
گزارش های رســمی نشــان می دهد که بدهی 
خارجی ایران با رشد ۷.۲ درصدی به ۹.۲ میلیارد 

دالر رسیده است.
به گزارش ایسنا، بدهی خارجی مجموعه تعهدات 
ایجاد شــده در نتیجه گشــایش اعتبار اسنادی 
تسهیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان 
ها و نهادهای بین المللــی همچنین تامین مالی 
پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و 

اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.
این در حالی است که بررسی گزارش مرکز آمار 

ایران از وضعیت تجاری کشــور نشــان می دهد 
که در تابســتان امســال بدهی خارجی ایران به 
۹.۲ میلیارد دالر رسیده اســت که افزایش ۷.۲ 

درصدی دارد.
در همین دوره ارزش صادرات غیر نفتی ایران ۷.۲ 
میلیارد دالر بوده که نســبت به دوره قبل ۲۴.۴ 

درصد کاهش داشته است.
در دیگر بخش ها نیز تراز حســاب جاری در بهار 
منفی ۶۲۲ میلیون دالر اعالم شده که ۱۱۲ درصد 

منفی شده است.

تراز حساب جاری در واقع بیشترین اجزایی است 
که صادر یا وارد شده و کلیه معامالتی که طی آن 
ارزش اقتصادی معامالت ناشی از کاال و خدمات 
و دریافت ها و همچنین پرداخــت های انتقالی 
بین اشــخاص مقیم و غیر مقیم مبادله شــده را 
 در بر می گیرد ولی مبادالت اقالم مالی را شامل 

نمی شود.
بر اساس این گزارش تراز حساب سرمایه نیز در 
بهار امسال منفی ۲۹۰۳ میلیون دالر بوده که ۶.۸ 

درصد مثبت شده است.

با توجه به اینکــه پیش از این رئیــس کل بانک 
مرکزی از امکان معامله رمز ارزها تنها برای واردات 
نه بین اشخاص خبر داده بود، معاون اداره نظام های 
پرداخت این بانک نیز اعالم کرد که بر اساس قانون 
شورای عالی مبارزه با پولشــویی و مصوبه هیات 
دولت در ســال ۹۸، مبادله رمز ارزها در کشــور 

ممنوع است.
به گزارش ایســنا، این روزها بازار رمــز ارزها داغ 
شده اســت و با نوسانات و افت شــاخص بورس 
بسیاری فعاالن این بازار به سمت مبادله در ارزهای 

دیجیتال حرکت کرده اند.  
اما در این بیــن با اســتقبال مردم از ایــن بازار 

کالهبرداران هم از این موضوع سو استفاده کردند 
و بعضا بیت کورن را به جــای بیت کوین به مردم 
می فروختند که کارشناسان رمز ارز این اتفاقات را 
منوط به نبود قانون و موضع مشخص دولت نسبت 
به بیت کوین می دانند و معتقدند اگر خرید و فروش 
بیت کوین قانونی است،   مردم باید بدانند که  کدام 

صرافی دارای مجوز معامله در این حوزه است.
در ایــن زمینــه، رئیــس کل بانــک مرکزی در 
جدیدترین اظهارات خود اعالم کرد: قرار شده تا 
کسانی که رسمی رمز ارز استخراج می کنند بتوانند 
برای واردات از آن استفاده کنند و مبادله رمز ارزها 

بین یکدیگر مجاز نیست. 

شرکت های بیمه در تابستان امسال بیش از ۱۰ 
هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده اند.

به گزارش ایســنا، خســارت های پرداختی در 
واقع وجهی است که بیمه گر بعد از وقوع حادثه 
موضوع بیمه جهت جبران خسارت به بیمه گذار 

پرداخت می کند.
این در حالی اســت که تازه ترین گزارش مرکز 
آمار ایران از وضعیت بازارهای مالی و بخش بیمه 
نشان می دهد که در تابستان خسارت پرداختی 
از سوی شرکت های بیمه به بیش از ۱۰ هزار و 
۲۵۸ میلیارد تومان رســیده که افزایش حدود 

۱۹.۲ درصدی دارد.

از ســوی دیگر حق بیمه تولیدی بــه بیش از 
۲۱ هــزار و ۴۲۶ میلیــارد تومــان رســیده 
 کــه نســبت بــه دوره قبــل ۳۹.۵ درصــد 

رشد دارد.
حق بیمه تولیدی مجموع حق بیمه نامه هایی 
است که طی دوره مورد بررسی توسط موسسات 

بیمه صادر می شود.
اما بررســی جزئیات از این حکایت دارد که در 
سال گذشته در مجموع ۳۳ هزار و ۲۵۳ میلیارد 
تومان خسارت بیمه پرداخت شده و حق بیمه 
 تولیدی به بیــش از ۵۹ هزار میلیــارد تومان 

رسیده است.

مدیر عامل بزرگترین تولید کننده مخازن سی.ان.جی 
اظهار داشت: مذاکره برای تبدیل ۵۰ خودرو با احداث 
ایستگاه های سی.ان.جی در کشور سوریه در جریان 
است که با اعتبار ۱۰۰ میلیون دالری اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حاشــیه بازدید معاون 
وزیر نفت از کارخانه ســاخت مخزن سی ان جی در 
شهر صنعتی البرز نامداری، مدیر این شرکت دانش 
بنیان سازنده مخازن با اشاره به بومی سازی مینی 
ال.ان.جی ها در کشور گفت: با داخلی سازی و بومی 
کردن تکنولوژی مینی ال.ان.جی ها از این سوخت 
در لوکوموتیوها استفاده خواهد شد. وی ادامه داد: در 
صنعت ال.ان.جی واحدهای بزرگ در کشور به نتیجه 

نرسید اما می توانیم در واحدهای کوچکتر موفق عمل 
کنیم. نامداری با بیان اینکه عدم ثبات در سیاست های 
کشور در خصوص انرژی های فسیلی آسیب رسان 
است، افزود: بازگشــت ال.پی.جی به سبد سوخت 

خودروها اشتباه است.
وی با بیان اینکه این شرکت عالوه بر آنکه بزرگترین 
سازنده مخازن سی.ان.جی و بزرگترین تبدیل کننده 
خودروهای دوگانه سوز در کشــور است، گفت: در 
مجموع توان ســاخت ۳۵۰ هزار مخزن در سال را 
دارا هستیم. عالوه بر آن پروژه انتقال اتان از کنگان 
تا بندر ماهشهر با اســتفاده از مخازن فوالدی را نیز 

اجرا کرده ایم.

همچنین، صبح امروز مرکــز ملی فضای مجازی 
اعالم کرد که "سایت های خریدوفروش بیت  کوین 

مجوز ندارند. " 
از ســوی دیگر طبق گفته همتی، به زودی چند 
صرافی مشخص می شود تا ثبت سفارش هایی که 
به صرافی ها داده می شوند بتوانند برای واردات از 

طریق رمز ارزها، تأمین ارز کنند.
عالوه براین، محمدرضا مانی یکتــا، معاون اداره 
نظام های پرداخت بانک مرکــزی در یک برنامه 
تلویزیونی نیز گفت که بر اساس قانون شورای عالی 

مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال 
۹۸" مبادله رمز ارزها ماننــد بیت کوین در ایران 
"ممنوع است. وی افزود: مردم بدانند خطرهای این 
رمز ارزها بسیار زیاد است و پرونده های بسیاری در 
زمینه کالهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود 
شدن کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است. در 
موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هســتیم که 
اثر ان در کشورها یکنواخت نیست. هیچ پشتوانه 
دولتی و حاکمیتی در دنیا بــرای رمز ارزها وجود 
ندارد و به این علت مبادالت جهانی آن از ســال 

۲۰۱۶ افزایش نداشته است. معاون اداره نظام های 
پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: در ســال ۲۰۱۶ 
میزان مبادالت روزانه رمز ارزها ۱۳۰ میلیارد دالر 
بوده که همچنان این رقم حفظ شده و به دلیل غیر 
مجاز بودن این حوزه بــرآورد دقیقی از مبادالت 
آن در کشــور وجود ندارد. البته میزان مبادالت 
رمز ارزها قابل مقایســه با بازارهــای دیگر مانند 
سهام و طال نیست. بیش از ۶ هزار رمز ارز در دنیا 
 وجود دارد که ۶۰ درصد سهم این بازار در اختیار 

بیت کوین است.

با وجود آنکه متوســط قیمت خانه در پایتخت به متری ۲۸.۳ 
میلیون تومان رســیده و در محله های میانی و شمالی تهران 
کف قیمت واحدهای مسکونی حدود یک میلیارد تومان است 
در برخی محله های جنوبی مثل خاورشهر، تقی آباد، عالئین، 
دولت خواه و عباس آباد )منطقــه۲۰( می توان با حدود ۵۰۰ 

میلیون تومان خانه دار شد.
به گزارش ایســنا، هنوز در برخی محله های پایتخت قیمتها 
کمتر از متری ۱۲ و حتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان است. در 
این گزارش بر اساس هشت شاخص به دست آمده از یک سامانه 
ملکی به متوسط قیمت خانه در محله های ارزان قیمت تهران 
می پردازیــم. در محله عباس آباد واقــع در منطقه ۲۰ تهران 
متوسط قیمت هر متر مربع مسکن ۹.۶ میلیون تومان است. 
یعنی با نقدینگی ۴۸۰ میلیــون تومان می توان یک واحد ۵۰ 

متری در عباس آباد منطقه ۲۰ خریداری کرد.
اطالعات به دست آمده از سامانه کیلید در بهمن ماه امسال که 
۳۴۲ محله از بین ۳۵۴ محله شهر تهران را بررسی کرده نشان 
می دهد قیمتهای پیشنهادی مسکن در دو محله کمتر از متری 
۱۰ میلیون تومان، در ۱۰ محله پایین تر از متری ۱۲ میلیون 
تومان، در ۶۱ محله کمتر از متــری ۱۵ میلیون تومان، در ۷۷ 
محله کمتر از متری ۱۶ میلیون تومان، در ۹۷ محله پایین تر 
از متری ۱۷ میلیون تومان و در ۱۴۳ محله کمتر از ۲۰ میلیون 

تومان در هر متر مربع است.

اگر نقدینگی حدود ۵۰۰ میلیون تومــان دارید می توانید در 
محله های عباس آباد، خاورشهر، تقی آباد، عالئین، قیامدشت، 
دولت خواه جنوبی و بهشــتی به دنبال واحــد نقلی بگردید. 
بر اســاس آگهی های بهمن ماه ۱۳۹۹ متوســط قیمت خانه 
در عباس آباد واقع در منطقه ۲۰ متــری ۹.۶ میلیون تومان، 
خاورشــهر متری ۹.۸ میلیــون تومان، تقی آبــاد متری ۱۰ 
میلیون تومان، عالئین ۱۰.۵ میلیون تومان، قیامدشت منطقه 
۱۵ متری ۱۰.۸ میلیون تومان، دولتخواه جنوبی و بهشــتی 
هرکدام متری ۱۰.۹ میلیون تومان است. بر این اساس در محله 
خاورشــهر می توانید با ۴۹۰ میلیون تومان یک آپارتمان ۵۰ 

متری خریداری کنید.
در صورتی که نقدینگی خود را به ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان 
برسانید محله های هرندی، یافت آباد  شــمالی، مسگرآباد و 
مطهری در منطقه ۱۵، نعمت آباد و اســماعیل آباد در منطقه 
۱۹، باغ آذری، جوانمرد قصاب، شادآباد، ظهیرآباد، سیزده آبان، 
خلیج فارس و شهید کاظمی گزینه هایی است که پیش روی 
شما قرار می گیرد. متوسط قیمت مســکن در محله هرندی 
واقع در منطقه ۱۲ متری ۱۲ میلیون تومان است. نرخ هر متر 
خانه در یافت آباد شمالی ۱۲.۱ میلیون تومان، مسگرآباد ۱۲.۲ 
میلیون تومان، مطهری در منطقــه ۱۵ متری ۱۲.۲ میلیون 
تومان، نعمت آباد ۱۲.۳ میلیون تومان، اســماعیل آباد ۱۲.۴ 
میلیون تومان، باغ آذری ۱۲.۴ میلیون تومان، جوانمرد قصاب 

۱۲.۵ میلیون تومان، شادآباد ۱۲.۶ میلیون تومان، ظهیرآباد 
و سیزده آبان هردو در منطقه ۲۰ متری ۱۲.۷ میلیون تومان 
و شــهید کاظمی ۱۲.۹ میلیون تومان در هر متر مربع است. 
بدین ترتیب بــا نقدینگی ۶۳۵ میلیون تومــان می توانید در 
 محله ســیزده آبان صاحب یــک آپارتمان نقلــی ۵۰ متری 

شوید.
همچنین در ۱۹ محله از شهر تهران متوسط قیمت آپارتمان در 
کانال ۱۳ میلیون تومان قرار دارد. این محله ها شامل علی آباد 
جنوبی، کیانشهر جنوبی، زمزم در منطقه ۱۷، رضویه، زهتابی، 
اتابک، نوروزآباد، امامزاده یحیی، وصفنارد، ولیعصرـ  بیسیم، 
شوش، فتح، امام خمینی، شهرک بعثت، شهید رجایی، مقدم، 
مظاهری، جلیلی و خلیج فارس شمالی هستند. در محله علی 
آباد جنوبی که میانگین قیمت هر متر خانه در آن ۱۳ میلیون 
تومان است با ۶۵۰ میلیون تومان می توان یک واحد ۵۰ متری 
خریداری کرد. متوسط قیمت مسکن در امامزاده یحیی ۱۳.۴ 
میلیون تومان، در شوش ۱۳.۵ میلیون تومان، شهرک بعثت 
واقع در منطقه ۱۶ متری ۱۳.۷ میلیون تومان و خلیج فارس 

شمالی ۱۳.۹ میلیون تومان است.
در محله های هفده شــهریور و صاحب الزمان در منطقه ۱۸، 
مینایی و کیانشهر شــمالی در منطقه ۱۵، استقالل دانشگاه، 
هاشــم آباد، ولیعصر جنوبی، مختاریـ  تختی، ابوذر شــرقی 
)منطقه ۱۷(، جوادیه، شــکوفه جنوبی، انبار نفت، یافت آباد، 

صفائیه، طیب، امامزاده حسن، بوســتان والیت، مسعودیه و 
شهادت قیمت هر متر مسکن در کانال ۱۴ میلیون تومان قرار 
دارد. در محله مسعودیه واقع در منطقه ۱۵ متوسط قیمت هر 
متر خانه بر اســاس آگهی های بهمن ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۴.۹ 
میلیون تومان است. یعنی برای خرید یک واحد ۵۰ متری نیاز 
به ۷۴۵ میلیون تومان نقدینگی دارید. میانگین قیمت مسکن 
در یافت آباد نیز ۱۴.۷ میلیون تومان، شــکوفه ۱۴.۷ میلیون 
تومان، ابوذر شرقی ۱۴.۶ میلیون تومان، جوادیه ۱۴.۶ میلیون 
تومان، کیانشهر شمالی ۱۴.۲ میلیون توامن و هفده شهریور 

واقع در منطقه ۱۸ بالغ بر ۱۴ میلیون تومان است.
برآورد قیمت مســکن در ۳۴۲ محله از بین ۳۵۴ محله شهر 
تهران در این سامانه بر اساس نرخ تورم مسکن، تورم عمومی، 
معامالت قطعی بهمن ماه ۱۳۹۹، آگهی های پیشنهادی، سن 
بنا، طبقه واحد، دوری و نزدیکی به مترو، شبکه های بزرگراهی 
و مراکز خدماتی بررسی شده که نشان می دهد قیمت مسکن 
در ۲۲۰ محله از تهران کمتر از متوسط ۲۸.۳ میلیون تومان و 

در ۱۲۲ محله باالتر از میانگین است.
بدیهی اســت که قیمت خانه در محله هــای مختلف از یک 
منطقه متفاوت است. به طور مثال در منطقه یک که باالترین 
رتبه را از نظر قیمت مسکن با متوسط ۵۹.۸ میلیون تومان در 
هر متر مربع در اختیار دارد متوســط قیمت مسکن در محله 
 سوهانک متری ۳۹.۷ میلیون تومان و در محله زعفرانیه متری 

۷۳.۴ میلیون تومان اســت. در منطقه پنج نیز که رتبه اول از 
نظر تعداد معامالت را به خود اختصاص داده میانگین قیمت هر 
متر مسکن ۳۵ میلیون تومان است. با این حال در این منطقه 
قیمت خانه در محله بهاران به طور میانگین ۲۸ میلیون تومان 
در هر متر مربع است و در محله های اباذر و پونک شمالی به ۳۸ 

میلیون تومان می رسد.
همچنین در منطقه ۱۰ که بهمن ماه امســال رتبه دوم تعداد 
معامالت را با ۳۳۹ فقره کسب کرد متوسط قیمت مسکن ۱۸.۶ 
میلیون تومان است که در محله ســلیمانی تیموری میانگین 
قیمت هر متر خانه ۱۶.۷میلیون تومان و در محله سلســبیل 

شمالی ۲۲.۵ میلیون تومان است.
بازار مسکن در رکود به سر می برد. بهمن ماه ۱۳۹۹ فقط ۳۹۱۷ 
فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به 
ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰ 
درصد کاهش یافت. این عمیق ترین رکود در بهمن ماه سالهای 
بعد از ۱۳۸۸ بود. طبق اعالم بانک مرکزی میانگین قیمت خانه 
در تهران نیز در بهمن ماه امسال ۲۸.۳ میلیون تومان شد که 
نسبت به دی ماه امسال ۳.۷ درصد افزایش نشان می دهد. با 
این حال داده های یک هفته اخیر ســامانه کیلید حاکی از آن 
است که منحنی قیمتهای پیشنهادی، نزولی شده است. البته 
این روند در قیمتهای قطعی هنوز بروز پیدا نکرده اما احتمال 

شکست قیمتهای قطعی هم وجود دارد. 

بدهی خارجی ایران چقدر است؟

مذاکره  اجرای یک پروژه ۱۰۰ میلیون دالری سی ان جی در سوریهبیمه ها ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کردندمعامله رمز ارزها برای چه اموری مجاز و ممنوع است؟  

سایت های خرید و فروش بیت کوین مجاز نیستند

با ۵۰۰ میلیون تومان می توان در تهران خانه خرید؟
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در پنجمین مراسم اهدای نشان و تندیس کارآفرینی 
امین الضرب توسط اتاق تهران مطرح شد

بیماری اقتصاد با طبیب 
دولت درمان نمی شود

پرداخت وام
 1۵۰ میلیونی به 
خانواده های 
دهک ۱ تا 3 

اسالمی خبر داد
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

تمام داروهای دالالن 
قاچاق است

خطای قانونگذار در اخذ 
مالیات از تلگرام فیلترشده

در اینکه باید تمــام مردم 
واکسن کرونا را دریافت کنند 
شکی وجود ندارد. امیدواریم 
تا اردیبهشت ماه سال آینده 
تمام گروههای پرخطر و مرحلــه به مرحله دیگر 
گروهها و مردم عادی نیز واکسن کرونا را دریافت 

کنند. برای این...

  ناصر ریاحــی، عضو اتاق 
بازرگانی

  عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

متن کامل  د ر صفحه 3
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حذف  اقالم  اساسی 
خوراکی از سفره کارگران

بورس 
سبزپوش شد

مجلس برای اخذ مالیات از اینفلوئنسر ها ضرب االجل دو ماهه تعیین کرد

نقطه کور مالیات ستانی  از  اینفلوئنسرها
صفحه4

صفحه3

خرید و فروش واکسن های تقلبی کرونا
توزیع   قطره  چکانی   و   چانه زنی   دولت   برای   واردات   واکسن

 دالالن  واکسن  روسی  کرونا   را   در  ناصر خسرو ، ۸۰  میلیون  تومان  می فروشند

افزایش روزانه قیمــت  کاالها و نرخ تــورم، روز به 
روز دســت قشــرهای کم درآمد از جمله کارگران 
را از اقالم سبد معیشــتی کوتاه تر می کند. گزارش 
مرکز آمار ایران از نرخ تــورم و پیش بینی  ها درباره 
باالتــر رفتن قیمت ها نشــان می دهــد اقالمی از 
جمله تخم مرغ و برنج و گوشــت در معرض حذف 
از سبد معیشتی کارگری قرار دارند. از طرفی دیگر 
سیاست گذاری های ارزی و ناکارآمدی برنامه های 
اقتصادی، کارگران را در آســتانه فقر و کاهش رفاه 
کشانده اســت. بنابراین تعیین دستمزد برای سال 
آینده کاری بسیار دشوار است، چون آمار ها نشان 
می دهند، در یک سال گذشته، کاال های اساسی رشد 
قیمت بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده اند. از سوی 

دیگر، افزایش دستمزد...

بازار سرمایه روز گذشته برخالف روزهای گذشته 
روندی صعودی داشت و شاخص کل بورس بیش 
از ۴۰۰۰واحــد صعود کرد. شــاخص کل بورس با 
۴۶۴۵واحد صاود در رقــم یک میلیون و ۱۸۶هزار 
واحد ایســتاد. شــاخص کل با معیار هم وزن هم 
۱۸۸واحد صعود و رقم ۴۳۱هزار و ۶۱۳واحد را ثبت 
کرد. معامله گران این بازار ۷۱۷هزار معامله به ارزش 
۵۶هزار و ۲۱۲میلیارد ریال انجام دادند.صنعتی و 
معدنی گل گهر، فوالد مبارکــه اصفهان، معدنی و 
صنعتی چادرملو، پاالیــش نفت بندرعباس، فوالد 
خوزستان و فراوری معدنی اپال کانی پارس نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل ملی 
صنایع مس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی بورس...



اقتصاد2
ایران وجهان

بورس سبزپوش شد
بازار سرمایه روز گذشــته برخالف روزهای 
گذشته روندی صعودی داشت و شاخص کل 

بورس بیش از ۴۰۰۰واحد صعود کرد.
به گزارش ایســنا، شــاخص کل بــورس با 
۴۶۴۵واحد صــاود در رقم یــک میلیون و 
۱۸۶هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار 
هم وزن هم ۱۸۸واحد صعود و رقم ۴۳۱هزار 
و ۶۱۳واحــد را ثبت کرد. معاملــه گران این 
بازار ۷۱۷هــزار معامله بــه ارزش ۵۶هزار و 
۲۱۲میلیارد ریــال انجــام دادند.صنعتی و 
معدنی گل گهر، فوالد مبارکه اصفهان، معدنی 
و صنعتی چادرملو، پاالیش نفت بندرعباس، 
فوالد خوزســتان و فراوری معدنی اپال کانی 
پارس نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابــل ملی صنایــع مس ایران 
نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 
را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس 
هم با ۵۴واحد افزایش رقــم ۱۶هزار و ۹۷۹ 
واحد را ثبت کــرد. در این بــازار ۵۵۲ هزار 
معامله بــه ارزش ۱۲۹هــزار و ۸۳۱میلیارد 
ریال انجام شد.پلیمر آریال ساسول، هلدینگ 
صنایع معدنی خاورمیانه، سرمایه گذاری صبا 
تامین، پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی غدیر 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و 
در مقابل بیمه پاسارگاد و سهامی ذوب آهن 
اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی فرابورس گذاشتند.

اسالمی خبر داد
پرداخت وام 150 میلیونی به 

خانواده های دهک 1 تا 3 
تفاهم نامه همکاری وزارت راه و شهرســازی و 
یکی از بانک های عامل در قالب تولید مســکن 
ارزان قیمــت و طرح اقــدام ملی مســکن به 
امضا رســید.تفاهم نامه احداث ۵۰ هزار واحد 
مســکونی برای دهک های یک تــا ۳ درآمدی 
صبح امروز بین وزارت راه و شهرســازی و یکی 
از بانک های عامل در راســتای طرح اقدام ملی 
مسکن و در قالب توسعه مسکن ارزان قیمت به 
امضا رسید.بر اســاس این تفاهم نامه مقرر شده 
اســت تا به ۵۰ هزار نفری کــه جزو دهک های 
کم درآمــدی جامعه هســتند )دهک های یک 
تا ۳( ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض الحســنه با 
کارمزد ۴ درصد تعلــق بگیرد که در اجرای این 
طرح، خانوارهای کم درآمد تــازه ازدواج کرده 
و سرپرســت خانوارهایی کــه دارای ۳ فرزند و 
بیشتر هســتند در اولویت هســتند. بر اساس 
اعالم وزارت راه و شهرســازی، اسامی افرادی 
که در اولویــت دریافت این وام ها و مشــارکت 
در این طرح هستند از ســوی معاونت مسکن 
و ســاختمان به بانک اعــالم و معرفی خواهند 
شــد. مدت زمان اجرای این تفاهم نامه ۳ سال 
و مدت بازپرداخت تســهیالت قرض الحسنه ۵ 
سال تعیین شده اســت.محمد اسالمی در این 
مراسم، گفت: امضای تفاهم نامه همکاری وزارت 
راه و شهرسازی و یکی از بانک های عامل در قالب 
تولید مسکن ارزان قیمت در راستای طرح اقدام 
ملی مسکن به منظور گسترش خیر و نیکی در 
کشور بر پایه قرض الحســنه و با هدف خانه دار 
کردن اقشار کم درآمدی پایه گذاری شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تفاهم نامه 
امروز جامعه محور بوده و زمینه را برای گسترش 
نیکوکاری در کشــور فراهم می کند، افزود: این 
تفاهم نامه که برای ۵۰ هزار واحد به امضا رسیده 
یکــی از بی نظیرترین اقدامات بعــد از انقالب 
اسالمی اســت که جامعه محور بوده و سرمایه 
اجتماعی را مدنظر قرار می دهد، شامل زوج های 
جوان و خانوارهای کم درآمدی است که با این کار 
به دنبال آن هستیم تا باقیات و صالحاتی از خود 
بر جای بگذاریم.عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه 
داد: در جریان این تفاهم نامه همکاری، جریان 
ساخت وساز، کیفیت منابع و پشتیبانی تأمین 
زمین توأمان انجام خواهد شــد و تولید مسکن 
ارزان قیمت به جریان می افتد.اسالمی با اشاره 
به اینکه تاکنون خیرین مسکن ساز، بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی کارهای عظیمی 
در حوزه مســکن ارزان قیمت برای دهک های 
کم درآمــدی انجام دادند، توضیــح داد: تفاوت 
تفاهم نامه ای که امروز به امضا رســیده با دیگر 
طرح های تولید مسکن ارزان قیمت در این است 
که در این طرح مشارکت مردم نیز در سازندگی، 
توســعه و تولید مســکن برای جامعه هدف در 
قالب تأمین سرمایه قرض الحسنه با سقف ۱۵۰ 
میلیون تومان تسهیالت و با بازپرداخت ۶۰ ماهه 

فراهم شده است.

خبر

در حالی قرار بود امســال از 
۲.۲ میلیون خانوار مستاجر 
نیازمند، به ۹۰۰ هزار مستأجر 
وام ودیعه مســکن پرداخت 
شــود که رئیــس کل بانک 
مرکزی امروز از پرداخت ۲۱۵ هزار فقره وام خبر داده، 
یعنی کمتر از ۱۰ درصد نیازمندان.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اول مردادماه امسال حسن 
روحانی رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت با اشاره به 
طرح پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران گفته بود: 
آنهایی که دارای حقوق ثابت هستند و همچنین برای 
خانواده هایی که تحت حمایت هستند در تهران برای 
اجاره ای که می کنند ۵۰ میلیون تومان می توانند از بانک 
پول بگیرند. این مبلغ در شــهرهای بزرگ ۳۰ میلیون 

تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است.

 تمدید پرداخت وام تا پایان سال 
رئیس جمهــور این اقــدام را کمک بســیار خوبی 
برای مســتاجران دانســت و  افزود: این مبالغ برای 
مدت یکســاله اجاره نامه است و مســتاجران سود 
۱۳ درصد را به صــورت ماهانه به بانــک پرداخت 
می کنند و پس از پایان موعد اجاره نامه مستاجران 
باید اصل پول را به بانک برگرداننــد.از هفته آینده 
وزارت راه و شهرســازی و بانــک مرکــزی همــه 
ویژگی های بانکی را اعالم و مقــررات آن را به همه 
بانک ها ابالغ می کنند و مــردم را مطلع و موضوع را 
برای آن ها تشریح خواهند کرد.رئیس جمهور تاکید 
کرد: این گام جدیدی اســت که دولت در شــرایط 
 کرونایی و به دلیل فشــار اقتصادی برای مستأجران

 بر می دارد.

 2.2 میلیون خانوار نیازمند وام ودیعه مسکن
سه روز پس از اظهارات رئیس جمهور، وزارت راه و شهرسازی 
ثبت نام برای وام ودیعه مســکن را آغاز کرد . ۶ مرداد ماه 
امســال مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه با  اعالم 
این که ۲.۲ میلیون خانوار مستاجر نیازمند کمک و حمایت 
دولت در ایام کرونا هستند، گفته بود: در این مرحله به ۹۰۰ 
هزار خانوار مستاجر وام ودیعه مسکن دریافت کنند.پروانه 
اصالنی با یادآوری این که از شنبه ۴ مردادماه ثبت نام دریافت 
تسهیالت وام ودیعه مسکن آغاز شده است و تا ساعت ۲۴ 
روز پنجشنبه ۹ مرداد ادامه خواهد یافت، افزود: بانک مسکن 
یکی از بانک های عامل پرداخت تسهیالت وام اجاره مسکن 
است که مطابق با نظر و اعالم بانک مرکزی سایر بانک ها نیز 
این تسهیالت را به واجدان شرایط پرداخت خواهند کرد.وی 
با اعالم این که ۶.۶ میلیون خانوار اجاره نشین در کشور داریم 
که همه آنها دارای مشکل نیستند، ادامه داد: بررسی ها نشان 
می دهد ۲.۲ میلیون خانوار نیازمند کمک های دولت برای 
وام اجاره مسکن هستند. در تهران با دریافت ۵۰ میلیون 

تومان وام اجاره مسکن، مســتاجران ۵۴۰ میلیون تومان 
سود این وام را ماهانه به بانک می پردازند و بعد از یکسال ۵۰ 
میلیون تومان اصل پول را برگردانند.وی درباره مدارک الزم 
برای دریافت وام  از بانک های عامل تعیین شده از سوی بانک 
مرکزی، گفت: تالش بر این است که حداقل وثیقه از افراد 
واجد شرایط هستند دریافت شود. این ها موضوعی است که 
از سوی بانک مرکزی نهایی و  اعالم می شود.از تاریخ مصوبه 
ستاد ملی کرونا که ۴ مرداد اســت اجاره نامه ها مشمول 
استفاده از این تسهیالت می شوند. فرآیند پایش از طریق 
کد ملی افراد آغاز شده است. اما به شکل دقیق تر اطالعات 
افراد تحت تکفل سرپرست خانوار نیز پایش خواهند شد.وی 
تاکید کرد: این تعداد وامی که در نظر گرفته شده است)۹۰۰ 
هزار فقره( منابع کوچکی نیست و در این شرایط اقتصادی 

اتفاق مهمی است که افتاده است و باید به فال نیک گرفت.

انتقاد وزیر راه از عملکرد بانک ها
به گزارش تسنیم، در حالی انتظار می رفت با توجه به تاکید 

رئیس جمهور پرونده پرداخت وام ودیعه به مستأجران در 
فصل نقل و انتقاالت بازار اجاره بسته شود که اواخر شهریور 
ماه امســال وزیر راه و شهرســازی از عملکرد بانک ها در 
پرداخت وام مذکور انتقاد کرد.محمد اسالمی  ۲۶ شهریور 
ماه با بیان این که خروجی پرداخت وام ودیعه مســکن به 
مستأجران قابل قبول نیست، افزود: با آن که طی ۳ روز اخیر 
سرعت اعطای وام افزایش یافته اما همچنان خروجی خیلی 
کم بوده است و آمار پرداخت وام قابل قبول نیست.وی ادامه 
داد: با مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا پرداخت وام 
ودیعه مسکن ساده سازی و روان سازی شده است، از این رو 
انتظار می رود مردم با سرعت باالتری وام را دریافت کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود ۸ هزار وام ودیعه مسکن 
به مستأجران پرداخت شده است.به گزارش تسنیم، امروز 
رئیس کل بانک مرکزی در خبری که روابط عمومی این 
بانک آنرا منتشــر کرده، آخرین آمار مربوط به پرداخت 
وام ودیعه مسکن را اعالم کرده است.عبدالناصر همتی با 
بیان اینکه نظام بانکی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون 
۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت بابت مساعدت به آسیب 
دیدگان از شیوع ویروس کرونا درنظر گرفته است، گفت: 
بانک ها در این شرایط ســخت تمام مساعی خود را برای 
ارایه کمک به مردم به کار بستند.وی افزود: در این راستا 
۳۸۴ هزار فقره تسهیالت معادل ۹ هزار میلیارد تومان به 
واحدهای اقتصادی آسیب دیده از کرونا، ۲۱۵ هزار فقره 
وام کمک ودیعه مسکن معادل ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
و همچنین ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت قرض 
الحسنه به سرپرستان خانوار یارانه بگیر پرداخت شده است؛ 
لذا بانکها در سال جاری نقش خود را در کمک به دولت و 
مردم به خوبی ایفا کرده اند.پرداخت وام ودیعه مسکن تا 
پایان ماه جاری تمدید شده و طی ۷ ماه اخیر فقط ۲۳.۸ 
درصد از هدف برنامه اعالم شده برای حمایت از مستأجران 
محقق شده است و کمتر از ۱۰ درصد مستاجران نیازمند 

این وام را گرفتند.

احتمال پرداخت وام ودیعه مسکن در سال 1400

وام ودیعه مسکن به کمتر از ۱۰ درصد مستاجران  رسید

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
»کولبری« و »سوخت بری« در 

شأن مردم و کشور نیست
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه تجارت مرزی 
با هدف ارتقای زندگی و معیشــت مرزنشینان 
و در عین حال کمک بــه حوزه مبادالت تجاری 
با همسایگان شــکل گرفت، تأکید کرد: پدیده 
هایی نظیر کولبری و سوخت بری، آسیب های 
جدی اقتصادی و اجتماعــی دارد و به هیچ وجه 
در شان و منزلت مردم و کشور نیست و باید همه 
تالش کنند این وضعیت ناهنجار سریعا سامان 
یابد.به گزارش ایسنا، در جلســه روز سه شنبه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس 
جمهور برگزار شد وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، گزارشی از اقدامات انجام شده 
برای ســاماندهی مبادالت مرزی ارائه کردند و 
طرح ساماندهی و نظارت بر مبادالت تجاری مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.رئیس جمهور در این 
جلسه بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت 
مرزنشینان و جایگزینی قطعی و فوری اشتغال 
مفید و مولد به جای رویه غیرقابل قبول کولبری 
به عنوان هدف عملیاتی این طــرح تاکید کرد.

روحانی با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته 
دولت برای ســاماندهی پدیده دردآور کولبری 
اظهار داشت: بر اساس این تصمیمات باید بخشی 
از درآمدهای دولت از محل درآمدهای کاالهایی 
که از مرزهای رسمی وارد می شوند، به مرزنشینان 
اختصاص یابد تا مشکالت آنان حل شود.رئیس 
جمهور با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و سریع این 
مصوبات تصریح کرد: تــالش دولت  این بوده که 
با انضباط در تبادالت مرزی و ایجاد فرصت بهره 
مندی مرزنشینان از امتیازات این طرح، زمینه 
رانت خواری از میان برداشته شود.از جمله مزایای 
این طرح، تعیین تکلیف وضعیت ساماندهی بنادر 
و گمرکات کوچک اســتان های ساحلی جنوبی 
کشور، اســتفاده از ظرفیت های مبادالت مرزی 
برای تامین کاالهای اساسی، جلوگیری از درهم 
تنیدگی معیشت مرزنشینان با درآمدهای قاچاق 
کاال و ایجاد شفافیت در واردات و گردش کاال در 
سطح استان های مرزی مشمول است.در ادامه 
این جلسه گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار 
ارز و راهکارهای ویژه و موثر مدیریت این بازار با 
مشارکت فعاالن اقتصادی خصوصا صادرکنندگان 
و با هدف ایجاد تعادل در نــرخ ارز مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت.رئیس جمهور با اشاره به دالیل 
مختلفی که مانع ایجاد ثبات و متعادل شدن قیمت 
ارز بوده است، گفت: کشور در مرحله افتخارآمیز 
پیروزی در جنگ تحمیلی اقتصادی قرار گرفته 
و همانطور که دولت با کمــک فعاالن اقتصادی 
توانست با اهداف شوم دشمن مقابله کند، امروز 
نیز در تالش اســت با ایجاد آرامــش و ثبات در 
اقتصاد کشور موجبات اطمینان و اعتماد فعاالن 
اقتصادی را در دوره بازآفرینی کشور فراهم کند.

روحانی اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد کنترل و 
مدیریت بازار سرمایه و رسیدن به تعادل در قیمت 
ارز مستلزم تداوم فضای مساعد و قابل اعتماد برای 
فعالیت های اقتصادی اســت و قطعا هر گفتار و 
رفتاری هر چند غیراقتصادی که موجب آشفتگی 
و القای بی ثباتی شود، به اقتصاد و معیشت مردم 
لطمه می زند.رئیس جمهور تاکید کرد: شرایط 
عمومی کشــور، زمینه را برای حرکت به سمت 
رشــد درآمدهای ارزی، رفع التهابات و کاهش 

قیمت ها در بازار ارز و کاال فراهم کرده است.

هشدار نســبت به بسته شدن 
پنجره های فرصت برای آمریکا

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه که سیاست 
فشار حداکثری امروز شکست خورده و برای 
آمریکا راهی جز بازگشــت به برجام نمانده 
اســت، اعالم کرد :اقدام خــالف انتظار ایران 
پنجره های فرصت را به ســرعت می بندد.به 
گزارش ایسنا، علی ربیعی در ابتدای نشست 
خبری خود با اشــاره به موضع ایــران درباره 
پیشنهاد سه کشــور اروپایی برای برگزاری 
نشســت ۴+۱ با مشــارکت آمریکا به عنوان 
میهمان گفت: در پاســخ به ســواالت بطور 
دقیق تر به آن خواهم پرداخت، اما در اینجا الزم 
می دانم که به اصول کلی دولت در سیاســت 
خارجی و داخلی اشاره کنم.وی افزود: دولت 
در هشت سال گذشــته در سیاست داخلی 
ایجاد فضایی آرام و گســترش تسهیل گری 
برای کنش اجتماعی مــردم و نیز در عرصه 
اقتصادی مقاوم کردن اقتصاد همزمان با تالش 
برای رشد و توسعه داشته و نگاهی به گسترش 
زیرساخت ها و مقایسه آن با گذشته ها این مهم 

را نشان می دهد.

اخبار
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پنجمیــن دوره اهدای نشــان و تندیــس کارآفرینی 
امین الضرب، ویژه ۱۳۷ ســالگی اتــاق بازرگانی تهران، 
روز سه شنبه ۱۲ اســفند ماه ۹۹ در تاالر وحدت تهران 
برگزار شد و در آن ۹ چهره کارآفرین، پیشکسوت و فعال 
اقتصادی و پژوهشگر اقتصادی معرفی شدند و با اهدای 
لوح، نشان و تندیس امین الضرب مورد تقدیر قرار گرفتند.

اتاق بازرگانی تهران برای پنجمین سال متوالی، جشنواره 
کارآفرینی خود موسوم به »مراسم امین الضرب« را برگزار 
کرد، مراسمی که در حال تبدیل شدن به یک برند ملی 
بخش خصوصــی در معرفی کارآفرینــان برتر و فعاالن 
اقتصادی ارزش آفرین و نوآور و پژوهشگران و اقتصاددانان 
مروج فرهنگ اقتصاد بخش خصوصی است. در پنجمین 
دوره مراسم اهدای لوح، نشان و تندیس امین الضرب که به 
دلیل همه گیری کرونا با تاخیر و با حضور مهمانان اندک و 
پخش مستقیم در فضای مجازی برگزار شد، ۲ کارآفرین 
برتر کشور با دریافت نشان و تندیس امین الضرب مورد 
تقدیر قرار گرفتند. هم چنین ۲ پیشکسوت صنعت و ۳ 
فعال اقتصادی نیز نشان امین الضرب دریافت کردند. یک 
پژوهشگر تاریخ اقتصاد و یک مدیر باسابقه صنعتی نیز در 
این مراسم نشان امین الضرب دریافت کردند و مورد تقدیر 
قرار گرفتند.در این مراســم عالوه بر رئیس اتاق تهران و 
نمایندگان بخش خصوصی، اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور و پیروز حناچی، شهردار تهران، نیز حضور 
داشتند و عالوه بر ایراد سخنانی کوتاه، در بخش تقدیر از 

برگزیدگان امین الضرب به روی صحنه رفتند.

تبدیل تعارض منافع به تعامل سازنده برای 
توسعه ایران

رئیس اتاق تهران در آغاز این مراسم، هدف از برگزاری 
متوالی مراســم امین الضرب را نمایان سازی الگوهای 
واقعی و بومی کارآفرینی و معرفی آنان به نســل جوان 
کشور عنوان کرد و گفت: بدون تردید بخش  خصوصی 
بالنده، متعهد، مولد، ملی و ســرافراز کشــور می  تواند 
در فراز اقتصاد ایران برای دســتیابی به توسعه پایدار و 
متوازن قرار گیرد.مسعود خوانساری با بیان اینکه بیش 
از یکصدوسی وهفت سال از تأســیس اتاق بازرگانی یا 
همان، »اطاق تجارت تهــران« می گذرد، افزود: جامعه 
اقتصادی ایران طی این دوره، تجربه های بســیاری از 
فراز و فرودهای تاریخی آموخته   و حضور موثر در جریان 
جنبش مشروطیت، کمک به کشور برای عبور از بحران 
قحطی،  پشتیبانی از جبهه ها و حضور فعاالنه در نهضت 

مبارزه با کرونا نمونه های آشــکار از تالش های بی وقفه 
فعاالن اقتصادی در آوردگاه های سخت تاریخی است.
وی با طرح این پرسش که جامعه امروز ایران تا چه اندازه 
از فعالیت های ملی و توسعه ای بخش  خصوصی کشور 
آگاهی دارد، گفت: ساخت اولین خط راه آهن، وارد کردن 
صنعت برق به کشور، تاسیس اولین خطوط تولید و مونتاژ 
اتومبیل های سبک و سنگین، راه اندازی خط تولید لوازم 
خانگی، لوازم بهداشتی و خوراکی و تاسیس بیمارستان، 
مدرسه و مسجد در دور افتاده ترین نقاط کشور همگی 
اقداماتی است که به همت بخش خصوصی به سرانجام 
رسیده است.خوانســاری با این حــال تصریح کرد که 
»امروز جوانان کشور، سرگذشت و زندگی بیل  گیتس، 
استیو جابز و ایالن  ماسک را به عنوان الگوهای رفتاری 
اقتصادی می دانند ولی کمتر کسی از آنان سرگذشت و 
زندگی علی اکبر رفوگران، محسن خلیلی، اصغر قندچی، 
خیامی ها و دیگران را شنیده اســت. در واقع هر اندازه 
کارآفرینان آن ســوی آب برای مردم به ستاره تبدیل 
شده اند، ستارگان واقعی عالم کسب وکار ایران، در ذهن 
آنها جایگاهی درخور توجه نیافته اســت«.رئیس اتاق 
تهران در ادامه با بیان اینکه آنچه در واقعیت رخ داده این 
است که بخش خصوصی ایران اگرچه تاریخی بالنده دارد 
ولی به همان نسبت مورد احترام قرار نگرفته و حتی گاهی 
به سبب خطاهای دیگران، آنها تکفیر و توبیخ شده است، 
افزود: این وضعیت در ۲۰ سال معاصر و به دلیل اوج گیری 
درآمدهای نفتی و حیف و میل های فراوان، شدتی بیشتر 
به خود گرفته و در حالی که جامعه بیش از گذشته نیازمند 
حضور فعاالن اقتصادی است، عرصه بر آنها تنگ تر شده 
 است.خوانساری تاکید کرد: امروز اولویت کشور ایجاد و 
حفظ اشتغال و کمک به معیشت مردم است، آن هم در 
زمانه ای که تحریم ها پای روی گلوی اقتصاد گذاشته و 
مسیر کسب وکار را هر دم سخت تر می کند. در همین 
موقعیت پیچیده و دوران پرآشوب، بخش خصوصی مولد 
و متعهد ایران ایستاده است و اجازه نداده چرخ کارخانه ها 
از کار بیافتد و جوانان بیشتری بیکار و ناهنجاری های 
افزون تری در جامعه ایجاد شود. درحالی که بسیاری از 
نورستگان و افرادی که به سبب فسادهای ارزی ثروتی 
بدست آورده اند، سرمایه هایشــان را به آن سوی مرزها 

بردند و به خانه و ویال تبدیل کردند. اما بخش خصوصی 
دغدغه مند ایران، سنگر اقتصاد را رها نساخت و اتفاقا در 
این روزگار مالل آور، با تمام وجود در حال مبارزه برای 
بقاست.او با اشاره به اینکه طی این سال ها بارها از فساد، 
غارت ارزی یا دســت درازی به بیت المال صحبت شده 
است، گفت: با این وجود در میان تمام لیست های بلند 
باالیی که از مفســدان ارزی منتشر شده، کمتر نامی از 
کارآفرینان شناسنامه دار و متعهد به میان آمده اما جای 
تاسف دارد که امروز در پس ادبیات پوپولیستی که گاهی 
در رفتار مسوالن کشور حاکم می شود، تر و خشک را با 
هم می سوزانند، به همه از ریز و درشت، اتهام می بندند و 
بی مهابا همه را در یک صف قرار می دهند.خوانساری با 
بیان اینکه فساد، ناشی از سیاست گذاری های غلط دولتی 
است، گفت: توزیع ارز رانتی، صدور بخش نامه های متعدد، 
اصرار به ادامه توزیع یارانه های غیرهدفمند، برهم زدن 
اصل رقابت در اقتصاد، افزایش حجم دولت، واگذاری های 
غیرکارشناسی و بدتر از آن بازپس گیری های سیاسی 
اموال واگذار شده و عدم انجام اصالحات ساختاری در 
اقتصاد ایران همگی به بازتوزیع چرخه فساد در کشور 
کمک کرده  و حاصل این وضعیت، ظهور افرادی است 
که قصد دارند از آب گل آلود ماهی بگیرند. شرکت های 
جعلی، افراد وابسته به این ارگان و آن نهاد و خالصه کالم 
سوء استفاده  کنندگان در این شرایط نام کارآفرینان را 
مخدوش می کنند و جامعه را نسبت به فعاالن اقتصادی 
بدبین می سازند.رئیس اتاق تهران سپس با اشاره به اینکه، 
رسالت امروز ما این است که تصویر کارآفرین را همان گونه 
که هست در پیشگاه مردم قرار دهیم و اجازه ندهیم در 
پس رفتارهای سیاسی، فضای اقتصادی کشور غبارآلود 
شود، افزود: همه ما باید یک صدا به سیاست گذاران هشدار 
دهیم که امروز، زمانه سیاست وزی منفعت گرایانه نیست. 
امروز زمان آن نیست که برای پیروزی یک جناح سیاسی، 
از هیچ بی اخالقی دریغ نکرده و موعد آن نیست که برای 
پیروزی در یک مبارزه کوتاه انتخاباتی هرچه می توانیم 
دیگران و نظام را تخریب کنیم. اکنون وقتش نیست که 
برای منفعت شخصی، مصلحت یک ملت را نادیده بگیریم.

خوانساری با بیان اینکه نسلی از تجار و کارآفرینانی که در 
شرایط کنونی کشور مشغول فعالیت های اقتصادی و 

اشتغال زایی هستند را باید در زمره فعال ترین و کوشاترین 
نسل طبقه تجار تاریخ معاصر ایران به شمار آورد، افزود: 
اگر ۱۰۰ سال قبل قحطی بود، امروز تحریم است، اگر 
یک قرن قبل وبا به کشور هجوم آورد، امروز کرونا عذاب 
روزانه مردم شده است، اگر در گذشته بی ثباتی سیاسی 
بود، امروز بی برنامه گی اقتصادی است و اگر ۱۰۰ سال 
قبل دیوانساالری فاســد بود، امروز بوروکراسی زائد و 
گســترده پیش روی فعال اقتصادی است. وضعیت دو 
دهه معاصر اقتصاد ایران، خالصه ای از تمام ناراستی های 
یک صدسال گذشته اســت. با این حال کارآفرینی در 
این کشور تعطیل نشــده و همچنان جوانان پرشور در 
جســت وجوی روزنه های امید،  دیوارهای ناامیدی را با 
دست خالی، خراش می دهند.وی افزود: امروز معتقدم 
شکل گیری اعتماد دو سویه میان بخش خصوصی و دولت 
و تبدیل فضای تعارض منافع به تعامل سازنده، می تواند 
به مسیر توسعه ایران شتاب بخشد. اساسا از شرق تا غرب 
جهان هیچ اقتصادی بــدون توجه به بخش خصوصی 
به پیشرفت معنادار دســت پیدا نکرده  است. براساس 
چنین احساس نیازی، اتاق تهران با نگاه به شرایط کشور، 
نیازهای عمومی، وضعیت بخش خصوصی و با اتکای به 
توانایی های جامعه اقتصادی کشور، تالش کرده اقداماتی 
موثر و کارآمد بــرای کمک به شــکل گیری گفتمان 
بخش خصوصی محور به انجام رساند.به گفته رئیس اتاق 
تهران، بازسازی بیمارستان بازرگانان با هدف عمل به 
مسئولیت اجتماعی، راه اندازی مدرسه کسب وکار با نیت 
تربیت مدیران شایسته، تاسیس مرکز نوآوری با نگاه به 
همراهی با شرکت های دانش بنیان یا اقدامات فرهنگی 
مانند چاپ و ترجمه کتاب های فاخر اقتصادی و زندگی 
کارآفرینان، ساخت مستند و برگزاری جشنواره مستند 
فرهنگی امین الضرب همگی در این مسیر صورت گرفته 
 است.خوانساری افزود: برگزاری پنجمین دوره مراسم 
امین الضرب نیز با این مقصود صورت گرفته که الگوهایی 
واقعی و بومی در اختیار نســل جوان اقتصاد کشــور از 
کارآفرینی قرار گیرد. کســانی کــه در کمال ناامیدی 
پایه های کسب وکاری را بنیان نهاده و در نهایت میهن 
دوستی، موانع را یکی پس از دیگری پشت سرگذاشته اند.
وی تصریح کرد: بدون تردیــد بخش خصوصی بالنده، 
متعهد، مولد، ملی و سرافراز کشور می  تواند در فراز اقتصاد 
ایران برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن قرار گیرد. 
این مهم با همت جمعی و احیای اعتماد عمومی به جامعه 

اقتصادی صورت خواهد گرفت.

در حالی ۴۰ میلیون دالر کاالی در آســتانه فساد از گروه 
۲۷ تعیین تکلیف شدند که بخشــی از کاالهای این گروه 
عمدتا بخاطر سهل انگاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( و بانک مرکزی تاکنون فاســد شدند یا در آستانه 
فساد هستند و وزارت صمت نیز تاکنون به جای رسیدگی 
به مسئولیت هایش، تاخیر در ترخیص کاالها را به نداشتن 
ثبت سفارش ربط داده بود.به گزارش ایسنا، در حال حاضر دو 
گروه کاالیی ۴ و ۲۷ امکان ورود به کشور ندارند. گروه ۴ شامل 
کاالهای ممنوعه مثل لوازم خانگی است که از سال ۹۷ امکان 
ثبت سفارش برای آن ها وجود ندارد. گروه کاالیی ۲۷ گروهی 
با اولویت ارزی غیرفعال است، یعنی بانک مرکزی منشا ارز 
این کاالها را تایید نمی کند. این در حالی است که تایید منشا 
ارز، مهر تایید نهایی ترخیص کاال از گمرک است. در گروه 
۴ حدود ۸۰ میلیون دالر کاال قبل از ممنوعیت وارد گمرک 
شده بود که ترخیص آن متوقف شد. از اواخر سال گذشته و با 
مصوبه هیات دولت و شرایط تعیین شده، بخشی از کاالهای 

این گروه ترخیص ولی بخش زیادی  با پایان زمان مصوبه در 
گمرک باقی ماند که در بین آنها نیز کاالهای فاسد شدنی 
وجود داشت. همچنین از مدت ها قبل بخش قابل توجهی کاال 
از گروه ۲۷ در زمان قبل ممنوعیت وارد شده بود ولی امکان 
ترخیص پیدا نکرد. لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم التحریر، 
سیستم تهویه هوا، کیســه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، 
ماشین آالت راه ســازی، وسایل ورزشــی، وسایل جانبی 
لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت 
آناناس برخی اقالم، از انواع زیاد کاالهایی هستند که در قالب 
گروه ۲۷ اکنون در گمرک مانده انــد. این کاالها به گمرک 
اظهار شده و اغلب تشــریفات گمرکی مربوط به آنها انجام 
و تمامی مجوزهای قانونی اخذ و ارائه شده، آماده ترخیص 
هستند، ولی از آنجایی که دارای اولویت ارزی غیر فعال اند کد 
رهگیری)ساتا( از سوی بانک برای تائید منشاء ارز آنها صادر 

نشده و امکان ترخیص قطعی پیدا نکرده اند. اخیرا مهرداد 
جمال ارونقی، معاون فنی گمــرک ایران از قرار گرفتن ۴۰ 
میلیون دالر کاالهای گروه ۲۷ در معرض فساد و یا متروکه 
شدن خبر داده و تاکید کرده بود که یکسری سیاست ها و 
تصمیمات اخذ شده در مورد ممنوعت برخی کاالها نه تنها 
مانع از خروج ارز نشده بلکه با ورود کاال از کانال قاچاق، موجب 
محرومیت دولت از اخذ حقوق ورودی شده است، از این رو 
الزم است دستگاه های مربوطه با توجه به مجوزهای صادره 
در اسرع وقت نســبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند. به 
عبارت دقیق تر لیست این اقالم و اظهارنامه ها توسط گمرک 
ایران و گمرکات اجرایی در اختیار وزارت صمت قرار گرفته 
و این وزارتخانه با مطابقت مشــخصات این کاال با شرایط 
مندرج در ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات 
و واردات مشخص کرد که آیا قابلیت ترخیص با شرایط قبل 

از ممنوعیت را دارا است یا خیر؟ در مرحله بعد، وزارت صمت 
باید لیست خود را به بانک مرکزی ارائه می کرد تا برای آن 
کد رهگیری صادر شود، ولی تاکنون اغلب صاحبان کاالها 
کد رهگیری بانک را به گمرک ارائه نکــرده و صرفا پیگیر 
ترخیص کاال بدون کد رهگیری بانک هســتند که در این 
حالت امکان ترخیص کاال برای گمرک وجود ندارد، بنابراین 
باید وزارت صمت و بانک مرکزی در مورد عدم صدور کد ساتا 
پاسخگو می دادند. در پاسخ به این صحبت ها، سعید عباسپور، 
مدیر کل دفتر مقررات صــادرات و واردات وزارت صمت در 
جوابیه ای که از طریق روابط عمومی برای ایسنا ارسال کرد، 
به این پاسخ اکتفا کرد که "اکثر کاالهای رسوبی در گمرکات 
اجرایی یا فاقد ثبت سفارش بوده و یا جزو کاالهای ممنوعه 
یعنی اولویت ارزی ۴ و ۲۷ هستند. برخی از این کاالها نیز 
علیرغم ثبت سفارش، فاقد تاییدیه تامین ارز بانک مرکزی 
بوده و بنابراین امکان ترخیص برای آنها در ســامانه پنجره 

تجارت فرامرزی میسر نیست. 

در پنجمین مراسم اهدای نشان و تندیس کارآفرینی امین الضرب توسط اتاق تهران مطرح شد
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افت سکه به کانال ۱۰ میلیون تومانی
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران )سه شنبه، ۱۲اسفندماه( با کاهش ۲۸۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته ۱۰ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان معامله شد.

همچنین نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار 
طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۶۲ هزار تومان و هر مثقال طال به چهار میلیون و ۶۰۳ هزار تومان رسید. اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۷۳۰ دالر و هشت سنت 

فروخته شد.
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زندگی کارگران در وضعیت هشدار
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال کارگری

بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید با توجه به قدرت خرید سبد معیشتی و میزان تورم اقتصاد کشور تعیین شود که هیچ کدام از این شاخص ها محوریت قرار نگرفته اند و از این جهت می توان گفت که امري خالف قانون در 
تعیین دستمزد صورت می گیرد. این در حالی است که این دستمزد کم فقط به کارگران رسمی اختصاص دارد و بسیاري از کارگران غیررسمی از این مقدار حقوق هم بی بهره اند. 

این در حالی است که معموال نرخ تورم بانک مرکزي از نرخی که مرکز آمار ارائه می دهد کمتر است و تا به جلسات تعیین دستمزد برسد کمتر هم می شود. عمال نمایندگان کارگري براساس آماري که با واقعیت فاصله معقولی ندارد چانه زنی 
می کنند که طبیعی است نتیجه درستی از آن حاصل نمی شود. در صورتی که تاکید صریح قانون بر تعیین دستمزد براساس میزان واقعی تورم و قدرت خرید کارگر تاکید دارد.

متاسفانه راه هایی که کارگران برای مقاومت در برابر تورم و شرایط اقتصادي کنونی انتخاب می کنند توسط نمایندگان دولت و کارفرماها بسته شده و وضعیت زندگی این قشر را در شرایط هشدار قرار داده است. در حال حاضر دسترسی 
کارگران به بسیاری از کاالها محدود شده و اگر در تعیین دستمزد برای سال آینده کوتاهی صورت بگیرد تبعات جبرن ناپذیری در انتظار طبقات کم درآمد و کارگران خواهد بود. 

افزایش روزانه قیمت  کاالها 
و نرخ تورم، روز به روز دست 
قشرهای کم درآمد از جمله 
کارگــران را از اقالم ســبد 
معیشــتی کوتاه تر می کند. 
گزارش مرکز آمار ایــران از نرخ تــورم و پیش بینی  ها 
درباره باالتر رفتــن قیمت ها نشــان می دهد اقالمی 
از جمله تخم مــرغ و برنج و گوشــت در معرض حذف 
از ســبد معیشــتی کارگری قرار دارند. از طرفی دیگر 
سیاســت گذاری های ارزی و ناکارآمــدی برنامه های 
اقتصادی، کارگران را در آستانه فقر و کاهش رفاه کشانده 

است. بنابراین تعیین دســتمزد برای سال آینده کاری 
بسیار دشوار است، چون آمار ها نشان می دهند، در یک 
سال گذشته، کاال های اساسی رشد قیمت بیش از ۵۰ 
درصد را تجربه کرده اند. از سوی دیگر، افزایش دستمزد 
خارج از حد متعارف، موجبات بیکاری گسترده را فراهم 

خواهد کرد. 
در همین زمینه یک فعال کارگــری در قزوین با انتقاد 
از عملکرد ضعیف دولت در نظــارت بر قیمت کاالهای 
اساسی، نسبت به عواقب آن بر زندگی جامعه فرودست به 
ویژه کارگران هشدار داد. عیدعلی کریمی )دبیر اجرایی 
خانه کارگر قزوین( می گوید: متاســفانه این افزایش 
قیمت ها در کاالهای مصرفی همانند محصوالت پروتینی 
مانند مرغ و گوشت هم اتفاق افتاده و این موضوع بر میزان 
تقاضای مردم اثر گذاشته است. لوازم پالستیکی و فلزی 

افزایش قیمت بیش از 4۰ درصــدی را تجربه کردند. 
مردم به واسطه افزایش قیمت بنزین تحت فشارند و اگر 
بخواهیم نرخ کاالهای اساسی را هم تغییر دهیم قیمت 
کاالها حدود صددرصد افزایش می یابد و درآمد مردم 

پاسخگوی این افزایش قیمت نیست. 
مهرزاد مویــدی، از اعضای »شــورای عالی کار« هفته 
گذشته در این  رابطه گفته بود: زندگی جامعه کارگری 
تحت تاثیر گرانی ها بیمار شــده و در صورتی که حقوق 
کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکند بی شک 
در آینده ای نه چندان دور با بحران ســو تغذیه مواجه 
خواهند شد. همزمان باید درنظر گرفت که شیوع کرونا 
نیز به نوبه خود بار مضاعفی را بر هزینه های خانوارها و 

مستمری کارگران تحمیل کرده است.
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز 

می گوید: حذف ارز دولتی برای کاالهای خوراکی، شتاب 
افزایش قیمت کاالهای خوراکی را به پای شتاب افزایش 
قیمت سایر کاالها رسانده است. مسئله ای که مردم فقیر 
را فقیرتر کرده و در نتیجه  دسترسی آن ها به کاالهای 

ضروری را به شدت کاهش داده است.
نرخ رشد قیمت بسیاری از کاال ها در بهمن ماه سال جاری 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بسیار بیشتر از نرخ 
رشد حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری 
بوده است؛ برای نمونه، هر کیلو برنج ایرانی در بهمن ماه 
سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 
4۷.۹ درصدی را تجربه کرده و یا روغن مایع ۶۸.1 درصد 
رشد داشته است. همچنین گوشت مرغ ۸۲.۳ درصد، 
گوشت گوسفند 41.۵ درصد، قند ۸۵.۷ درصد و روغن 

نباتی 1۳۹.۳ درصد رشد داشته اند. 

افزایش روزانه قیمت  كاالها و كوتاهی دست اقشار كم درآمد از اقالم سبد معیشتی 

حذف اقالم اساسی خوراکی از سفره کارگران
هزینه های كمرشکن كرونا برای كارگران
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یکی از مناطقی که احتماال 
واکسن کرونا را می توان در 
آن پیدا کرد ناصرخســرو 
است. گزارش های منتشر 
شده از دوربین مخفی هایی 
که به بازار ناصرخســرو رفته اند نشان می دهد که 
واکســن کرونا در کف این بازار به قیمت ۷۰ تا ۸۰ 
میلیون تومان به فروش می رسد. در روزهایی که 
کرونا به بحرانی غیرقابل پیش بینی تبدیل شده و 
هر روز نمونه های جهش یافته این بیماری در نقاط 
مختلف جهان بوجود می آید دالالن دارو فرصت را 
غنیمت شمرده اند و با سواســتفاده از ترس مردم 
واکسن های تقلبی کرونا را خرید و فروش می کنند.
البته به ادعای این فروشــندگان این واکســن ها 
تقلبی نبوده و شخصی یا مسافری وارد کشور شده 
است. هرچند داللی واکســن کرونا تنها به خیابان 
ناصرخســرو محدود نمی شــود و با باز شدن پای 
دالالن به واکســن کرونا این دارو را مــی توان با 
قیمت های سرســام آور در خیابان های شهر نیز 

آن را پیدا کرد.
به عنوان مثال در پیاده روهایی که داروخانه های 

دارای داروهای خاص وجود دارند دالالنی مدام با 
صدای آهسته کلمه واکسن، واکسن کرونا را تکرار 
می کنند. به هر ترتیب یکی از ارزشمند ترین کاال ها 
در دنیا واکسن کرونا است که تا این لحظه مدل های 
روسی، چینی، انگلیســی، آلمانی و آمریکایی آن 
توانسته تاییدیه های الزم را بگیرد و در کشورهای 
مختلف عرضه شود . اما دولت همچنان به واردات 
قطره چکانی واکســن ادامه می دهد و هر بار برای 

واردات دوز بیشتری از این دارو چانه زنی می کند. 
البته داللی تنها به واکسن کرونا محدود نشده است. 
برای بیمارانی که حال مساعدی ندارند نیز دالالن 
داروی »فاویپیراویر« را پیشــنهاد می کنند. انواع 
داروهای کرونا در حالی که ممکن است در داروخانه 
های سطح شهر پیدا نشود در خیابان ناصرخصسرو 
و در برخی مــوارد حوالی مترو امــام خمینی در 

دسترس است. 

این در حالی است که وزارت بهداشت پیش از آغاز 
واکسیناســیون در کشورهای توســعه یافته قول 
داده بود تا ۲1 میلیون نفر را در برابر ویروس کرونا 
واکسینه کند. برای رســیدن به این هدف وزارت 
بهداشت به دست کم ســه برابر بودجه فعلی که به 
تهیه واکسن اختصاص یافته نیاز دارد. حسینعلی 
شــهریاری، نماینده زاهدان و رئیس کمیســیون 
بهداشت مجلس شورای اسالمی، سه شنبه ۹ دی 
در مصاحبه ای در واکنش به کم بودن رقم بودجه 
برای تهیه واکســن ضد کرونا گفت: همه مردم در 
اولویت تزریق واکسن نیستند. شاید خیلی از افراد 
نیاز نباشد واکسن بزنند. وزارت بهداشت و درمان 
باید بررســی کند چه گروه های سنی و چه افرادی 
در اولویت تزریق واکسن هستند. بگذارید اول این 
مقداری را که گفتند وارد کنند بعد برای بقیه اش 

چانه بزنیم.
همین موضوع موجب شد تا تب داللی این واکسن 
به اوج خود برسد. ناامیدی مردم از واردات واکسن به 
اندازه کافی بستر را برای خرید و فروش غیرقانونی 
واکسن کرونا مهیا ساخت. در همین رابطه محمد 
اسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت گفت 
برخی داللی ها و همچنین تجارت واکسن یکی از 
دالیل مخالفت با واردات واکســن آمریکایی فایزر 

است.  

 دالالن واكسن روسی كرونا را در ناصرخسرو، ۸0 میلیون تومان می فروشند

خرید و فروش واکسن های تقلبی کرونا
بیماران كرونایی طعمه قاچاقچیان دارو                                                                                            توزیع قطره چکانی و چانه زنی دولت برای واردات واكسن 

تمام داروهای دالالن قاچاق است
ناصر ریاحی، عضو اتاق بازرگانی

در اینکه باید تمام مردم واکسن کرونا را دریافت کنند شکی وجود ندارد. امیدواریم تا اردیبهشت ماه سال آینده تمام گروههای پرخطر و مرحله به مرحله دیگر گروهها و مردم عادی نیز واکسن کرونا را دریافت کنند. برای این منظور بانک 
مرکزی باید ارز مورد نیاز انتقال پول واکسن را در اختیار واردکنندگان قرار دهد تا بتوانند دوزهای تعیین شده برای واردات را به کشور وارد کنند. دالالن همواره در بازار ناصرخسرو به داللی دارو آن هم داروهای قاچاق می پردازند و به 

هیچ عنوان تاییدیه ای برای واردات واکسن روسی و یا هر نوع واکسن ساخت دیگر کشورها ندارند. بنابراین مردم و کسانی که بیمار کرونایی دارند نه برای خرید واکسن و نه برای خرید داروهای درمان کرونا نباید به این افراد مراجعه کنند. 
البته گروه برنامه جهانی واکسیناسیون سازمان بهداشت جهانی به نام کواکس تاکنون حدود یک میلیارد دوز واکسن خریداری کرده که این عدد را بر اساس سهمیه کشورهای مختلف در اختیار آنها قرار خواهد داد. با توجه به محدودیت هایی 

که در مسیر تولید وجود دارد، احتماال این واکسن به شکل یک جا وارد نخواهد شد اما با توجه به زمان بندی که استفاده از آنها دارد و باید در دوره های چند هفته ای زده شود، به شکل مداوم واردات آنها ادامه خواهد داشت.
می توان به شدت امیدوار بود که تا فروردین یا اردیبهشت سال آینده، تمام گروه های خطر و شهروندان باالی ۶۰ سال ایرانی واکسینه شوند و به این ترتیب بحران کرونا و مرگ و میر باالی ناشی از این ویروس به پایان رسیده و در گام های بعد 

با واکسینه کردن مابقی گروه ها، امیدواریم به سمت ریشه کن کردن آن حرکت خواهیم کرد.
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مدیرکل پشــتیبانی امور دام اســتان تهران گفت: با 
افزایش مراکز عرضه و همچنیــن میزان عرضه مرغ، 
قیمت این محصول هفته آینده به نرخ مصوب می رسد.

رضا سالمی افزود: تاکنون مرغ گرم تنها از طریق میدان 
بهمن بین خرده فروشی ها توزیع می شد، اما از امروز 
توزیع مرغ به خرده فروشی ها در میدان تره بار پیروزی 
آغاز شده و از فردا هم در میدان تره بار تهرانپارس این 
توزیع آغاز می شود، هفته آینده نیز سردخانه هشت 
شهریور واقع در غرب تهران توزیع عمده مرغ را برای 

خرده فروشی ها آغاز می کند.
سالمی گفت: همچنین عالوه بر افزایش مراکز توزیع، 
میزان توزیع نیز که قبالً 4۰۰ تن در روز بود به ۸۰۰ تن 
در روز برای مرغ گرم افزایش می یابد.مدیرکل پشتیبانی 
امور دام استان تهران افزود: از سوی دیگر از امروز توزیع 
مرغ منجمد نیز آغاز شده و روزانه بین ۳۰۰ تا 4۰۰ تن 
مرغ منجمد نیز توزیع خواهد شد.سالمی گفت: برای 
تأمین نیاز مرغ در تهران ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن مرغ که از سایر 

استان ها وارد تهران می شوند از طریق کشتارگاه ها بین 
مراکز عرضه توزیع می شود. وی افزود: از امروز، همزمان 
با افزایش عرضه مرغ، نظارت بر مراکز عرضه مخصوصاً 
خرده فروشی ها نیز افزایش می یابد و قرار است در این 
رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات اقدامات 
الزم را انجام دهند تا از دالل بازی و سودجویی در عرضه 
مرغ جلوگیری شود.مدیرکل پشتیبانی امور دام استان 
تهران گفت: با توجه به افزایش میزان توزیع و همچنین 
مراکز توزیع، از هفته آینده قیمت مرغ به نرخ مصوب 
۲۰ هزار و 4۰۰ تومان در تمامی مراکز عرضه می رسد.

در حال حاضر بر اساس مشــاهدات میدانی در خرده 
فروشــی ها مرغ تا قیمت کیلویی ۳4 هزار تومان نیز 
عرضه می شــود و برای خرید مرغ با قیمت مصوب در 
میادین میوه و تره بار صف های طوالنی وجود دارد و این 
برای چندمین بار در هفته های اخیر است که مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی وعده رسیدن مرغ به نرخ مصوب 

را می دهند.

در شــرایطی که قرار بود آزمایشــگاه های مرجع 
مورد تایید وزارت بهداشت برای جلوگیری از ارائه 
تست جعلی PCR اعالم شده و مسافران با شرایط 
خاصی بتوانند از کشورهای مختلف به ایران وارد 

شوند، همچنان این اتفاق نیافتاده است.
طی هفته های گذشته و با شــدت گرفتن شیوع 
ویروس کرونای انگلیســی نگرانی هــا برای ورود 
مسافران از کشــورهای مختلف افزایش یافت تا 
جایی که محمد اســالمی- وزیر راه و شهرسازی 
نسبت به این مســئله که برخی مسافران هوایی 
با تست PCR جعلی اقدام به ورود به کشور کرده 
اند، ابراز نگرانی و دســتور بررســی این مسئله را 
صادر کرد.در این راستا مقرر شــد تا بررسی این 
مسئله با جلسه مشترک بین سازمان هواپیمایی 
 کشوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

انجام شود.
پیش از این محمد حســن ذیبخش - سخنگوی 
سازمان هواپیمایی کشــوری- در این باره درباره 

نتیجه این جلســه گفت: مقرر شــد تعــدادی از 
آزمایشگاه ها در کشــورهای مختلف شناسایی و 
معرفی شوند و مسافران برای ورود به کشور تنها از 
طریق آن آزمایشگاه ها تست PCR خود را انجام 
دهند تا دیگر این مشکل به وجود نیاید.وی افزود: 
برای پیشــگیری از ارائه تســت جعلی PCR در 
جلسه به این نتیچه رسیدیم که پس از انجام تست 
توسط مسافر نتیجه آن در ســه نسخه به صورت 
آنالین ارسال شود که این یکی از آن ها برای مسافر 
یک نسخه برای شــرکت های هواپیمایی و نسخه 
دیگر برای دفاتر وزارت امور خارجه در کشورهای 

مختلف ارسال خواهد شد.
با توجه به این شــرایط باید ببنیــم باالخره کی 
فهرست این آزمایشــگاه ها در اختیار شرکت های 
مختلف هواپیمایی و کنســولگری های ایران در 
کشورهای مختلف قرار خواهد گرفت و آیا همچنان 
برخی مسافران مشــکوک یا مبتال با تست جعلی 

کرونا وارد کشور می شوند؟

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی از توقف 
صادرات ســیب درختی به هندوســتان خبرداد و 
گفت:تعلل وزارت جهادکشاورزی در صدور گواهی 
نامه عدم تراریختگی ســیب های صادراتی شــده، 
منجر توقف صادرات این محصول شــده است.سید 
رضا نورانی در این باره اظهار کرد: هندوســتان سه 
ماه پیش اعالم کرد ۲4 قلم کاالی کشــاورزی باید 
برای ورود به این کشور و ترخیص آن گواهینامه غیر 
تراریختگی داشته باشــند. به همین دلیل تا ابتدای 
 NON_GMO ژانویه زمانی برای ارائه گواهینامه
تعیین کرد و ســپس زمان آن را دوماه دیگر یعنی تا 

مارس تمدید کرد.
وی ادامه داد: تا امروز وزارت جهاد کشاورزی اقدامی 
برای صدور گواهینامه عدم تراریختگی ســیب های 
درختی که قرار بود به این کشــور صادر شوند، انجام 
نداده است و صادرکنندگان سیب درختی با ایست 
صادراتی مواجه شده اند و تا زمانی که گواهینامه عدم 
تراریختگی را دریافت نکنند امکان ترخیص ســیب 

هایشان وجود ندارد. رئیس اتحادیه ملی محصوالت 
کشاورزی با اشاره به اینکه این تعلل ها، فرصت های 
طالیی را برای صادرات می گیرد، گفت: در حالی که 
بحث احتمال تراریختگی سیب آمریکایی مطرح شده 
این بهترین فرصت برای ایــران بود که بتوانند از این 
فرصت استفاده کرده و سیب هایش را به هندوستان 
صادر کند، ولی متاسفانه این صادرات  اکنون متوقف 
شده است.وی با اشاره به اینکه بازار هندوستان کشش 
واردات ۵۰۰ هزار تن سیب  ایران را دارد، گفت: بیش از 
یک میلیون تن سیب درختی در سردخانه ها موجود 
است که بایستی ۵۰۰ هزار تن از آن صادر شود و ۵۰۰ 
هزار تن  دیگر هم برای مصرف داخلی تا آخر فروردین 

ماه مورد استفاده قرار بگیرند.
به گفته وی در حال حاضــر تراریختگی مورد قبول 
بسیاری از کشورها نیست و در هند هم اگر محصوالت 
تراریخته باشد به هیچ عنوان ترخیص نمی شود و این 
در حالی است که ما می دانیم سیب های درختی ایران 

تراریخته نیست.

وعده چندباره وزارت جهاد برای کاهش قیمت مرغ

ورود مسافران با تست جعلی ادامه دارد؟

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم 
کرد که از ۲۰ اسفند برای مقاطع شب عید و رمضان 
از طریق شبکه منتخب توزیع، فروشگاه های منتخب 
و اصناف، کاالهای ضروری شــب عید منظم توزیع 
خواهد شد.محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت 
در امور بازرگانی،  با اشاره به افزایش تقاضای برخی از 
کاالها در آستانه شب عید و ماه رمضان، گفت: به دلیل 
نزدیکی دو مناسبت نوروز و ماه رمضان، برنامه ریزی 
مشترکی برای عرضه کاال به قیمت مناسب و منصفانه 
که تولیدکننده هم متضرر نشود برای هر دو مناسبت 
در حال انجام است. اما قیمت گذاری بدون در نظر 

گرفتن مکانیزم عرضه و تقاضا کار بیهوده ای است.  
وی در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر قیمت مرغ 
واقعی و منصفانه اســت؟ تصریح کرد زمانی قیمت 
هدف در کف بازار اتفاق می افتد که توزیع متناسب 
با نیاز بازار باشد. موضوع دوم پراکندگی جغرافیایی 
اســت و نظام توزیع مناسب و منطقی باید سرتاسر 
کشور را به خوبی پوشــش دهد.به گفته این مقام 
مسئول گرانی در حیطه وظایف وزارت صمت نیست، 
اما برخورد با گرانفروشی هســت. برای رسیدن به 
قیمت هدف ابالغ، بخشنامه و برخورد تعزیری کم 
اثرترین ابزارها است. بازرســی الزم است اما کافی 
نیست. بنابراین محور تنظیم و تامین بازار در آستانه 
دو مناسبت یاد شــده،  تعریف شبکه های منتخب 
توزیع و دوم به کار گرفتــن عوامل از تولید تا توزیع 

است.
مفتح با اشاره به ذخیره سازی 4۰ هزار تن میوه برای 
شب عید گفت: از ۲۰ اسفند برای مقاطع شب عید و 
رمضان از طریق شبکه منتخب توزیع، فروشگاه های 

منتخب و اصناف، کاالهای ضروری شب عید منظم 
توزیع خواهد شد و امیدواریم توزیع پیوسته و کافی 
کاال در این شبکه منتخب در دراز مدت تاثیرش را در 

بازار و کنترل قیمت ها بگذارد.
وی با بیان این که باید زمینه ها و عوامل اصلی بروز 
تخلف و گران فروشی از بین برود، تصریح کرد: درصد 
کمی هســتند که مرتکب گران فروشی می شوند 
و دلیل آن هم یکی اجبار اســت و فرد از روی اجبار 
مرتکب تخلف می شود و دلیل دیگرش این است حس 
می کند که نظارتی وجــود ندارد.مفتح در خصوص 
فروش اجباری کاال و کاالی سرباری هم گفت: اگر 
شرکت پخشی کاال یا کاالهایی را به اجبار بفروشد یا 
فروش کاالیی را منوط به خرید کاالی دیگری کند 
تا لغو پروانه اش خواهیم ایستاد و به عنوان مخل نظام 

اقتصادی قابل پیگرد است.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز هم 
با بیان اینکه اگر عرضه و تقاضا هماهنگ باشــد در 
بازار مشکلی پیش نخواهد آمد از تشدید بازرسی ها 
و نظارت اصناف و تعزیرات بــرای برخورد با گران 
فروشی های احتمالی خبر داد و گفت: به همه اصناف 
ابالغ کرده ایم که حق ندارند کاالیی را بدون فاکتور 
بخرند برای این که ضرایب سود هر صنف معین است 

و نمی توانند از آن تخلف کنند.
رئیس اتاق اصناف تهــران همچنین با بیان این که 
امسال هم نمایشــگاه بهاره نداریم گفت: به جای 
برگزاری نمایشگاه ها، فروش فوق العاده را از طریق 
اصناف برگزار می کنیم که اگــر رضایت اکثر مردم 
جلب شود دیگر بساط برگزاری نمایشگاه های عید 

را برای همیشه جمع می کنیم.

قائم مقام وزیر صمت اعالم كرد

توزیع کاالهای شب عید در شبکه منتخب از ۲۰ اسفند

تعلل در صدور گواهی عدم تراریختگی

صادرات سیب درختی به هند متوقف شد
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اطالعیه مرکز ملی فضای مجازی:
تصميمی برای اعطای مجوز به سايت های خريد و 

فروش رمزارزها گرفته نشده است
مرکز ملی فضای مجازی با انتشار بیانیه ای رمزارزها را شبه دارایی های بدون 
پشتوانه دانست و از همه افراد درخواست کرد که مراقبت های الزم در این 
زمینه را صورت دهند. این اطالعیه به شرح زیر است: با توجه به عرضه انواع 
رمزارزها در فضای مجازی و مواجه شدن بسیاری از افراد با تبعات منفی و 
مشکالت متعدد بوجودآمده دراین زمینه، به اطالع می رساند این نوع شبه 
دارایی ها از هیچ گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و عالوه برآن 
بطور دائم دچار نوسانات قیمتی خارج از مناسبات اقتصادی متعارف شده و 

بیم ازدست رفتن ثروت و دارایی خریداران همواره وجود دارد.
درکنار این موارد گزارش های فراوانی از طرف مردم و نهادهای نظارتی در 
زمینه ســرقت و کاله برداری در این بازار وجود دارد که بررسی آنها مویّد 
سیر صعودی فعالیت  های مجرمانه در این خصوص است. حضور بازیگران 
و عوامل فعال ناشناخته و غیرقابل شناســایی در بازار خرید و فروش این 
نوع شبه دارایی های فاقد پشتوانه، موجب شده است که این فضای خرید 
و فروش بسیار غیرقابل اعتماد بوده و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران 
زیان های احتمالی و ارائه اســناد و ادله، از نهادهــای حمایتی و صیانتی 
مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شــده است. شرایط فعالیت در بازار این 
نوع ارزهای دیجیتالی شفاف نیست و عالوه بر خروج سرمایه از کشور، هیچ 
نشانه  ای از وجود سازوکارهای حفظ دارایی  های مردم توسط گردانندگان 
پشت پرده آنها ارائه نشده است. از اینرو اکیداً توصیه می  شود همگان در 
این زمینه احتیاط  های الزم را بخرج داده و در دام تبلیغات سوداگران این 
بازار غیرشفاف نیفتند. تجربه از دست  رفتن دارایی  های مردم در جریان های 
مشابه مانند شبکه  های هرمی در کشور و دنیا وجود دارد و انتظار می  رود 
همه نهادها و صاحبان رسانه، مسئوالنه نسبت به آگاهی بخشی صحیح به 
شهروندان عزیر تالش نمایند. در این زمینه تاکید می  نماید تاکنون هیچ

گونه تضمیمی برای اعطای مجوز به درگاه  ها و ســایت  های فعال خرید و 
فروش رمزارزها و بیت  کوین در کشور گرفته نشده است و الزم است همگان 

مراقبت  های الزم در این خصوص را بعمل آورند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه 1400  تصویب کردند
مشــاغل پزشــكی مكلف به اســتفاده از پايانه 

فروشگاهی شدند
کلیه صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و دامپزشکی سال آینده 

مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی )POS( شدند.
طبق بنــد مصوب مجلــس، کلیه صاحبان حرفه و مشــاغل پزشــکی، 
پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود، مکلف 

هستند از پایانه  فروشگاهی استفاده کنند.
موضوع استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان بارها در مجلس مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته است، برای اولین بار موضوع الزام پزشکان به استفاده از 
پایانه فروش در مجلس دهم با عنوان »الزام شاغالن حرفه پزشکی و وابسته 
به تجهیز مرکز ارائه خدمات سالمت به دســتگاه کارت خوان بانکی« در 
دستور کار قرار گرفت که در آن زمان عالوه بر اینکه مورد اعتراض پزشکان 
قرار گرفت برخی ازنمایندگان مجلس و عضو کمیســیون بهداشت نیز با 
آن مخالفت کردند البته این طرح هیچگاه به ســرانجام نرسید و با پایان 
گرفتن مجلس دهم نیز به فراموشی سپرده شد؛ اما همان زمان نمایندگان 
مجلس الزام استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان را در قانون بودجه سال 
۹۸ گنجاندند. هر چند این الزام تا اواخر سال ۹۸ اجرایی نشد و در نهایت 
برای اجرایی کردن آن سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی اقدام 

به امضای تفاهم نامه کردند.
طبق بند الحاقی به تبصره ۶ که امروز )۱۲ اسفند( به تصویب نمایندگان 
مجلس رسید کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت 
و مشــاوره حقوقی و خانواده همچنین در چارچوب آئین نامه تبصره )۲( 
ماده )۱۶۹( قانون مالیات های مستقیم موظف هستند از پایانه فروشگاهی 

استفاده کنند.
آنطور که در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ آمده: »مودیان مالیاتی موظفند از سامانه  
صندوق فروش »صندوق ماشــینی )مکانیزه( فروش« و تجهیزات مشابه 
استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی 
تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مودیان 

مزبور در اولین سال استفاده یا سال های بعد آن قابل کسر است.«

برای رفع نیاز فرهنگستان ادب و زبان فارسی
 همكاری بين اكوسيستم نوآور با حوزه زبان فارسی 

شكل می گيرد
در رویداد »تبادل فناوی در حوزه زبان و ادب فارســی« با حضور مدیران 
صندوق نوآوری، ســازمان فناوری اطالعات و رئیس فرهنگســتان ادب 
فارسی، به بحث و تبادل نظر در مورد کمک و همکاری شرکت های دانش 

بنیان به این بخش پرداخته شد.
علی وحدت، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت 
جمهوری، در این رویداد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان که توسط 

مجلس به تصویب رسیده را پایه گذار اتفاق های مهمی دانست. 
او در سخنرانی خود اشاره کرد که در حال حاضر شرکت های نوآور کشور 
ظرفیت هایی دارند که می توانند به حوزه علوم انسانی و زبان و ادب فارسی 
برای رفع نیازهایشان کمک کنند. به گفته او شرایط فعلی زیست بوم فناوری 
کشور چه از لحاظ جغرافیایی و گستردگی شرکت ها در تمامی کشور و چه 
از لحاظ ورود شرکت های نوآور به حوزه های تخصصی گوناگون با ۱۰ سال 

گذشته بسیار متفاوت است.
اما حداد عادل به عنوان عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام و رئیس 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در این رویداد به صورت واضح خواهان 
کمک شرکت های نوآور برای رشــد و توسعه زبان و ادب فارسی در فضای 

مجازی و رفع نیازهای فرهنگستان شد. 
عادل با شاره به اینکه بیش از ۳۰ سال است که خدمت گذار در حوزه ادب 
فارسی بوده تاکید کرد که برای هیچ ملتی تحقیری باالتر ازا ین نیست که به 
او بگویند زبانش برای زندگی امروز توانا نیست و این درحالی است که زبان 

فارسی توانایی برآوردن نیازها در دنیای امروز را دارد.
سیاوش ملکی فر، معاون توســعه صندوق نوآوری و شکوفایی در ابتدای 
سخنرانی خود به آنچه در بازار شرکت های دانش بنیان و نوآور اتفاق افتاده 
اســت اشــاره کرد. به گفته او در حال حاضر بیش از ۵هزارو ۷۰۰ شرکت 
دانش بنیان فعالیت می کنند که می توانند بارهای بزرگی را از دوش کشور 
بردارند. او تاکید کرد که این همه دارایی زیست بوم فناوری کشور نیست 
و بیش از همین عدد هم شرکت های فناوری وجود دارند که در پارک های 
فناوری کشور مشــغول به کار هســتند و تعدادی نزدیک به این عدد هم 

شرکت های خالق یا اصطالحا استارت آپی در کشور فعالیت می کنند.

اخبار

پیشنهاد اتاق ایران برای حمایت از پژوهش های نوآورانه در بودجه ۱۴۰۰
مجلس در ادامه بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰، تبصره ۹ بند ح، حمایت از پژوهش و نوآوری را بررسی می کند. اتاق ایران پیشنهاد داده است در حمایت از پژوهش ها و نوآوری ها به حضور 

شرکت های دانش بنیان و شرکت های مشاوربا اولویت رقابت پذیری، در کنار موسسات علمی و دانشگاه ها توجه شود.

میناسادات حسینی 
ماهــه  دو  ضرب االجــل 
نماینــدگان مجلــس برای 
ســازمان امور مالیاتی برای 
اخذ مالیات از اینفلوئنسر ها 
در حالی اعالم شده که ســاز و کار آن ناشفاف و محل 
ابهام است زیرا در حالی که دولت موفق نشد شبکه های 
مجازی داخلی را تقویت کند و در میان مردم اشــاعه 
دهد، اکنون دست به دامن شبکه های خارجی شده و 
می رود تا از بستر آنها، کسری بودجه خود را در قالب 
مالیات جبران کند؛ گویا قانونگذار معترف شده اند که 

»عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!«

نزدیک تر با مالیات ستانی از اینفلوئنسرها
ماجرا از این قرار اســت که درآمد های کاربران دارای 
بیش از ۵۰۰ هزار فالوور )دنبال کننده( رســانه های 
کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد 

خواهند بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو 
ماه از الزم االجرا شــدن این بند دستورالعمل اجرایی 
مربوط به اخذ مالیــات از درآمد های کاربران حرفه ای 
رســانه های کاربرمحور از محل تبلیغات را تهیه و به 

تأیید وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند.

نوک پیکان انتقاد از مالیات ستانی به سمت 
کیست؟

انتقادات کارشناســان به ابهامات این مصوبه است و 
معتقدند شروط تعریف شده نمی توانند مبنای مناسبی 
برای محاسبه درآمد افراد باشند. به عقیده آنها شاخصی 
چون تعداد فالوور مشخص کننده میزان درآمد نیست. 
در همین حال هنرمندان فعال در شبکه های اجتماعی 
و اینفلوئنسرها هم عموما از این گالیه دارند که وقتی 
دولت تسهیالتی در راستای بهبود شرایط کاری آنها 
ارائه نمی دهد، چطور توقع دارد که فعاالن این شبکه ها 
مالیات دهند. حتــی یکی از اینفلوئنســرها به طعنه 
گفته است که خود پلت فرم ها باتمام بستری که برای 
فعالیت ما فراهم کرده اند هزینه ای اخذ نمی کنند، آن 
وقت مسووالن درحالی که هر روز تهدید به فیلتر این 

شبکه ها می کنند و مدام بر قیمت اینترنت بی کیفیت 
ارائه شــده می افزایند، چگونه توقع پرداخت مالیات 
دارند؟نکته جالب و عجیب دیگــر اینکه فعالیت های 
افراد در شبکه ها و پیام رسان هایی که مدت هاست فیلتر 
شده اند نیز مشمول اخذ مالیات شود. این مصوبه حتی 

برای شبکه های اجتماعی فیلتر شده مانند تلگرام نیز 
الزم االجراست و تمامی کانال های تلگرامی، صفحات 
اینستاگرامی و دیگر شبکه های اجتماعی کاربرمحوری 
که بــاالی ۵۰۰ هــزار دنبال کننده دارند، مشــمول 

پرداخت مالیات خواهند بود.

مجلس برای اخذ ماليات از اينفلوئنسر ها ضرب االجل دو ماهه تعيين كرد

نقطه کور مالیات ستانی از اینفلوئنسرها
اينفلوئنسرها بايد ماليات بدهند، حتی در تلگرام

ساز و کار غلط مالیات ستانی از اینفلوئنسرها
پیمان مولوی، اقتصاددان

هر نوع مالیات ستانی که ساز و کار آن مشخص نباشد، از اساس اشتباه است. مالیات ستانی بر پایه تعداد فالوور، روش درستی نیست. روش صحیح این است که ۸۳ میلیون ایرانی و حتی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز کد 
مالیاتی بگیرند و حساب مالیاتی خود را باز کنند. در این روند آنگاه دولت کسانی که معاف هستند را اعالم کند، نه به این روش که اینفلوئنسرهایی که باالی ۵۰۰ هزار فالوور )طرفدار( دارند مالیات بدهند یا ندهند. 

چنین روشی برای مالیات ستانی، خود زمینه ساز فرار مالیاتی است زیرا اینفلوئنسرهایی که باالی ۵۰۰ هزار فالوور دارند، می توانند ۵ پیج یا صفحه ایجاد کنند و هر پیج ۱۰۰ هزار فالوور داشته باشد و با چنین روشی مشمول 
مالیات نشوند. این گونه مسئوالن درصددند مالیات بگیرند؟ 

این نوع قانون گذاری نشان می دهد قانونگذار آشنایی زیادی با نحوه و مکانیزم حرکت اینفلوئنسرها در شبکه های مجازی ندارد. این افراد به راحتی می توانند ۵ شبکه درست کنند که هر شبکه ۱۰۰ هزار فالوور داشته باشد. پس 
چگونه می خواهند از آنها مالیات بگیرند؟ با این ساز و کار تحقق این نوع مالیات امکان پذیر نیست. 

سوال اصلی این است که در کشوری که هنوز در اخذ مالیات از شرکت ها دچار مشکل هستیم، چگونه قانونگذار می خواهد از شبکه های اجتماعی مالیات بگیرد؟ در وهله نخست، مجلس باید ساز و کار آن را اعالم کند. 

خطای قانونگذار در اخذ مالیات از تلگرام فیلترشده
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

اصل اساسی این است که هر کسی متناسب با درآمدی که دارد، باید مالیات بدهد. برخی افراد با توجه به خألیی که در سازمان امور مالیاتی وجود دارد و بنابه دالیلی، مالیات پرداخت نمی کنند. هرچند مالیات به تدریج از همه 
بخش ها اخذ خواهد شد. روزی پزشکان، روزی وکال و روز بعد قرعه به نام گروه دیگری خواهد افتاد. طبیعی است که زمانی که سازمان امور مالیاتی و قانون گذار نتواند کل مشموالن مالیات را شناسایی کند، به سراغ مجموعه هایی 

بیاید که راحت تر می تواند شناسایی کند. یکی از مجموعه هایی که می شود شناسایی کرد، اینفلوئنسرها هستند. 
در کشور ما قانونی به نام »حمایت از هنرمندان« وجود دارد. طبق آن قانون، هنرمندان از برخی از تکالیف قانونی ازجمله مالیات معاف شده اند. تعدادی از اینفلوئنسرها از این قانون سوءاستفاده می کنند و با دادن ۳۰۰ میلیون 
تومان، در فیلمی بازی می کنند و نام خود را هنرمند می گذارند. از طرفی ابزاری برای شناسایی این گروه وجود دارد. طبیعی است که قانونگذار هم از این قاعده استفاده کرده است. قانونگذار محاسبه کرده کسانی که باالی ۵۰۰ 
هزار نفر فالوور دارند به طور متوسط ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان به باال درآمد دارند. بنابراین می بایست مالیات بدهند. البته یک سوال اصلی در این میان وجود دارد. این مالیات از کجا سر خواهد درآورد؟ من به عنوان عضوی از 
مالیات دهندگان می خواهم مالیات من در کشور خودم خرج شود و صرف کمک به مردم محروم کشورم همچون سیستان و بلوچســتان شود و راه کشورهای دیگر را در پیش نگیرد. بپذیریم که همه باید مالیات بدهند اما باید 
جلوی فراریان مالیاتی را هم گرفت. کارمندان دولتی که پاسخ دهی مناسبی به ارباب رجوع ندارند چرا به ارباب رجوع پاسخگو نیستند در حالی که حقوق آنها از مالیات همنوعان پرداخت می شود؟ من به عنوان مالیات دهنده 

وظیفه دارم که مالیات بدهم و البته مطالبه گر نیز باشم. 
این در حالی است که آقایان درصددند از یک ابزار فیلترشده مثل تلگرام مالیات بگیرند. این مصداق همان توئیت زدن مسئوالن در توئیتِر فیلترشده است. دوگانگی و ناآگاهی و بی تدبیری در تصمیم گیری ها اینجا هم مشخص 
است. مسئوالن اگر تلگرام را فیلتر نمی کردند، در حال حاضر می توانستند ۱۰۰ برابر از آن ابزار، مالیات بگیرند و فعاالن بسیاری هم از آن منفعت می بردند. این از ناآگاهی تصمیم گیرندگان ماست که یک ابزار را فیلتر می کنند و 

بعد در دوگانگی اسیر می شوند و می خواهند از ابزاری که خود بسته اند، مالیات بگیرند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

قائم مقام دبیر کمیته حمایت از کســب وکار با اشاره به 
برگزاری نشســت کمیته از تصمیم اعضا درباره تشکیل 
کارگروهی بــه منظور تدوین ســازوکار عرضه کاالهای 
ســالمت محور غیردارویی از جمله مکمل های غذایی و 
ورزشی روی پلتفرم های فروش آنالین، خبر داد.هشتادمین 
نشست کمیته حمایت از کسب وکار برگزار و در آن با حضور 
اعضای کمیته، موضوع امکان عرضه کاالهای سالمت محور 
غیردارویــی از جمله مکمل های غذایی و ورزشــی روی 
پلتفرم های فروش آنالین بررسی شد.حسین سالح ورزی، 
قائم مقام دبیرکمیته حمایت از کسب وکار درباره آنچه در 
این نشست صورت گرفت، گفت: موضوع معافیت مالیاتی 
سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات و 
مسئله مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع 
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰  
در ارتباط با عملکرد ســال های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ دو 

موضوعی بودند که در هفتادونهمین نشست کمیته مطرح 
شده بود و قرار شد بعد از رســیدگی یک هفته ای به این 
مسائل، نتیجه نهایی در نشست بعدی کمیته ارائه شود.

بر اساس اظهارات او، نماینده سازمان امور مالیاتی با حضور 
در این جلسه، نتیجه بررسی این دو موضوع را عنوان کرد 
که بر این اساس سازمان امور مالیاتی در مورد اول، معافیت 
را عام دیده و آنچه خواســته بخش خصوص بوده است را 
پذیرفته و در نتیجه باید برای حل مشکالت صادرکنندگان 
با صدور بخشــنامه ای به اداره های مالیاتی، ابالغ کند که 
صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۹۷ به 
بعد انجام داده اند، می توانند از معافیت سود تفاوت نرخ ارز 
ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.سالح 
ورزی نتیجه بررسی موضوع دوم که به مهلت مرور زمان 
رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون 
مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰  در ارتباط با عملکرد 

ســال های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ مربوط می شود را مورد 
توجه قرار داد و گفت: طبق اظهارات نماینده سازمان امور 
مالیاتی در این رابطه ایرادی نسبت به عملکرد سازمان وجود 
ندارد و بخش نامه صادر شده درباره تعیین مبدا محاسبه 
مروز زمان را وقف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، 
تاریخ سررسید پرداخت درنظر گرفته که مشکلی از این 
بایت ندارد.نایب رئیس اتاق ایران محور اصلی این نشست 
را بررسی امکان عرضه کاالهای سالمت محور غیردارویی از 
جمله مکمل های غذایی و ورزشی روی پلتفرم های فروش 
آنالین عنوان کرد و افزود: خواسته پلتفرم های فروش آنالین 
این اســت که بتوانند محلی برای معرفی و به هم رسانی 
داروخانه های دارای مجوز فروش آنالین با مصرف کنندگان 
باشند. در واقع قرار است کلیه فعالیت های مربوط به دارو 
از تامین، نگهداری، انبارش، تعیین قیمت و حتی ارسال 
دارو برای مشتری نیز توسط داروخانه انجام شود و پلتفرم 

مربوطه تنها امکان معرفی داروهای موجود در هر داروخانه 
را به صورت یکجا و منســجم برای مصرف کننده فراهم 
کند و دیگر نیازی به جست وجوی تک تک سایت های هر 

داروخانه برای پیدا کردن یک داروی خاص نباشد.
سالح ورزی با بیان این مطلب که موضوع مورد نظر یکبار در 
نشست کارگروه تخصصی بررسی شده؛ اما به نتیجه نرسیده 
است، تصریح کرد: نگرانی هایی در این باره از سوی سازمان 
غذا و دارو وجود دارد؛ اینکه طبق قانون، تبلیغات انواع دارو 
غیرمجاز است و امکان دارد با فروش آنالین زمینه تبلیغات 
این محصوالت فراهم شود. دوم روند نظارت مسئول فنی 
داروخانه در ارائه و فروش محصول است که احتمال دارد 
در فروش آنالین این مسئله دچار اختالل شود و در نهایت 
مسئله نظارت بر خرید و فروش محصوالت دارویی است که 
باید در مورد فروش آنالین برای این بخش نیز سازوکاری 

اتخاذ شود.

با توجه به عرضه انواع رمزارز ها در فضای مجازی 
و مواجه شدن بســیاری از افراد با تبعات منفی و 
مشکالت متعدد به وجودآمده در این زمینه، مرکز 
ملی فضای مجازی در اطالعیه ای اعالم کرد که این 
نوع شبه دارایی ها از هیچ گونه پشتوانه و تضمینی 
برخوردار نیســتند و عالوه برآن به طور دائم دچار 
نوســانات قیمتی خارج از مناســبات اقتصادی 
متعارف شده و بیم از دست رفتن ثروت و دارایی 

خریداران همواره وجود دارد.
در این اطالعیــه همچنین آمده اســت، در کنار 
این موارد، گزارش های فراوانــی از طرف مردم و 

نهاد های نظارتی در زمینه سرقت و کالهبرداری 
در این بازار وجود دارد که بررســی آنها مویّد سیر 
صعودی فعالیت های مجرمانــه در این خصوص 
اســت. حضور بازیگران و عوامل فعال ناشناخته و 
غیرقابل  شناسایی در بازار خرید و فروش این نوع 
شبه دارایی های فاقد پشتوانه، موجب شده که این 
فضای خرید و فروش بسیار غیرقابل اعتماد شده 
و قدرت هرگونه پیگیری برای جبــران زیان های 
احتمالی و ارائه اسناد و ادله، از نهاد های حمایتی 

و صیانتی مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شده 
است.مرکز ملی فضای مجازی شرایط با اعالم اینکه 
فعالیت در بازار این نوع ارز های دیجیتالی شفاف 
نیست، عنوان کرده است؛ عالوه بر خروج سرمایه 
از کشور، هیچ نشــانه ای از وجود ســازوکار های 
حفظ دارایی های مردم توسط گردانندگان پشت 
پرده آن ها ارائه نشده است. از این رو اکیداً توصیه 
می  شود همگان در این زمینه احتیاط های الزم را 
بخرج داده و در دام تبلیغات ســوداگران این بازار 

غیرشفاف نیفتند.در این اطالعیه تاکید شده است؛ 
تجربه از دست  رفتن دارایی های مردم در جریان 
های مشابه مانند شبکه های هرمی در کشور و دنیا 
وجود دارد و انتظار می رود همه نهاد ها و صاحبان 
رسانه، مسئوالنه نسبت به آگاهی بخشی صحیح 
به شــهروندان تالش کنند. در این زمینه تاکید 
می شود تاکنون هیچ گونه تصمیمی برای اعطای 
مجوز به درگاه ها و سایت های فعال خرید و فروش 
رمزارز ها و بیت  کوین در کشور گرفته نشده و الزم 
است همگان مراقبت های الزم در این خصوص را 

به عمل آورند.

قائم مقام دبير كميته حمايت از كسب وكار:

سازوکار عرضه کاالهای غیر دارویی روی پلتفرم های فروش آنالین تدوین می شود

سایت های خریدوفروش بیت  کوین مجوز ندارند

يادداشت

سرمقاله

   حسن گلمرادی، اقتصاددان 
این روزها با نزدیک شــدن به پایان سال و مسائل 
مرتبط با برجام، بازار ارز دچار ابهاماتی شده است. 
از یک طرف فضای خوش بینِی ســناریوی حذف 
کامل تحریم هــا، امکان تصویــب لوایح مرتبط 
با اف ای تــی اف )FATF( در مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام و امکان فروش ۲.۳ میلیون بشکه 
نفت در روز در سال آتی، امکان کاهش نرخ ارز به 
کمتر از ۲۰ هزار تومان و یا حتی ۱۵ هزار تومان را 
نوید می دهد و از طرف دیگر، بدقولی های طرف 
های برجام و راهبرد حفظ فشــارهای سیاسی و 

تحریم های بیــن المللی و یا رفــع قطره چکانی 
تحریم ها، سمت و ســوی آینده بازار ارز را مبهم 
کرده اســت. در صورت تداوم سناریوی دوم که به 
نظر ممکن اســت تا انتخابات داخلی ادامه داشته 
باشد امکان کاهش شدید نرخ ارز محدودتر خواهد 

بود و بنابراین نرخ ارز ممکن است در محدوده فعلی 
و با نوسان متاثر از اخبار داخلی و خارجی و تحوالت 
سیاسی و بین المللی ادامه پیدا کند. در مجموع به 
نظر می رسد روند تحوالت آتی نرخ ارز تحت تاثیر 
دو نیروی فوق و میزان قوت هر کدام از سناریوهای 
فوق، دچار نوسان باشد؛ هرچند انتظار جهش های 

نرخ ارز در آینده کم رنگ تر خواهد بود.

چشم انداز مه آلود بازار ارز


