید محمد حسینی رئیس نمایندگی وزارت 
امور خارجه در امارات متحده عربی )ابوظبی( از آغاز 
مجدد صدور ویزای توریستی در صفحه شخصی 
خود در فضای مجازی خبر داد، از روز پنج شــنبه 
۷ اســفند ماه نیز تعدادی ویزای گردشگری برای 

ایرانیان و شهروندان 13 کشور مسلمان صادر شد.
همچنین یکی از شرکت های هواپیمایی داخلی نیز 
پس از آنکه صدور ویزای توریستی دوبی آغاز شد، از 
صدور و فروش بلیت پروازهای روزانه به دوبی برای 
همه اقشار مردم خبر داد.همچنین قیمت فروش 
بلیت پرواز یک طرفه تهران- دوبی از ســوی این 
ایرالین ایرانی برای پروازهای چارتری 4 میلیون و 
۷00 و سیستمی 4 میلیون و ۷۷0 هزار تومان عنوان 
شده است.پس از آن بار دیگر سفیر ایران در امارات 
در پُست جدیدی در فضای مجازی، اعالم کرد هنوز 
جزئیات موضوع از سوی مســئوالن نهادهای ذی 
ربط اماراتی به دفاتر نمایندگی جمهوری اسالمی 
ایران در ابوظبی و دوبی )سرکنسولگری ایران در 

دوبی( اعالم نشده است.
به گفته حسینی، فعاًل اولویت با خانواده هایی است 
که پیش از این ثبت نام کرده بودند.برخی شنیده ها 
حاکی از صدور تعدادی ویزای توریســتی امارات 
برای خانواده های ایرانی در روز پنج شنبه ۷ اسفند 
است اما در خصوص سفرهای نوروزی به دوبی هنوز 
تصمیم گیری نشده است.مقصود اسعدی سامانی 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره احتمال از 
سرگیری پروازهای دوبی به خبرنگار مهر اظهار کرد: 
دفتر نمایندگی ایران در دوبی خبری اعالم کرده که 
صدور ویزاهای توریستی امارات از سر گرفته شده 
است.وی افزود: اینکه این ویزا برای چه افرادی صادر 
می شود، هنوز مشخص نیست؛ فکر نمی کنم عماًل 

اقدام خاصی انجام شده باشد.
اسعدی ســامانی در پاســخ به این پرسش که آیا 
برای سفرهای نوروزی، ایرالین ها اقدام به فروش 
بلیت دوبی خواهند کرد یا خیر؟ گفت: اگر امارات 

صدور ویزا را آغاز کند مشکلی نیست و ایرالین ها 
می توانند پرواز کنند اما اگر این اتفاق نیفتد، از آنجا 
که مشخص نیست امارات چه برخوردی با مسافران 
خواهد داشت، فروش بلیت نوروزی سفرهای دوبی 

از هم اکنون، مشکل ساز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: دســتورالعمل صدور بلیت و 
ویزای گردشگری امارات به آژانس های گردشگری 
ابالغ شده است؛ کنســولگری ایران در دوبی نیز 
پیگیری می کرد تا ویزای ایرانیان صادر شــود اما 
هنوز جزئیات این موافقت امارات مشخص نیست 
و نهادهای ذی ربط در این کشــور باید اطالعات 
دقیق تری منتشر کنند. به گفته مسئول نمایندگی 
ایران در امارات، فعاًل کسانی که از قبل اقدام کرده 
بودند با اولویت خانواده ها، می توانند ویزا دریافت 
کنند. اســعدی ســامانی درباره زمان آغاز پرواز 
ایرالین هــای ایرانی به دوبی نیز گفــت: هر زمان 
که صدور ویزای گردشــگری از ســر گرفته شود، 
ایرالین های ما هم می توانند پروازها را از سر بگیرند.

حرمت اهلل رفیعی رئیس انجمــن دفاتر خدمات 
گردشگری و سفرهای هوایی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره از سرگیری پروازهای دوبی گفت: هنوز 
دســتورالعمل الزم به ما ابالغ نشــده و قرار است 
یکشنبه 10 اسفند )فردا(، دستورالعمل مربوطه به 

آژانس ها ابالغ شود.
وی افزود: قرار است گردشگران، تجار و دانشجویان 
ویزای دوبــی دریافت کنند اما نباید مانند ســال 
گذشته شود که بسیاری از مردم ثبت نام و مبالغی 
پرداخــت کردند اما ناگهــان با توقــف پروازها و 
تورهای دوبی مواجه شدیم و بسیاری از متقاضیان 
یا نتوانســتند پول های خود را پــس بگیرند یا با 
مشکالت دیگری روبه رو شــدند. رفیعی ادامه داد: 
اگر ویزای توریستی دوبی فعال شود، دفاتر خدمات 
گردشگری اقدام به صدور تورهای نوروز 1400 به 
دوبی خواهند کرد اما در حال حاضر اقدام خاصی 
انجام نشده است. وی درباره شروع پروازهای روزانه 
یک شرکت هواپیمایی ایرانی به دوبی نیز گفت: این 
پروازها محدود است ولی اگر پروازهای معمولی هم 
باز شود، مجدداً شاهد حجم بزرگی از تقاضای سفر 

به دوبی خواهیم بود.

کاهش 6.۷ درصدی مشترکان پرمصرف خانگی برق در کشور

دوبی از سر گرفته شد

پروازهای خارجی نوروز در هاله ای از ابهام

عضو شــورای عالی کار بــا بیان اینکه دســتمزد 
کارگران 30 درصِد هزینه آنها را پوشش می دهد، 
گفت:دســتمزد حتی اگر 100 در صد هم افزایش 
یابد، باز یک فاصله حدودیک میلیــون تومانی با 
سبد معیشت خواهیم داشت. پس از برگزاری چند 
جلسه کمیته مزد شورای عالی کار، باالخره چهارم 
اسفند ماه هزینه سبد معیشت کارگران به عنوان 
یکی از ارکان اصلی تعیین دســتمزد سال 1400، 
به میزان 6 میلیون و 895 هزار تومان تعیین شد؛ 
این در حالی بود که نمایندگان کارگری با توجه به 
وضعیت تورم و قیمت کاالهــا، انتظار تعیین ارقام 

باالتری برای سبد معیشت داشتند.
در همین ارتباط، ناصر چمنی عضو کارگری شورای 
عالی کار اظهار داشــت: با توجه به شرایط کنونی، 
سبد معیشت 6 میلیون و 895 هزار تومانی به هیچ 
وجه منطقی نیســت. همه می داننــد که این رقم 
با هزینه های زندگی از جمله آموزش، ســالمت، 
اجاره بها، هزینه های کرونــا و …همخوانی ندارد 
اما متأســفانه این بازی ای بود کــه دولت و گروه 
کارفرمایی شــروع کردند و با توجه به اینکه زمان 
گذشــته و باید وارد مذاکرات مزد می شدیم، این 
رقم مصوب شــد.وی افزود: طبق اعالم مرکز آمار 

ایران، خط فقر 10 میلیون تومان است، بنابراین رقم 
تعیین شده برای سبد معیشت کارگران، صرفاً برای 
مایحتاج اولیه است.عضو کارگری شورای عالی کار 
تصریح کرد: با توجه به رقم 6 میلیون و 895 هزار 
تومانی هزینه سبد معیشت، حداقل دستمزد حتی 
اگر 100 در صد هم افزایش یابــد و به 4 میلیون و 
300 هزار تومان برســد، با در نظر گرفتن تمامی 
مؤلفه های مزدی از جمله داشتن دو فرزند، دستمزد 
6 میلیون تومان خواهد شد که باز هم با هزینه سبد 

معیشت فاصله دارد.
وی افزود: دســتمزد کنونی کارگران حداکثر 30 
درصد از هزینه های زندگی را پوشــش می دهد و 
فرد برای پر کردن این خــأ ۷0 درصدی، مجبور 
به کار کردن در شــغل های کاذب اســت که این 
مساله تبعات اجتماعی زیادی دارد. چمنی گفت: 
نهم اسفند اســت و هنوز هیچ دعوت نامه ای برای 
برگزاری جلسه شــورای عالی کار جهت ورود به 
مذاکرات مزدی برای اعضا ارســال نشــده است؛ 
نمی دانیم چرا دبیرخانه شــورای عالی کار تا این 
حد کار را سخت کرده است. در حال نزدیک شدن 
به نیمه دوم اسفند ماه هستیم و زمان کافی برای 

مذاکرات سنگین مزدی وجود ندارد.

عضو شورای عالی كار:

دستمزد ۳0 درصِد هزینه خانوار کارگری را پوشش می دهد
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برخورد با فروش دارو در اینترنت
رئیس معاونت اجتماعی پلیــس فتا ناجا درباره اقدامات پلیــس فتا در برخورد با 
فروشندگان دارو در فضای مجازی، توضیحاتی داد.سرهنگ مرتضی پاشایی درباره 
اقدامات پلیس فتا در برخورد با فروشندگان دارو در فضای مجازی، اظهار کرد: بنابر 
قانون هرگونه فروش و واگذاری دارو، مکمل های پزشکی و ورزشی در فضای مجازی 
ممنوع است.وی با تاکید بر اینکه تا این لحظه هیچ داروخانه آنالینی در کشور مجوز 
دریافت نکرده اســت، گفت: طرح هایی را پلیس فتا در دست دارد، عالوه بر اینکه 
روزانه رصد در فضای مجازی را انجام می دهیم، طرحی بین المللی را با عنوان طرح 
پانجیا دست اجرا داریم که با همکاری کشور های دنیا انجام می شود و بر اساس آن 
هر گونه خرید و واگذاری دارو باید در داروخانه های کشور صورت گیرد.سرهنگ 
پاشایی با بیان اینکه برخی از سایت ها در فضای مجازی مجوز فروش اقالم بهداشتی 
دریافت می کنند، گفت: این سایت ها با استناد به این مجوز اقدام به فروش دارو های 
مکمل و... می کنند، درحالی که مجوز آن ها برای فروش اقالم بهداشتی است و از 
مجوز خود سوء استفاده می کنند.رئیس معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا ادامه داد: 
در کل فروش دارو در فضای مجازی ممنوع است و در طرح هایی که اجرا می کنیم 

اگر با چنین مواردی مواجه شویم، با آن ها برخورد می کنیم.

7 بســته صادراتی جدید كه برای توسعه بازار به 
خالق ها تعلق گرفت

ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق برای توسعه بازار 
محصوالت ۷ خدمت صادراتی ارائه می دهد.در حال حاضر خدمات و فرصت های 
قابل توجهی در ســازمان ها و نهادهای مختلفی وجود دارد که می تواند راه را برای 
کسب وکارهای خالق هموارتر کند. ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه 
صنایع نرم و خالق، از طریق گفتگو، رایزنی و عقد تفاهم با این نهادها سعی دارد که 
سبد خدمات شرکت های خالق از تنوع بیشتری برخوردار باشد.با توجه به اهمیت 
صادرات و مشکالت و چالش هایی که شرکت های خالق در این حوزه با آن مواجه 
هستند، این ستاد از طریق رایزنی های انجام گرفته با سازمان توسعه تجارت ایران، 
برای ایجاد یک بسته کامل خدماتی برای شرکت های خالق در این حوزه به تفاهم 
رسید. در این بستر خدماتی جدید، ۷ خدمت صادراتی ویژه در اختیار شرکت های 

خالق قرار می گیرد.

کمک هزینه اعزام هیأت های تجاری
یکی از این بســته های خدماتی پرداخت کمک هزینه اعزام هیأت های تجاری و 
بازاریابی در حوزه صادرات و تجارت بین الملل است. گام اول برای یک شرکت خالق 
رشد یافته برای صادرات، بررسی مقصد صادراتی از طریق اعزام یک فرد یا گروه به 
آن کشور به قصد بازاریابی است. ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان با کمک 
سازمان توسعه تجارت، برای پوشش قسمتی از هزینه های این سفر از ۶۰ میلیون تا 

۸۰ میلیون ریال کمک هزینه بازاریابی بین المللی ارائه می کند.

ثبت نشان یا عالئم تجاری
همچنین ممکن است شــرکت خالق نیازمند این باشــد که در بازارهای هدف، 
صادراتی، نشــان یا عالئم تجاری خود را ثبت کند. در این زمینه نیز شرکت خالق 
کمک هزینه ثبت نشان یا عالئم تجاری در کشورهای خارجی دریافت می کند که 

بر اساس ضوابط تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال قابل پرداخت است.

حمایت از تبلیغات
همچنین یک شرکت خالق ممکن اســت نیازمند این موضوع باشد که در مقصد 
صادراتی خود، تبلیغات انجام دهد و بروشور یا کاتالوگ منتشر کند. برای همه این 
موارد پیش بینی الزم انجام شده است و کمک هزینه هر کدام پرداخت خواهد شد.

حضور پررنگ تر در نمایشگاه های بین المللی
برای حضور شرکت  های خالق در  نمایشگاه های بین المللی نیز از قبل هم مبالغی 
پرداخت می شد، بر اساس این توافق جدید نیز یک پنجره تازه، برای حضور هر چه 

بیشتر شرکت های خالق در نمایشگاه های منطقه ای و بین المللی باز شده است.

پرداخت هزینه خرید محصوالت اعتباری
همچنین برای پرداخت هزینه خرید محصوالت اعتباری نظیر ضمانت نامه و بیمه 
نامه های اعتبار صادراتی، در مقصد کمک هزینه های مختلفی ارائه می شود، برای 
مثال کمک هزینه کارمزد ســود ضمانت نامه از ۷ میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال 

قابل پرداخت است.

کمک برای اقامت همکاران تجاری
در این بسته حتی پیش بینی شده است که برای مهمانان خارجی یک شرکت خالق 
که به قصد ســرمایه گذاری یا همکاری تجاری به ایران آمده اند نیز کمک هزینه 

پذیرش و پذیرایی، تخصیص یابد.

کمک هزینه سود تسهیالت
هفتمین مورد از ۷ بسته خدماتی ویژه شــرکت های خالق دارای صادرات، کمک 
هزینه سود تسهیالت است. اگر شــرکت خالق به قصد صادرات تسهیالت بگیرد، 
مبالغی از  ۷ میلیارد تا ۱۰ میلیارد ریال برای پرداخت سود تسهیالت به وی عرضه 
خواهد شد.بر اساس اعالم معاونت علمی ریاست جمهوری، عالقه مندان می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های 
خالق مراجعه کنند. ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و 
خالق تا کنون خدمات عمده دیگری نیز به شرکت های خالق صادراتی ارائه کرده 
است و این هفت خدمت ویژه تنها بر اساس توافقنامه با سازمان توسعه تجارت ایران 
ایجاد شده است. سبد متنوع خدمات ارائه شده به شرکت های خالق صادراتی مضاف 

بر خدمات عرضه شده عام به همه شرکت های خالق است.

كرونا حمالت سایبری به بيمارستان ها را دو برابر كرد
بررسی های شرکت  آی بی ام نشان می دهد حمالت ســایبری به بیمارستان ها و مراکز 
درمانی از زمان شــیوع ویروس کرونا به بعد دوبرابر شده است. براساس گزارش ساالنه  
آی بی ام )IBM( در مورد تهدیدات اطالعاتی ساالنه فضای مجازی، در یک سال اخیر 
شاهد دو برابر شدن تهدیدهای بدافزاری در اینترنت بوده ایم. یافته های محققان  آی بی ام 
نشان می دهد حمالت سایبری به طور ویژه سازمان هایی را هدف گرفته اند که در مورد 
شناســایی و درمان ویروس کرونا تحقیق می کنند و به دنبال ابداع روش های درمانی 
و واکسن برای مقابله با آن هستند. بیمارســتان ها، شرکت های دارویی، مجموعه های 
خدمات پزشکی و شرکت های حوزه انرژی از جمله نهادهایی هستند که حمالت سایبری 
به آنها به علت ذکر شده دو برابر شده اســت.آی بی ام بر این باور است که علت افزایش 
حمالت به این سازمان ها آن است که آنها نمی توانند هیچ اختاللی در فعالیت های خود 
به علت ضروری بودن مقابله سریع با ویروس کرونا تحمل کنند و بنابراین در صورت هک 
شدن، سرقت اطالعات یا حمالت باج افزاری به سرعت انعطاف نشان می دهند و تالش 
می کنند با باج دادن به هکرها به روند عادی فعالیت های خود بازگردند. آی بی ام معتقد 
است که حمالت سایبری به موسسات پزشــکی و درمانی و همین طور بخش انرژی در 
سال ۲۰۲۱ نسبت به ســال ۲۰۲۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش داشــته و بنابراین باید 

هشیاری این سازمان ها برای مقابله با حمالت مذکور افزایش یابد.

اخبار

ستاری: دانش بنیان های فعال نانو بیش از ۸ هزار میلیارد تومان فروش را در سال جاری رقم زدند
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به رشد دوبرابری ساالنه کسب وکارهای دانش بنیان حوزه نانو گفت: این شرکت ها ساالنه رشد فروش ۱۰۰درصدی نسبت به سال قبل را 

تجربه می کنند.

مصوبه جدیــد مجلس مبنی 
بر افزایش مالیــات اپراتورها 
هرچند اذعان به گرانی اینترنت 
ندارد؛ اما رنگ و بوی آن را دارد 
زیرا اپراتورها از جیب مردم آن 
را تقبل خواهند کرد. این در حالی است که قربانی اصلی 
این افزایش درنهایت کسب و کارهای آنالینی هستند که 
در ســال اخیر به خصوص در بحران کرونا سر برآورده اند 
و اکنون بــا تورم دیگری از جنس تعرفــه اینترنت مواجه 

می شوند. 
نماینــدگان مجلــس بــا وجــود هشــدارها دربــاره 
نتیجــه مصوبه کمیســیون تلفیــق بر افزایــش قیمت 
بســته های اینترنتی، به این مصوبــه رای مثبت دادند. 

نماینــدگان مجلــس تصویــب کردنــد کــه منابع ۳ 
هزار میلیــارد تومــان از کاربــران اپراتورها اخــذ و به 
 صدا و ســیما و برخی دســتگاه های نظارتــی اختصاص 

یابد.
هرچند واکنش های زیادی به این موضوع شده اما مجتبی 
رضاخواه، عضو کمیســیون تلفیق مجلس معتقد است: 
مطلب به درستی به وزیر ارتباطات منتقل نشده و قیمت 

اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش نخواهد یافت.
معاون وزیر ارتباطات نیز اندکی بعد در توییتی چنین پاسخ 
داد که این مصوبه مجلس نه تنها موجب گران شدن قیمت 
اینترنت می شــود، بلکه جلوی توسعه اینترنت در مناطق 
محروم را نیز خواهد گرفت.هرچند این مصوبه هنوز رنگ 
قانون به خود ندیده، اما باید دانســت نتیجه تصویب این 
می شود که »توســعه اینترنت در روستاها متوقف خواهد 
شد«، »اشتغال تازه شکل گرفته در عرصه فضای مجازی 
فضای مجازی و اینترنت را محدود می کند.«مختل می شود« و »گرانی هزینه اینترنت حضور مردم در نابود خواهد شــد«، »عدالت ارتباطی میــان غنی و فقیر 

مصوبه مجلس باعث گرانی اینترنت خواهد شد؟

آنالین ها در بن بست افزایش تعرفه اینترنت
تضعيف كسب و كارهای مجازی با گرانی اینترنت                                             مصوبه مجلس به ضرر كاربران اینترنت است

سیکل  معیوب  افزایش  قیمت اینترنت
شهاب جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران

مصوبه مجلس مبنی بر افزایش مالیات اپراتورها بدون هیچ گونه بررسی کارشناسی بوده و خالف قرارداد با اپراتورهاست. در این رابطه دو نکته حائز اهمیت است؛ نکته اول اینکه اصوال در دنیا عمده مصرف پهنای باند روی ارتباطات 
ثابت است و کمتر روی ارتباطات موبایل قرار دارد. بنابراین تعرفه اینترنت موبایل در سراسر دنیا گران است؛ اما در کشور ما به دلیل انحصار جدی برای توسعه شبکه پهن باند ثابت، همه مردم به سمت اینترنت موبایل رفته اند و از 
سیم کارت های خود برای پهن باند استفاده می کنند. این مساله باعث شد در سال های گذشته بین اپراتورها رقابتی دربگیرد و به همین دلیل تا مدت ها خودکشی تعرفه ای و قیمتی انجام می دادند و دائما قیمت ها را پایین می 
آوردند تا مردم را جذب کنند. به واسطه اینکه اپراتورها اینترنت را سال های قبل ارزان تر فروخته اند، تقاضا برای پهنای باند افزایش یافته است. اپراتورهای موبایل اصوال باید یک اهرم تعرفه ای داشته باشند که بتوانند با درآمدهای 

آن توسعه شبکه بدهند و با توسعه شبکه بتوانند باز هم تعداد مشترکان بیشتری را تحت پوشش قرار بدهند و به موازات آن، اینترنت ثابت شکل بگیرد نه افزایش تقاضای اینترنت موبایل!
در این میان اگر اپراتورهای موبایل تضعیف شوند دیگر نمی توانند G۵ را توسعه بدهند. اگر تعرفه اینترنت در حال حاضر به خاطر این مصوبه گران شود نه به خاطر عوامل دیگر، بسیاری از کسب و کارهای مجازی تضعیف و مصرف 
کنندگان رویگردان می شوند، به تبع اپراتورها ضعیف می شوند، توسعه ضعیف می شود، به سمت ۵G نخواهیم رفت و نســل بعدی تغییر و تحول کسب و کارها را نخواهیم دید. این سیکل معیوبی است که دراثر افزایش قیمت 

اینترنت رخ خواهد داد؛ ولی من باور ندارم که این مساله فقط به مصوبه مجلس مرتبط باشد. 
اما معتقدم مصوبه مجلس کامال اشتباه، ناقص، فاقد نگاه کارشناسی و خالف قرارداد با اپراتورهاست. الزم به ذکر است که اپراتورها سه طیف گوناگون دارند در حالی که در مصوبه مجلس فقط به اپراتورهای موبایل اشاره شده؛ ولی 

به نظر من مستقل از آن باید مشکالت و موانع دیگر توسعه ای را رفع کرد. 

گروکشی مجلس در افزایش مالیات اپراتورها  
محمود راشدی، مشاور کسب و کار

افزایش تعرفه اینترنت، پیش از هر چیز یک بحث سیاسی بین مجلس و دولت است. نکته ای که وجود دارد، این است که در بودجه سال گذشته نیز همین مساله بوده و قرار نبوده صحبتی از افزایش نرخ اینترنت شود. نکته این 
است که برداشت ها متفاوت شده؛ به این دلیل که مجلس یازدهم روی کار آمده و گرایش آن تغییر یافته و این مجلس با دولت تسویه حساب سیاسی می کند. این عدد و رقم سال قبل هم در بودجه بود و قرار بوده این عددی که 
در بودجه تعیین کردند اضافه شود؛ اما دولت این مالیات را در مسیری که خود خواسته، خرج کرده است. االن مجلس روی آن عدد دست گذاشته که حدود ۷ هزار میلیارد تومان است و می گوید مخارج آن را باید مشخص کنید 
و امسال هم که گذشته باید مصارف آن مشخص شود. اما به این برچسب »گرانی اینترنت« یا »گران شدن اینترنت در سال آینده« داده اند و گفته اند که مجلس انقالبی می خواهد تعرفه اینترنت را گران کند. باز پزهای انتخاباتی 

وزیر ارتباطات آغاز شده و می گوید: »تا آخرین روزی که دولت باشد، جلوی آن می ایستم.«
طبق فرمایش یکی از نمایندگان مجلس، مقصود مجلس این است که این بودجه ۷ هزار میلیاردی کجا رفته؛ در واقعیت این پول یک حیات خلوت برای دولت است. 

نکته دوم اینکه به فرض که اینترنت گران شود و این اتفاق بیفتد چه تاثیری روی کسب و کارهای اینترنتی می گذارد. به طور کلی قطع به یقین این اتفاق یک روزی می افتد. به اندازه ای که اینترنت گران شود به همان اندازه ما 
تاثیر آن را می بینیم و زمانی این موضوع نگران کننده است که بدانیم این کار جلوی سرعت رشد بعضی از کسب و کارها و استارتاپ هایی که اینترنت بیس هستند را می گیرد. 

کسب و کارهایی که روی غلتک افتاده اند و جلو می روند، تکلیفشان مشخص است و مثل سابق ادامه می دهند؛. اما آن گروهی که بیشتر آسیب می بینند، کسب و کارهای نوپا و خرد هستند. هرچند باید دانست این دعوا، سیاسی 
و دو مدل ادبیات و تلقی از یک بند قانونی است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

معاون اجرایی پلیس راهور گفت: سه اپلیکیشن 
مجوز ارائه خدمات پلیس راهور را ندارند و کاماًل 

غیرقانونی هستند.
سرهنگ حسین رمضانی در گفت وگوی تلویزیونی 
با اشاره به تخلف برخی از اپلیکیشنها در نگهداشت 
جرائم رانندگی پرداخت شــده در حسابشــان و 
تعطل چند روزه برای واریز ایــن جرائم به خزانه 
دولت، در این رابطه اظهار کرد: یکی از مهمترین 
وظایف پلیس راهــور در حوزه ارائــه خدمات به 
مردم، ارائه خدمات آسان، سریع و مطمئن به آنها 
اســت؛ این نوع خدمات را بر روی درگاه اینترنتی 

 ir.www.rahvar۱۲۰ پلیس راهور بــه آدرس
ساماندهی کردیم و هموطنان می توانند خدماتی 
از جمله استعالم نمره منفی گواهینامه، استعالم 
و پرداخت الکترونیکی تخلفــات را در این درگاه 

انجام دهند.
معاون اجرایی پلیس راهور افزود: ما با دو مشکل 
مواجه هستیم که البته بخش عمده ای از آنها حل 
شده است، مشکل نخست مربوط به APKها یا 
واسطهایی بود که بین مردم و درگاه پلیس راهور 
ایجاد شده؛ این APKها یا درگاه های واسط مانند 
"قبضینو"، "همراه مکانیک" یــا "ایتور" کاماًل 

غیرقانونی هســتند و دارای مجوز از پلیس راهور 
برای ارائه خدمات به مردم نیستند. 

وی تصریح کــرد: این APKها در شــبکه های 
اجتماعی مختلــف تبلیغات خود را بــرای ارائه 
خدمات راهور انجام می دهند و متأســفانه برخی 
از هموطنان به جای دریافــت خدمات به صورت 
مستقیم از سایت پلیس راهور، به این APKها یا 
درگاه های واسط ایجاد شده اعتماد کرده و دچار 

مشکل می شوند.
این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه جرائم رانندگی 
به حســاب راهور واریز نمی شــود به مستقیماٌ به 

حساب خزانه کشــور واریز می شود، گفت: جرائم 
رانندگی بعد از تأیید تسویه، در سیستم اجرائیات 

پلیس راهور حذف می شود.
رمضانی ادامه داد: بعضاً بانکهایی که مجوز پرداخت 
در ســایت پلیس راهور هســتند، به دلیل اینکه 
مطمئن شــوند تراکنش صددرصد انجام شــده، 
جرائم واریز شده را در حسابهای خود حتی تا چند 
روز نگه می داشتند که به بسیاری از این بانکها تذکر 
دادیم و اکنون بسیاری از آنها پرداختهای خود را 
به زیر پنج دقیقه رسانده اند و تقریباً در این حوزه 

مشکلی نداریم.

برخی از سینماگران با انتشار بیانیه ای نسبت به انحصار 
در پلتفرم های اینترنتی نمایش خانگی هشدار دادند.

جمعی از سینماگران خواســتار عدم انحصار در عرصه 
نمایش خانگی و تقویت مدل های مختلف عرضه نمایش 

فیلم شدند.
متن کامل بیانیه این سینماگران به شرح زیر است:

»بی هیچ تردیدی توسعه مدل های مختلف کسب و کار 
در صنعت فیلمسازی باید با افزایش حق انتخاب مردم، 
کاهش هزینه برای تمامی انواع کاربران و بینندگان فیلم 
و سریال با هر میزان تماشا و نیز گسترش بازار این هنر-

صنعت همراه باشد و الزام و اجبار وب سایت ها، پلتفرم ها 
و اپلیکیشــن های خصوصی و اســتارتاپ ها و ترافیک 
اپراتورها به اســتفاده از مدل دســتوری که به توسعه 

فساد و رانت و کاهش حق انتخاب مردم منجر می شود 
ضربات جبران ناپذیری به کســب و کارهای خصوصی 
این حوزه وارد خواهد ســاخت.ما بر این باوریم وظیفه 
مسئوالن تقویت مدل های مختلف کسب و کار عرضه 
نمایش آنالین برای گسترش و تنوع سایت ها، پلتفرم ها، 
استارتاپ ها و اپلیکیشن ها است تا تماشاگران محصوالت 
ســینمای ایران بتوانند بر اساس ســلیقه خود آزادانه 
دســت به انتخاب بزنند نه اینکه شرایط خاصی بر آنان 
تحمیل شود.ما معتقدیم شکوفایی و خالقیت در عرصه 
هنر تنها با تنوع و ایجاد عرصــه رقابتی بوجود خواهد 
آمد نه با انحصار.همچنین می بایســت شرایطی ایجاد 
شود تا بیشترین درآمد به جای واسطه ها به صاحبان و 
تولیدکنندگان آثار پرداخت شود تا تماشاگران اطمینان 

یابند درآمــد فیلم ها به تولیدکننــدگان آثار پرداخت 
خواهد شد و با کوتاه شدن دست واسطه ها صاحبان آثار 
با خیال راحتی به تداوم راه و ساخت آثار خالقانه همت 
گمارند.«امضاکنندگان ایــن بیانیه عبارتند از؛ مرتضی 
شایسته، مهدی فخیم زاده، علیرضا داوود نژاد، کیومرث 
پوراحمد، سید غالمرضا موسوی، منیژه حکمت، مهرداد 
فرید، علی ژکان، عبدالرضا کاهانی، مجید برزگر، خسرو 
امیرصادقی، علی ســرتیپی، محمد متوســالنی، رضا 
درمیشــیان، امید الف امید ی، محمد احمدی، جلیل 
اکبری صحت، حمید اعتباریان، حسن آقاکریمی، حسن 
امجدی مقدم، حبیب اهلل بهمنی، فریدون بخشــایش، 
روح اهلل برادری، حسین تهرانی، سیروس تسلیمی، اصغر 
توسلی، مجید جوانمرد، اکبر خامین، سید جالل الدین 

دری، محسن دامادی، امیرشــهاب رضویان، سیروس 
رنجبر، ساسان سالور، سامان سالور، رضا سبحانی، آرش 
سجادی حسینی، غزاله سلطانی، حجت سیفی، یوسف 
صمدزاده، صدیقه صحت، مجید صدیقی، محمد عرب، 
سلیمان علی محمد، علی غفاری، بایرام فضلی، کامران 
قدکچیان، رهبر قنبری، حسن قلی زاده، حسین قناعت، 
بهرام کاظمی، علــی محمد کاظمی، بهمــن کامیار، 
غالمرضا گمرکی، منصور لشــکری قوچانی، حســن 
نجفی، اصغر نصیری، مرتضــی متولی، بهرام محمدی 
پور، مجیدرضا مصطفوی، حســن مصطفوی، ابراهیم 
مختاری، احد میکائیل زاده، شــهرام مسلخی، فرهاد 
مهرانفر، اسماعیل میهن دوســت، داود موثقی، خسرو 

ملکان، امیر شروین.

تعرفه اینترنت پیام رســان داخلی در بودجه سال ۱۴۰۰ 
یک پنجم تعرفه اینترنت پیام رسان خارجی تعیین شد. 
پیشــنهاد کاهش تعرفه اینترنت پیام رســان داخلی در 
مقایسه با پیام رسان خارجی از سوی نماینده شیراز مطرح 
شــد و مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت. در 
شــرایط فعلی نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به 
منظور حمایت از پیام رســان های داخلی هزینه دیتای 
مصرفی کاربران پیام رسان های داخلی را یک سوم دیتای 
پیام رسان های خارجی قرار داده است.نمایندگان مجلس 
در ادامه بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، 

با اضافه شــدن یک ردیف به بند الحاقی )۲( تبصره ۱۸ 
ماده واحده این الیحه موافقت کردند. براساس پیشنهاد 
جعفر قادری، نماینده شــیراز دولت مکلف اســت نرخ 
تعرفه اینترنت را برای اســتفاده از پیام رسان های داخلی 
۲۰درصد نرخ تعرفه پیام رسان های خارجی تعیین کردند. 
این موضوع یعنی نرخ تعرفه اینترنت پیام رســان داخلی 
یک پنجم تعرفه اینترنت پیام رســان خارجی محاسبه 
شــود.جعفر قادری، در مورد پیشــنهاد خود در مجلس 
گفت: »این پیشــنهاد را ارائه دادم تا میزان اســتفاده از 
پیام رســان های داخلی افزایش یابد و انگیزه ای شــود تا 

مردم پیام رسان های داخلی را به پیام رسان های خارجی 
ترجیح دهند. همانطور که همکاران می دانند برای اینکه 
پیام رسانی بیشتر مورد استقبال قرار بگیرد.باید در سطح 
جامعه افراد بیشتری از آن اســتفاده کنند.«او ادامه داد: 
»یکی از راه  هایی که باعث اســتقبال مردم از پیام رسان 
داخلی می شود، کاهش هزینه است. این پیشنهاد کمک 
می کند تا برای پیام رسان های داخلی امکانی را فراهم کنیم 
تا به شکل وسیع تری در سطح جامعه مورد استفاده قرار 
بگیرند.«به گفته قادری استفاده از پیام رسان های داخلی 
با توجه به اینکه سرورهایشان در داخل است، امن تر است 

و از نظر اقتصادی استفاده از پیام رسا ن های داخلی مقرون 
به صرفه تر است.سازمان تنظیم مقررات دی ماه سال ۹۶ با 
هدف حمایت از پیام رسان های داخلی طی مصوبه  ۲۵۶ 
اعالم کرد که تعرفه دیتا برای اســتفاده از پیام رسان های 
داخلی یک سوم تعرفه ترافیک بین الملل محاسبه خواهد 
شد.مورد مصطفی طاهری، نماینده زنجان طی بررسی این 
پیشنهاد در مجلس با اشاره به مصوبه رگوالتوری در این 
خصوص گفت: »در حال حاضر اینترنت پیا م رسان های 
داخلی یک سوم قیمت پیام رسان های خارجی است. این 

دو پیام رسان هم  قیمت نیستند.«

امکان اعتراض اینترنتی به جرائم رانندگی به زودی فراهم می شود

هشدار سینماگران نسبت به انحصار در پلتفرم های اینترنتی

يادداشت

نمایندگان در بررسی بودجه 1400 تصویب كردند

تعرفه اینترنت پیام رسان داخلی یک پنجم تعرفه پیام رسان خارجی شد


