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سرمقاله

آیا قیمت مسکن
شکسته می شود؟

بیتاهلل ستاریان ،کارشناس
مسکن

در رابطه بــا ماهیت وجود
ســامانه امالک و اســکان
بــرای درج اطالعات مردم
بحثی وجود ندارد و اصل کار
درست است اما چگونگی استفاده از این اطالعات
مورد بحث اســت .این ســامانه و این راهکار در
کشورهای دیگر هم وجود دارد اما اگر کشورهای
توسعه یافته از این سامانه ها برای مالیات ستانی
استفاده می کنند به دلیل اجاره بهای ناچیز است
که مالکان انگیزه ای برای اجاره داری ندارند نه در
ایران که ماهانه اجاره بهــا افزایش پیدا می کند و
هیچ مالکی که واحدهای مسکونی خود را خالی
نگاه نمی دارد .متاسفانه نتایج طرح مذکور قابل
قبول نیســت .به طور کلی اصال در بازار مسکن
احتکار وجود...
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یارانه ماه رمضان برای چه کسانی واریز می شود؟
معیشتی ماه رمضان می شــوند که همان افراد
دریافت کننده یارانه معیشــتی هســتند؛یارانه
معیشتی کمک نقدی ماهانه ای است که از زمان
افزایش قیمت بنزین در آبــان ماه  ۱۳۹۸هر ماه
پرداخت می شود.
مشموالن یارانه معیشتی حدود  ۶۰میلیون نفر
هســتند که از بین یارانه بگیران گزینش شــده
بودند و اکنون مشمول دریافت بسته حمایتی ماه
رمضان شده اند.
با توجه به اینکه قرار است بســته معیشتی ماه

واردات باالی نفت چین از ایران در ماههای اخیر تقاضا برای نفت
تولیدکنندگان رقیب را به شدت کاهش داده و فروشندگان نفت
کشورهای دیگر نظیر برزیل ،آنگوال و روسیه را وادار کرده است
قیمتهایشان را کاهش داده و نفتشان را به مقاصد هند و اروپا
ارسال کنند.
به گزارش ایسنا ،با وجود این که انتظار می رفت دولت بایدن
مذاکرات با ایران برای احیای برجام را ازسربگیرد ،افزایش خرید
نفت ایران از ســوی چین بازار را غافلگیر کرد و باعث محدود
شدن رشد قیمتهای جهانی شد.
نفت ایران با وجود تحریمهای شدید آمریکا از اواخر سال ۲۰۱۹
همچنان به چین صادر می شد اما حجم صادرات نفت ایران از

جاری با تمام توان در تالشــیم تا کوچکترین خللی
در تأمین برق پایتخت ایجاد نشود .وی اظهار داشت:
حدود  ۱۳درصد از کل مشترکان ،بیش از  ۱۰درصد
از مصرف بــرق و بیش از  ۳۰درصد از شــبکه زمینی
توزیع برق کشــور متعلق به کالن شهر تهران است و
با توجه به مصرف ساالنه حدود  ۲۲میلیارد کیلووات
ساعت انرژی ،هرگونه تغییر در مصرف برق پایتخت
میتواند بر روی تمامی کشــور اثرگذار باشد .صبوری
افزود :در ســال  ۱۳۹۹علیرغم مشکالت پیش آمده
ناشی از شیوع بیماری کرونا ،طرحهای متعددی در این
شرکت به منظور نوسازی و بهسازی شبکههای فرسوده،
کاهش تلفات انرژی و رفع نقاط نا ایمن تأسیســات
توزیع برق شهری در راستای کاهش بار مصرف انرژی
برق در پایتخت و افزایش رفاه هموطنان تهرانی انجام
شده است .به گفته این مقام مسئول همزمان با شیوع
بیماری کرونا ،با تشکیل کارگروههای تخصصی ،کنترل
بیماری در سطح ســاختمانهای اداری این شرکت
و اجرای دســتورالعملهای بهداشــتی و حفاظت از
کارکنان و مراجعان به مناطق برق نیز به عنوان یکی از
مهمترین سرفصلهای کاری این شرکت ،تعریف شده
و سرعت بخشیدن به طرحهای در حال اجرا به منظور
غیرحضوری سازی ارائه خدمات به هموطنان تهرانی و
قطع زنجیره انتقال بیماری ،در دستور کار قرار گرفت.

روز گذشــته شــاخص کل بورس روزی پرنوسان
را پشــت ســر گذاشــت و در حالی که در دقایق
ابتدایی معامالت تا یک میلیــون و  ۲۴۵هزار واحد
افزایش یافته بود ،در ساعات میانی تا یک میلیون
و  ۲۴۳واحد کاهش یافــت و در نهایت روی همین
رقم باقی ماند.شــاخص کل بورس با  ۱۳۲۰واحد
کاهش به رقم یک میلیون و  ۲۴۳هزار واحد رسید.
شاخص کل با معیار هم وزن هم  ۸۰۵واحد کاهش
یافت و رقــم  ۴۳۴هزار و  ۴۳۹واحــد را ثبت کرد.
معامله گران این بازار  ۳۷۴هزار معامله انجام دادند
که  ۳۹هــزار و  ۲۰۸میلیارد ریال ارزش داشــت.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی ،معدنی و صنعتی
چادرملو و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت به سایر
نمادها بیشترین...
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تکلیف سهام عدالت متوفیان چه می شود؟

رمضان مانند یارانه معیشتی باشد ،مبلغ پرداختی
به آن نیز ظاهرا همان اســت ،این در حالی است
که مبلغ یارانه معیشــتی به تناسب افراد خانوار
متفاوت بــوده و برای خانوار یــک نفره  ۵۵هزار
تومان ،دو نفره  ۱۰۳هزار ،ســه نفره  ۱۳۸هزار،
چهار نفره  ۱۷۲هزار و پنج نفره و بیشتر  ۲۰۵هزار
تومان اســت .هزینه پرداخت بسته حمایتی ماه
رمضان نیز حدود  ۲۵۰۰میلیارد تومان اعالم شده
که برابر با همان هزینه پرداختی دولت در هر ماه
برای کمک معیشتی است.

درحالــی آمارهــا حاکــی از فوت حدود ســه
میلیون مشمول ســهام عدالت اســت که قرار
است مجامع الکترونیکی شــرکت های سرمایه
گذاری ســهام عدالت حــدود یک مــاه دیگر
برگزار شود و هر یک رای ســهام داران می تواند
نقش مهمــی در انتخاب اعضای هیــات مدیره
داشته باشد.
به گزارش ایســنا ،مجامع الکترونیکی شــرکت
های ســرمایه گذاری ســهام عدالت حدود یک
ماه آینده برگزار خواهد شــد و مشــموالنی که

خرید نفت چین از ایران بازار رقیبان را کساد کرد

اواخر سال میالدی گذشته که قیمتهای نفت به باالی  ۶۰دالر
در هر بشــکه بهبود یافت و خریداران نسبت به دورنمای رفع
تحریمهای آمریکا علیه ایران امیدوار شدند ،جهش پیدا کرد.
طبق آمار رفینیتیو اویل ریسرچ ،چین در فاصله نوامبر تا مارس
به طور متوسط روزانه  ۵۵۷هزار بشکه نفت ایران را دریافت کرد
که معادل پنج درصد از کل واردات این کشور بود و بهبود واردات
نفت ایران به سطح پیش از وضع تحریمها توسط دولت ترامپ را
نشان داد .عمده این نفت به استان شرقی شاندونگ رفته است
که هاب پاالیشگاههای خصوصی چین است.
یک معامله گر چینی با طرح این ادعا که نفت ایران شــش تا
هفت دالر در هر بشــکه پایینتر از قیمت نفت برزیل در اوایل

مصرف ساالنه ۲۲میلیارد کیلووات ساعت انرژی در پایتخت

یک مقام مسئول گفت :ساالنه  ۲۲میلیارد کیلووات
ساعت انرژی در شهر تهران مصرف میشود که هرگونه
تغییر در مصرف برق پایتخت میتواند بر روی تمامی
کشور اثرگذار باشــد .به گزارش شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ ،حســین صبوری ،با بیان این که با
توجه به آغاز موج چهارم شیوع بیماری کرونا و همزمانی
با ورود به فصل گرما ،تأمین برق مراکز درمانی ،اهمیتی
دوچندان پیدا کرده است گفت :اگرچه بیمارستانها و
مراکز درمانی مجهز به مولدهای اضطراری هستند ،اما
مسلماً قطع برق شبکه توزیع میتواند در تأمین انرژی
مورد نیاز برخی از بخشهای این مراکز ،اختالل ایجاد
کرده و خدمات رســانی به بیماران را دچار مشکالتی
کند .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
افزود :از سوی دیگر بروز خاموشی در شبکه برق تهران و
قطع برق منازل نیز با ایجاد وقفه در فعالیت آسانسورها
و پمپاژ و تأمین آب ساختمانهای مرتفع ،ضمن ایجاد
مشکالت بهداشتی ،بار روانی منفی نیز برای شهروندان
به ویژه بیمارانی که در منازل بستری هستند و خانواده
آنان به دنبــال دارند و این مهم در شــرایط فعلی که
هموطنان به دلیل شرایط پیش آمده تحت فشارهای
روانی و اقتصادی قرار دارند میتواند آثار تالشها و ایثار
فعاالن عرصه بهداشت و درمان کشور را کمرنگ کند و
به همین دلیل با برنامهریزیهای انجام شده در سال

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی
اظهار داشت :وضع مالیات به نرخهای سود باالتر از
 18درصد که حاصل افزایش سود بانکها از اقداماتی
که با ســپردههای مردم انجام دادهاند ،نادرســت
است .بانکها هر چه سود عایدشان میشود را بین
سپردهگذاران تقســیم میکنند که این به معنای
عملیات ربوی نیست و این مبلغ باالتر از 18درصدی
که به سپردهگذاران داده میشود در واقع سود است
و نه هزینه .اما سازمان امور مالیاتی این موضوعات را
نمیپذیرد.محمدرضا جمشیدی در گفتوگو با ایلنا
درباره نرخ واقعی سود بانکی اظهار داشت :نرخ سود
بانکی چه در بخش سپرده و چه تسهیالت بر اساس
پیش بینی وضعیت اقتصادی...
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اعتبارسنجی
مشتریانبانکی
در حال انجام است

بسته معیشتی ماه رمضان ساعت  ۲۴روز گذشته
(چهارشنبه) واریز می شود و فقط همان حدود ۶۰
میلیون نفری که یارانه معیشتی دریافت می کنند
مشمول این بسته خواهند بود.
به گزارش ایســنا ،چندی پیش و در آستانه ماه
مبارک رمضان در ستاد ملی کرونا پیشنهاد ارائه
بسته حمایتی ویژه ماه رمضان مطرح و تصویب
شد و در ادامه با تصویب در دولت در دستور کار
قرار گرفت.
براین اســاس ۶۰ ،میلیون نفر مشــمول بسته

هیچمحدودیتیبرای
نرخهایسودبانکی
وجود ندارد

سال میالدی جاری بوده است ،به رویترز گفت :این بشکه های
حساس مانع صادرات مناطق دیگر شده است.
یک معامله گر دیگر گفت :صادرکنندگان از آمریکای جنوبی
گرفته تا غرب آفریقا و دریای شمال تالشها برای یافتن بازارهای
جدید را در واکنش به افت تقاضای بازار چین مضاعف کرده اند.
برزیل که بزرگترین صادرکننده نفت آمریکای جنوبی است و
آنگوال که بزرگترین صادرکننده غرب آفریقاست ،بدترین ضربه
را از افت تقاضای چین دیده اند و نفت اسپو که گرید خاور دور
روسیه است ،در اتفاقی کم سابقه به آمریکا صادر شد.
صادرات از برزیل که ســال گذشــته از آنگوال سبقت گرفت و
چهارمین صادرکننــده بزرگ نفت به چین شــد ،در ژانویه و

فوریه  ۳۶درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش
یافت اما حجم صادراتش در مارس بر مبنای ساالنه  ۱۶درصد
رشد کرد.
روبرتو کاستیو برانکو در آخرین مصاحبه خود پیش از این که
از مقام مدیرعاملی شرکت پتروبراس کنار رود ،به رویترز گفت:
اگرچه تقاضای چین برای نفت شیرین میدان توپی بی پایان
است و این کشور همچنان نرخ باالتری برای این گرید نفتی می
پردازد اما حاشیه سود فعلی چندان رقابتی نیست.
همزمان با تقاضای کمتر چین ،هند به بازار بزرگتر نفت برزیل،
غرب آفریقا و حتی دریای شــمال تبدیل شــده و به سومین
واردکننده بزرگ نفت جهان گزینه های بیشــتری همزمان با

نفت سنگین ایران گران شد

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت
سنگین ایران ماه میالدی گذشته سه دالر و ۶۴سنت
معادل شش درصد بر مبنای ماهانه افزایش داشت.
به گزارش ایسنا ،قیمت نفت سنگین ایران در مارس
برای پنجمین ماه متوالی افزایش پیدا کرد و به ۶۴
دالر و  ۳۰سنت در هر بشــکه رسید که در مقایسه
با قیمت  ۶۰دالر و  ۶۶سنت در فوریه ،سه دالر و ۶۴
سنت معادل شش درصد افزایش نشان داد .میانگین
قیمت نفت ســنگین ایران از ابتدای ســال ۲۰۲۱
تاکنون  ۶۰دالر در مقایسه با  ۴۹دالر و  ۳۲سنت در
مدت مشابه سال  ۲۰۲۰بوده است.

ارزش ســبد نفتی اوپک در مارس به  ۶۴دالر و ۵۶
سنت در هر بشکه رسید و در مقایسه با  ۶۱دالر و ۵
سنت در فوریه ،سه دالر و  ۵۱سنت معادل  ۵.۷درصد
رشد نشــان داد .با ادامه بهبود عوامل بنیادین بازار،
ارزش سبد نفتی اوپک در مارس برای پنجمین ماه
متوالی رشد کرد و به باالترین حد از ژانویه سال۲۰۲۰
رسید .میانگین ارزش ســبد نفتی اوپک از ابتدای
سال ۲۰۲۱تاکنون  ۶۰دالر و  ۲۲سنت در هر بشکه
در مقایسه با  ۵۱دالر و  ۳۹سنت در مدت مشابه سال
 ۲۰۲۰بوده است که هشت دالر و  ۸۲سنت معادل
 ۱۷.۲درصد رشد ساالنه نشان می دهد.

برای تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان چه باید کرد؟

در ابتــدا وراث قانونــی می توانند جهــت اطالع از
وضعیت ســهام عدالت متوفیان به نشانی اینترنتی
 samanese.irمراجعه و با ورود اطالعات هویتی
متوفی از مشــمول بودن وی کســب اطالع کرده و
صورت وضعیت دارایی سهام عدالت مربوط را مشاهده
کنند .پس از انجام امور مربوط به انحصار وراثت ،وراث
باید به سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی مراجعه
و خدمات انتقال سهام را انتخاب کنند .در این قسمت
مدارک الزم برای انتقال سهام که شامل گواهی نامه

روش غیرمســتقیم را انتخاب کــرده بودند ،با
حضــور در ایــن مجامع بــا رای خــود از میان
کاندیداهــا ،اعضای هیــات مدیــره را انتخاب
خواهند کرد.
در این میان ،مشموالنی هستند که طی  ۱۰سال
گذشته فوت شده اند و اکثرا تکلیف سهام عدالت
آن ها مشخص نشده است.
در واقع آمارها از فوت بیش از دو میلیون و ۵۰۰
هزار دارنده ســهام عدالت طی  ۱۰سال گذشته
خبر می دهد و ورثه این افراد بایــد اقداماتی را

واریز مالیاتی ،گواهی انحصار وراثت ،گواهی فوت ،اصل
شناسنامه و کارت ملی متوفی و ورثه می شود ذکر
شده است .پس از تهیه مدارک مذکور ،یکی از ورثه به
عنوان نماینده به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه
کرده و مداکر مذکور را تحویل میدهد و این دفاتر فرمی
که توسط نماینده تکمیل شده است را برای شرکت
سپرده گذاری مرکزی ارسال می کند .شرکت سپرده
گذاری مرکزی پس از بررســی مدارک مذکور ،طی
پیامکی نتیجه را به نماینده وراث اعالم می کند.

انجام دهند تا فرایند انتقال سهام فرد متوفی طی
و سهام منتقل شــود .وراث این افراد باید در قدم
اول به مراجع قضایــی برای گرفتن گواهی حصر
وراثت مراجعه کنند.
طبــق آخرین آمــار ،از حدود ســه میلیون نفر
ســهامدار عدالت که فوت کرده انــد فقط وراث
 ۱۲۰هزار نفر برای اخذ گواهی مراجعه کرده اند
و بدیهی است که فقط افرادی که این موضوع را
تعیین تکلیف کرده اند مــی توانند در انتخابات
شرکت کنند.

کاهش خرید نفت عربستان سعودی فراهم کرده است .واردات
نفت هند از برزیل و آنگوال در فاصله مارس تا مه افزایش یافته
و اروپا هم در فاصله مارس تا آوریل نسبت به ابتدای سال نفت
بیشتری از برزیل خریداری کرده است.
اما افزایش واردات نفت ایران به چین بر ســهم بازار عربستان
ســعودی تاثیر نگذاشــته اســت زیرا این کشــور به عنوان
بزرگترین صادرکننده نفت به چین ،به پاالیشگاههای دولتی و
پاالیشگاههای خصوصی بزرگ نفت می فروشد.
بر اساس گزارش رویترز ،انتظار می رود خرید نفت چین از ایران
ادامه پیدا کند زیرا شرکتهای خصوصی با فشار سیاسی چندانی
برای رها کردن این خرید جذاب روبرو نیستند.

میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال۱۴۰۰

براســاس مصوبه هیأت وزیــران ،ضریب حقوق
اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و قضات ،شاغلین مشــمول قانون مدیریت
خدمات کشــوری ،کارمنــدان مشــمول قانون
نظام هماهنگ پرداخت کارکنــان دولت از جمله
کارمندان وزارت اطالعات و شــاغلین پستهای
سیاســی وزارت امور خارجه ،به میزان  ۲۵درصد
افزایش مییابد.
به گزارش انتخاب؛ به نقل از پایگاه اطالع رســانی
ریاســت جمهــوری ،همچنین افزایــش حقوق
کارکنان مؤسســات انتفاعی وابســته به دولت،
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای
دولتی دارای مقررات خاص از جمله شــرکتها و
دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام
است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ،سازمان انرژی
اتمی ایران ،سازمانهای موضوع ماده( )۵قانون رفع
موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در
سال  ،۱۴۰۰به میزان  ۲۵درصد تعیین شد.
حداقل حقوق و فوق العادههای مســتمر شاغلین
موضوع ماده ( )۷۶قانون مدیریت خدمات کشوری
برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این
قانون و سایر مشــمولین ماده مذکور (به استثنای

مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت) و حداقل حقوق بازنشستگان ،وظیفه بگیران
و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای
وابسته به دســتگاههای اجرایی در سال  ۱۴۰۰به
میزان  ۲۲میلیون و  ۴۶۸هزار ریال و حداقل حقوق
کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت در سال  ۱۴۰۰به میزان  ۱۲میلیون
و  ۱۴۶هزار و  ۹۰۰ریال تعیین گردید.
همچنین حقوق بازنشســتگان ،وظیفهبگیران و
مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای
بازنشستگی در ســال  ۲۵ ،۱۴۰۰درصد نسبت به
سال  ۱۳۹۹افزایش مییابد ،مشروط به آنکه میزان
افزایش حقوق ،متناسب با ســنوات خدمت قابل
قبول ،از  ۲۵میلیون ریال تجاوز نکند .پس از اعمال
افزایش مذکور ،حکم حقوق بازنشستگان متناسب
با ســنوات خدمت قابل قبول ،نباید از  ۳۵میلیون
ریال کمتر باشد.
هیأت وزیران در ادامه ،ضمن بررســی پیشــنهاد
سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص ضوابط
اجرایی قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور ،موادی
از آن را به تصویب رساندند.
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قیمت سکه به ۱۰میلیون و ۵۳۰هزار تومان رسید
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران (چهارشنبه ۲۵،فروردینماه) با افزایش ۹۰هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۰میلیون و ۵۳۰هزار تومان رسید.
همچنین نیمسکه بهار آزادی ۶میلیون و ۲۵۰هزار تومان ،ربع سکه سه میلیون و ۹۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این ،در بازار طال
نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸عیار به یک میلیون و ۳۶هزار تومان رسید.هر مثقال طال نیز به قیمت چهار میلیون و ۴۹۲هزار تومان معامله شد.اونس جهانی طال نیز امروز یکهزار و ۷۴۶دالر و
 ۴۰سنت فروخته شد.

دبیر کانون بانک های خصوصی:

هیچمحدودیتیبراینرخهایسودبانکیوجودندارد
گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

روحانی:

دست ما را باز بگذارید در ١٠٠روز
آخرتحریمهارابشکنیم

رئیس جمهور اقدام ایران در آغاز غنی سازی
 ۶۰درصدی را پاســخ به تروریسم هستهای
رژیم صهیونیســتی دانســت و گفت :غنی
ســازی  ۶۰درصدی ایران پاســخ و مقابله با
خباثت بود ،شــما نمیتوانید جنایت کنید،
ما دســت شــما را میبریم و بــا جایگزین
کردن ســانتریفیوژهای  IR۶به جای IR۱
و غنی ســازی  ۶۰درصدی دو دســت شما
را زدیم.
به گــزارش «انتخــاب» ،حجت االســام
والمسلمین حســن روحانی روز چهارشنبه
در جلســه هیات دولت تاکید کرد :مردم ما
بدانند اگر روزی علیه ملت ما توطئه کردند و
اگر صهیونیستها علیه ما اقدامی انجام دهند،
پاســخ خواهیم داد و اولین اقدام ما این بود
که اگر  IR۱را دچار مشــکل کردند IR۶ ،را
جایگزین آن کردیم.
روحانــی تاکید کــرد :شــما میخواهید در
مذاکرات دست ما خالی باشد ،اما ما با دست
پر در مذاکرات حاضر میشویم و به جای غنی
سازی  ۳/۶۷درصدی ،غنی سازی  ۶۰درصد
انجام میدهیم ،اما در عیــن حال فعالیت ما
صرفا و قطعا صلح آمیز و همچنان تحت نظر
آژانس خواهد بود.
رئیس جمهــور در ادامه با بیــان اینکه چرا
از مذاکرات میترســیم و از حــرف زدن فرا
میکنیم ،گفت :ما قدرتمند هستیم و ضعیف
نیســتیم ،با آمریکا مذاکره میکنیــم و او را
ســرجایش مینشــانیم همانطوری که قبال
هم ایــن کار را کــرده ایم ،مــا منطق قوی
برای مذاکــره داریم و میتوانیم دشــمن را
مجاب کنیم.
روحانــی در ادامه بــا بیان اینکــه انتخابات
روز بســیار مهمی برای کشــور و مردم است
و مشــارکت باال بســیار اهمیت دارد ،گفت:
هیچ جنــاح و فــردی حق ندارد معیشــت
مــردم را بــرای انتخابــات بــه گــروگان
بگیرد.
رئیس جمهور گفــت :همانطور کــه در ماه
اول عمــل کردیــم در مــاه آخر هــم عمل
میکنیــم .تحریــم را در  ۱۰۰روز اول
شکســتیم ،بگذاریــد در  ۱۰۰روز آخر یک
بار دیگر هم میشــکنیم ،دســت مــا را باز
بگذارید مشــکلی نداریم و ایــن کار را انجام
میدهیم.

روز پرنوسان برای بورس

روز گذشــته شــاخص کل بــورس روزی
پرنوسان را پشــت سر گذاشــت و در حالی
کــه در دقایــق ابتدایــی معامــات تا یک
میلیــون و  ۲۴۵هــزار واحد افزایــش یافته
بود ،در ســاعات میانی تا یک میلیون و ۲۴۳
واحد کاهش یافــت و در نهایت روی همین
رقم باقی ماند.
به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس با ۱۳۲۰
واحد کاهش به رقم یک میلیون و  ۲۴۳هزار
واحد رسید .شاخص کل با معیار هم وزن هم
 ۸۰۵واحد کاهش یافت و رقــم  ۴۳۴هزار و
 ۴۳۹واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بازار  ۳۷۴هزار معامله انجام
دادند که  ۳۹هزار و  ۲۰۸میلیارد ریال ارزش
داشت.
ســرمایه گذاری تامین اجتماعــی ،معدنی
و صنعتــی چادرملــو و معدنــی و صنعتی
گلگهر نســبت به ســایر نمادها بیشــترین
تاثیر مثبــت و در مقابل ملــی صنایع مس
ایــران ،پاالیش نفــت اصفهــان و پاالیش
نفــت بندرعباس نســبت به ســایر نمادها
بیشــترین تاثیــر منفــی را روی بــورس
گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس
با  ۱۱واحــد افزایش تا رقــم  ۱۷هزار و ۹۵۱
واحد صعود کرد.
معامله گران این بــازار  ۹۵هــزار معامله به
ارزش  ۳۳هــزار و  ۱۵۶میلیــارد ریال انجام
دادند.
فوالد هرمزگان جنوب ،پلیمر آریاساســول،
هلدینــگ صنایــع معدنــی خاورمیانــه
و پتروشــیمی زاگــرس نســبت به ســایر
نمادها بیشــترین تاثیر مثبــت و در مقابل
ســهامی ذوب آهن اصفهان و پتروشــیمی
تندگویــان نســبت بــه ســایر نمادهــا
بیشــترین تاثیــر منفــی را روی فرابورس
گذاشتند.

دبیــر کانــون بانــک ها و
موسسات اعتباری خصوصی
اظهار داشــت :وضع مالیات
به نرخهای سود باالتر از 18
درصد که حاصل افزایش سود
بانکها از اقداماتی که با سپردههای مردم انجام دادهاند،
نادرست است .بانکها هر چه سود عایدشان میشود را
بین سپردهگذاران تقســیم میکنند که این به معنای
عملیات ربوی نیســت و این مبلغ باالتر از  18درصدی
که به سپردهگذاران داده میشــود در واقع سود است
و نه هزینه .اما ســازمان امور مالیاتی این موضوعات را
نمیپذیرد.محمدرضا جمشــیدی در گفتوگو با ایلنا
درباره نرخ واقعی سود بانکی اظهار داشت :نرخ سود بانکی
چه در بخش سپرده و چه تسهیالت بر اساس پیش بینی
وضعیت اقتصادی کشور در یک دوره کوتاه مدت یعنی
یک ساله تعیین میشود.وی ادامه داد :وقتی کمبودی
در کاالها باشد باید نرخ سود بانکی افزایش یابد تا مردم
ترجیح دهند نقدینگی خود را در بانکها سپردهگذاری
کنند تا پول وارد بازار نشــود ،به افزایش التهابات دامن
نزند و تقاضا برای کاالیی که وجود نــدارد یا با کمبود
مواجه است ،کاهش یابد .بنابراین نرخ سود باید با توجه
به شرایط اقتصادی تعیین شــود.دبیر کانون بانکها
و موسســات اعتباری خصوصی تاکید کرد :با توجه به
برداشتهایمختلفازشرایطاقتصادیوپیشبینیهای
متعدد ممکن است انتقاداتی به نرخ سود بانکی مطرح
شود .اما مرجع تعیین نرخ ســود بانکی شورای پول و
اعتبار است.وی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت این است
که شورای پول و اعتبار هرگز نرخ سود بانکی را محدود
نکردهاســت ،گفت :در مورد تسهیالت که گفته
اعالم 
شده نرخ سود  18درصد اســت ،در کنار آن اعالم شده
که اگر طرحی را پیشــنهاد میکنید که سود بیشتری
عاید میسازد ،طرح توجیه آن را به بانک مرکزی بدهید
و اگر مورد قبول واقع شد ،میتوان نرخ سود را افزایش
داد.جمشیدی افزود :شورای پول و اعتبار به طور صد در
صدی نرخ سود بانکی را محدود نکرده است.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه
داد :درباره نرخ سود سپرده که 16درصد و 18درصد برای
مدت زمان دو سال و یا نرخ کمتر برای زمانهای کوتاهتر،
باید توجه داشت این نرخها علیالحساب است و براساس
ن میشود .اگر با
پیشبینیها از وضعیت اقتصادی،تعیی 
این سپردهها اقداماتی انجام شد که سود بیشتری حاصل
شــد ،طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از تایید
حسابرسان قانونی و حسابرسان بانک مرکزی ،بانکها
موظف هســتند که سود بیشتری به ســپردهگذاران
نسبت به ماندگاری پول و نوع سپردههایشان بپردازد و

سپرده و نرخ تورم درست نیســت؛ گفت :بانکها باید
با توجه به شــرایط خود دســت به انتخاب نرخ سود و
دامنه نوسان بزنند نه اینکه دستوری نرخ سودی اعالم
و همه ملزم به رعایت شــوند .به عبارت دیگر قانونگذار
الزم اســت که نرخ سود ســپردههای بانکی را در کف
و ســقف تعیین کند و در این محدوده اجــازه رقابت
را به بانکها بدهد.

تقسیم کنند.وی درباره هشدارهای وزارت اقتصاد اظهار
داشت :زمانی میتوان نرخ ســود را چه در تسهیالت و
چه در ســپرده افزایش داد که طرح توجیهی ارایه شود
و بانک مرکزی با آن موافق باشد و برای این موارد هیچ
محدودیت قائل نشدهاند .شاهد آن بودیم چند بانک اواخر
سال گذشته سود بیشتری به سپردهگذاران دادند چراکه
با استفاده از سپردههای مردم ،اقداماتی انجام دادند که
سود بیشتری به دست آمد.
جمشیدی با اشاره به اقدام ســازمان امور مالیاتی برای
وضع مالیات به نرخ ســودهای بانکی گفــت :برخی از
بانکها حتی در این شــرایط کامال قانونی ،از سازمان
امور مالیاتی میترســند .معتقدم سازمان امور مالیاتی
استنباط نادرستی از ابالغیههای بانک مرکزی دارد.وی
ادامه داد :هر بانکی اگر اضافه بر نرخ علی الحساب سود
تقسیم کند ،استنباط سازمان امور مالیاتی این است که
هر عددی باالتر از این نرخها داده شود آن را هزینه قابل
قبول نمیداند و شامل حال مالیات میشود .این در حالی
است که بانکها بر اســاس قانون عملیات بانکی ،ربوی
عمل نمیکند.دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری
خصوصی تاکید کرد :وضع مالیات به نرخهای سود باالتر
از 18درصد که حاصل افزایش سود بانکها از اقداماتی که
با سپردههای مردم انجام دادهاند ،نادرست است .بانکها
هر چه سود عایدشان میشــود را بین سپردهگذاران
تقسیم میکنند که این به معنای عملیات ربوی نیست
و این مبلغ باالتر از  18درصدی که به سپردهگذاران داده
میشود در واقع سود است و نه هزینه .اما سازمان امور
مالیاتی این موضوعات را نمیپذیرد.
پرونده سود سپرده بانکی بسته شد.در حالی که برخی
کارشناسان و فعاالن بازار سرمایه تاکید داشتند که الزم

است با هدف جان گرفتن بورس و خروج این بازار از رکود
سود سپرد بانکی دســتخوش بازنگری شود ،وزیر امور
اقتصادی و دارایی با ارسال نامهای به بانکها به حرف و
حدیثهای پیش آمده را پایان داد.
به گزارش خبرآنالین ،فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی
و دارایی اخیرا در ابالغیهای به بانکها ،بر اعمال نرخ سود
بانکی یکساله ۱۶درصد تاکید کرده است.
فرهاد دژپسند در مکاتبهای با بانکهای دولتی تاکید کرده
است ،نرخهای باالتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار
جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی نیست و سازمان امور
مالیاتی موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی
درباره رعایت این موضوع اقدام الزم را انجام دهد.
این نامه را برخی پایان تمام حرف و حدیث ها بر موضوع
بازنگری سود سپردههای بانکی ارزیابی کردند اما موضوع
مهمتر اینجاست که آیا بازنگری سود سپردهها در شرایط
کنونی الزامی است و مبنایی علمی دارد؟
آلبرت بغزیان  ،کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است
یکی از مهترین نکاتی که در مورد سود سپرده بانکی باید
مد نظر قرار گیرد ،توجه به توازن در همین بازار است .
وی با تاکید بر اینکه گره زدن سود سپرده بانکی به ساله
تورم از ابتدا اشتباه بود ،فت :پیش تر برخی سر و صدا می
کردند که نرخ تورم پایین امده و باید سود سپردههای
بانکی باال برود ،حاال همین گروه جواب دهند در شرایطی
که سود ســپرده بانکی نصف تورم اعالمی است چرا از
ضرورت افزایش ان سخن نمیگویند .
تاثیر کاهش سود بانکی در بهبود وضعیت
بازار سهام چیست؟
وی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه مشــابه سازی سود

خبری از بازنگری هست؟
وقتی رییس کل بانک مرکزی ،با این پرســش مواجه
شــد که آیا ســود ســپردههای بانکی قرار است مورد
بازنگری قرار گیــرد یا خیر؟ گفت :به هــر حال منافع
ســپرده گذاران با نرخ های فعلی تامین نمیشــود و
طبیعی است که نباید تنها یک طرف داستان را مد نظر
قرار داد .
در شــرایطی موضوع بازنگری ســود برای نجات بازار
سرمایه مطرح میشــود که برخی بررسیها نشان می
دهد بانکهایی در این فضا با هــدف جذب نقدینگی
سبت به افزایش سود ســپردهها اقدام کرده بودند که
البته این مهم فعال از دســتور کار خارج شــده و با نامه
وزیر امور اقتصــادی و دارایی بانکهــا بار دیگر مکلف
به رعایت قواعد اعالمی از سوی شــورای پول و عتبار
شدند .
به این ترتیب میتوان انتظار داشت که سود سپردههای
بانکی در نیمه اول سال دستخوش تغییر نشود.
از سوی دیگر حسین درودیان  ،کارشناس بازار سرمایه
میگوید :باالخره نرخ سود بانکی باید یک تناسب نسبی
با وضعیت نرخ تورم در اقتصاد داشته باشد .ما به هر حال
تورم نســبتا باالیی را داریم و نرخ سود بانکی فعلی ،در
حقیقت کاهش دادنش موجب این می شود که شکاف
بین نرخ ســود بانکی و تورم بیشتر شــود ،بدون آنکه
مشخصا بدانیم که از این کار چه هدفی را می خواهیم
ترغیب کنیم.الزم به ذکر اســت ،ســود مصوب برای
سپردههای یک ساله ۱۶درصد و دو ساله ۱۸درصد است
ضمن اینکه سقف سود تسهیالت ۱۸درصد تعیین شده
است و به میزانی که بانکها سود بیشتر از نرخ مصوب
پرداخت کنند عالوه بر اینکه به صاحب ســپرده ،سود
پرداخت کرده اند مشمول پرداخت مالیات هم میشوند.
معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد ،نیــز در این رابطه گفته
است ،سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانکها
را در نرخ سودها اعالم کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی
برای دریافت مالیات این اضافه پرداختها اقدام خواهد
کرد .ممکن است بعضی بانکها در پرداخت سود سپرده
و یا دریافت سود تسهیالت تخلفاتی را مرتکب شوند که
سازمان حسابرسی با بررسیهای خود ،موارد را مشخص
میکند و پس از تایید مصداق تخلف ،آن مورد تخلف به
سازمان مالیاتی معرفی خواهد شد.

لزوم ورود قوهقضائیه

معاون فناوری های نوین بانک مرکز

بانکی که با سود مرکب ،ضامن را هم زمینگیر کرد

اعتبارسنجی مشتریان بانکی در حال انجام است

نظام معیوب و نامولد بانکداری ایران طی بیش از یک
دهه اخیر نه تنها بسیاری از فعالیتهای تولیدی کشور
را زمینگیر کرده بلکه چالشهای متعددی را نیز برای
حامیان بخــش تولید بوجود آورده اســت.به گزارش
مهر ،چالشهای نظام بانکداری کشور بر کسی پوشیده
نیست؛ اگرچه معدودی از بانکهای کشور همچنان در
مسیر حمایت از بخش واقعی اقتصاد حرکت میکنند
و حامی تولید و اشتغال در کشور هستند اما بسیاری
از بانکها در خالف جهت بهینه ،به عنوان موتور خلق
نقدینگی در خدمت منافع ســهامداران عمده بوده و
در مسیر بیشینه سازی این منافع ،از زمینگیر کردن
هیچ فعالیت مولد اقتصادی ابایی ندارند.طی سالهای
گذشتهمصادیقمتعددیازکارخانجاتبزرگومتوسط
صنعتی در رسانهها معرفی شدهاند که به دلیل منفعت
طلبی بانکها چرخ تولیدشان برای همیشه متوقف و
کارگرانشان بیکار شدهاند .مصادیقی که در آنها ،بانک
نه به عنوان یک نهاد واسط مالی که منافعش با منافع
وام گیرنده (صنعتگر) در هم تنیده و در قبال سرنوشت
واحد تولیدی مسئول است ،بلکه به عنوان بنگاهی که به
دنبال سود بیشینه است ،ظاهر شده است .به طوری که
برای تضمین و کسب سود بیشینه خود ،حتی پای بر
گلویصنعتگر فشردهومنجربه تعطیلیبنگاهوبیکاران
هزاران کارگر شده است.در یکی از مصادیق تازه ای که
در این زمینه با آن برخــورد کردهایم ،در حالی که یک
سرمایه گذار واحد تولیدی ،از پس بازپرداخت اقساط
تسهیالت بانکی برنیامده ،بانک با محاسبه سود مرکب،
در اقدامی عجیب و برخالف رویههای پیشین خود ،به
جای مصادره و مزایده امالک ترهینی وام گیرنده ،وثایق
ملکی ضامن را به مزایده گذاشته است.
بانکی که پا پس کشید و کارخانه تعطیل

شد!
یک سرمایه گذار ایرانی ســاکن اروپا ،در سال  ۱۳۹۲با
سرمایه اولیه حدودا ً  ۱۰میلیارد تومانی تصمیم به راه
اندازی کارخانه تولید فرآوردههای گوشــتی در سامن
مالیر میکند؛ یک بانک دولتی مالیــر نیز تا حدود ۶
میلیارد تومان به این سرمایه گذار تسهیالت پرداخت
میکند .برای دریافت این تســهیالت ،سرمایه گذار ۴
واحد آپارتمان یکی از آشنایان خود واقع در منطقه ۲۲
تهران را به عنوان وثیقه به بانک معرفی میکند .اگرچه

بانک مکلف بود در ادامه فعالیت واحد تولیدی ،تا ســه
برابر ســرمایه اولیه اقدام به پرداخت تسهیالت کند اما
پرداخت تسهیالت از ســوی بانک به همان  ۶میلیارد
تومان اول محدود ماند و سرمایه گذار به دلیل ناتوانی در
تأمین سرمایه در گردش ،با مشکل مواجه شد .از آنجا که
بانکحاضربهپرداختتسهیالتسرمایهدرگردشنبود،
این واحد تولیدی سرانجام به تعطیلی کشیده میشود.

حراج اموال ضامن به جای مزایده اموال وام
گیرنده!
در ادامه ،علی رغم وجود مصوبه ممنوعیت دریافت
ســود مرکب در مجمع تشــخیص مصلحت نظام،
دستوراکیدآیتاهللرئیسیرئیس قوه قضائیهمبنیبر
ممنوعیتمحاسبهسودمرکبدرپروندههایحقوقی
میان بانکها با تولیدکنندگان و همچنین دســتور
رئیسکلبانکمرکزیمبنیبرمنعبانکهاازدریافت
سود مرکب از تسهیالت بخش تولید ،بانک دولتی
مذکور عالوه بر محاسبه اصل و سود تسهیالت همراه
با ســود مرکب ،در اقدامی عجیب به جای مصادره،
مزایده و فروش اموال و داراییهای وام گیرنده ،سراغ
وثیقههای ضامن میرود(.ضمیمه یک ،دو ،سه ،چهار)
وام  ۶میلیاردی که با ســود مرکب ۲۲
میلیاردمیخواهندپسبگیرند
محمد قهرمانی ،ضامن این ســرمایه گذار است؛ وی در
گفتوگو با مهر درباره این ماجرا اظهار کرد :وامی که بنده با
ملک خودم ،ضمانت آن را کردم و در سال  ۱۳۹۲به مالک
واحد تولیدی پرداخت شــد ۱ ،میلیارد و  ۳۷۰میلیون
تومان بود .اما کل وامی که به سرمایه گذار پرداخت کرده
بودند ۶ ،میلیارد تومان بود .البته وثایق به نام  ۳فرزند و
همسر این جانب است که به بنده وکالت داده شده است.
وی ادامه داد :در قراردادی که در زمان ترهین ملک به بانک
امضا کردیم ،بندی آمده بود که من ضامن همه سود وام و
ضرر و زیان وارده به سرمایه گذار هستم؛ در زمان سررسید
تســهیالت ،بانک بار دیگر اصل وام ،به همراه سودهای
مذکور در قرارداد و همچنین سود معوقه و سود مرکب
را محاســبه کرده و بار دیگر به تسهیالت جدید تبدیل
میکند که به نوعی استمهال این وام محسوب میشود؛ تا
پایان سال ،۹۶این کار چند مرتبه تکرار و موجب شد وام۶
میلیارد تومانی به ۲۲میلیارد تومان تبدیل شود!

معاون فناوری های نوین بانــک مرکزی با تاکید
بر اینکه «شــفافیت» یکــی از محورهای اصلی
برنامههــای راهبردی این معاونت اســت ،گفت:
موضوع اعتبارسنجی مشتریان بانکی به طور جدی
در بانک مرکزی دنبال می شــود.به گزارش بانک
مرکزی ،مهران محرمیان در خصوص برنامههای
راهبردی بانک مرکزی برای ارتقای سطح شفافیت
و اعتبارســنجی را اعالم کرد و گفت« :شفافیت»
یکی از محورهــای اصلی برنامههــای راهبردی
این معاونت اســت که هم رئیسکل بانک مرکزی
بر آن تاکید دارد و هم در قوانیــن مختلف به این
بانک تکلیف شــده اســت.وی ادامه داد :معاونت
فناوریهای نوین بانک مرکــزی در حال اجرای
 ۱۱۰پروژه به صورت همزمان است که بیش از ۵۰
درصد از این پروژهها ،برای ارتقای شفافیت در نظام
بانکی تعریف شدهاند.معاون فناوریهای نوین بانک
مرکزی تاکید کرد :یکــی از مهمترین پروژههای
بانک مرکزی در این راستا سامانه «نهاب» است که
تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر
یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر میسازد
و در این خصوص کدملی اشخاص حقیقی ،شناسه
ملی اشــخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی
باید به شبکه بانکی اعالم شــود.محرمیان افزود:
این پایــگاه داده در بانک مرکزی ایجاد شــده و
تراکنشهای افرادی که این کد را ندارند به تدریج
محدود و متوقف میشــود ،این کار در بهمن ماه
سال گذشته با تراکنشهای ساتنا آغاز شد و از ۶
اردیبهشتماه در تراکنشهای پایا ادامه مییابد و
در مراحل بعدی گسترش پیدا خواهد کرد.این مقام
مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر
تعداد تراکنشهای بدون هویت بسیار کاهش یافته
اســت ،گفت :دلیل اینکه این اقدامــات به تدریج
انجام میشود این اســت که توقف یکباره تمام
تراکنشهای بدون هویت ،میتوانست مشکالت
عدیدهای را برای این مشتریان ایجاد کند.محرمیان
با اشاره به ســامانه ســمات افزود :کل تسهیالت
پرداختی شبکه بانکی در این سامانه ثبت میشود.
بدین ترتیب ،بانکها بر اساس منابعشان به اعطای
تســهیالت میپردازند و نظارت بســیار خوبی بر
تســهیالت اعطایی بانکی ایجاد میکند.وی ادامه

داد :همچنین ســامانهای که بــرای اجرای قانون
جدید چک ایجاد شده اســت نیز منجر به ارتقای
شــفافیت در نظام بانکی میشود .حجم بزرگی از
وجوه مالی کشــور با چک گــردش میکند که از
طریق این سیستم تحت نظارت قرار گرفته و باعث
بازگشت اعتبار به چک میشود.معاون فناوریهای
نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد :اعتبارسنجی
یعنی اختصاص یک عدد به هــر فرد که این عدد
گویای «خوشحسابی و احتمال بازگشت بدهی از
فرد» باشد .این عدد خروجی یک سری محاسبات
اســت که از رفتار مالی وی در طــول زمان منتج
میشــود .از پارامترهای متعددی مثل «توانایی»
و یا «تمایل» فرد برای محاسبه این عدد استفاده
ال تأخیــر در بازپرداخت بدهیهای
میشــود .مث ً
کوچک مثل قبــض موبایل «عــدم تمایل» فرد
محاسبه میشــود ،در حالی که اگر مسائلی نظیر
ورشکســتگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت
بدهی شده باشد« ،عدم توانایی» به شمار میرود.
محرمیان افزود :مجمــوع بدهیهای بازپرداخت
شــده ،زمــان بازپرداخت و تاخیرهــا ،چکهای
برگشــتی ،ســابقه محکومیتهای مالــی افراد،
میزان پرداختیهای مالیاتی و بدهیهای مالیاتی
دیگر پارامترهایی هســتند که در اعتبار سنجی
از افراد محاســبه میشوند.وی با اشــاره به اینکه
اعتبارسنجی یک ابزار سیستماتیک است که باعث
تغییر در رفتار اجتماعی میشود ،تاکید کرد :تجربه
سایر کشورها نشان داده است که با اعتبارسنجی
مســائلی نظیر تأخیــر نداشــتن در بازپرداخت
بدهی و خــودداری از تخلفــات رانندگی تبدیل
به دغدغه افراد میشــود که مبادا از اعتبارشــان
کاســته شــود.محرمیان گفت :اعتبارسنجی در
همه جنبههای مراودات مالی افراد کاربرد خواهد
داشت و سیستم اعتبارســنجی به نحوی خواهد
بود که افراد بتوانند گزارش اعتبارســنجی خود
را در اختیار یکدیگر قرار دهنــد .همچنین یکی
دیگر از مزایای قابل توجه اعتبارســنجی ،کاهش
مراجعات حضوری افراد و نیاز به ضامن برای اخذ
تسهیالت اســت و به تدریج دریافت تسهیالت از
بانکها بدون نیاز به مراجعه حضوری نیز میســر
خواهد شد.

خبر

اسالمی:

بازار مسکن برای محتکران پر
ریسکمیشود

وزیر راه و شهرسازی گفت :با ثبت اطالعات مربوط
به مالکیت در سامانه اســکان و امالک و شناسایی
خانههای خالی ،بازار مسکن برای موسساتی که تا
هزار واحد خانه خریده و برای سرمایهگذاری خالی
نگه داشتهاند پر ریسک شده و بازار مسکن از پولهای
سرگردان خالی میشود«.محمد اسالمی» در حاشیه
جلسه هیات دولت درباره بازار مسکن و برنامه دولت
برای اخذ مالیات از خانههای خالی ،افزود :بازار دچار
التهاب است و قیمتهای واقعی نیست ،امیدواریم
شــرایط التهابی و حبابگونه از بازار کشــور رخت
بربندد و مردم شاهد ثبات قیمتها در بازار باشند.
وی گفت :نهادهای مسکن هم متاثر از شرایط بازار
دچار تحول قیمتی شده است و امید داریم با رفتن
به سمت ثبات بیشتر شاهد کاهش قیمتها باشیم.
اسالمی ادامهداد :باید بتوانیم برنامه جامع مسکن را با
اطالعات دقیق و واقعی طرحریزی کنیم تا دولت همه
ساله بداند برای چند واحد مسکونی باید برنامهریزی
کند.به گفته وزیر راه و شهرسازی ،اکنون هرآنچه در
برنامه ششم به عنوان وضعیت مسکن آمده یا حتی
در برنامه جهش تولید مسکن که در مجلس تصویب
شده ،همه بر اساس تحلیل و نه اعداد ثبتی و آماری
است.وی بیانداشت :طرح جدیدی که بر اساس ماده
 ۵۴در قانون مالیات مستقیم تثبیت شده ،این شرایط
را به وجود میآورد تا ثبت وضعیت سکونت را به صورت
واقعی داشته باشیم؛ بر این اساس با ثبت اطالعاتی که
از  ۱۹فروردین در سامانه امالک و اسکان آغاز شده
است وضعیت سکونت و مالک و مستاجر را به دست
می آوریم و بعد هم میتوانیم راحتتر برای عرضه و
تولید مسکن برنامهریزی کنیم.اسالمی اضافهکرد:
نکته دوم ،پولهایی است که وارد بازار مسکن شده و
التهاب ایجاد کرده است ،موسساتی که تا هزار واحد
خانه خریداریکردند تا رشد کنند و تبدیل به سرمایه
بزرگتر شوند.وی اظهار داشت :دولت از ابتدا در تالش
بود با بازدارندگی و مالیات ســنگین بازار مسکن را
برای سرمایهگذاران پر ریسک کند تا سرمایهها برای
ساخت و ساز مسکن و نه احتکار آن ،هزینه شود.
مرکزپژوهشهایاتاقایرانمنتشرکرد

ریسک عملیاتی ایران همچنان
باالست

مرکز پژوهشهای اتاق ایران با هدف آشــنا کردن
فعاالن اقتصادی با نگاه موسسات خارجی به نقاط
قوت و ضعف و چالشها و فرصتهای اقتصادی ایران
منتشــر کرد.مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارش
با عنوان «ریسک کشــوری ایران؛ فصل اول 2021
شامل پیشبینیهای  10ســاله تا  »2029منتشر
کرد؛ این گــزارش ترجمهای از گزارش موسســه
فیچ سلوشنز (بیزینس مانیتور ســابق) که نکاتی
محــوری در حوزه ریســک اقتصادی ،سیاســی و
عملیاتی دارد.در این گزارش درباره ریسک اقتصادی
آمده اســت :اقتصاد ایران پس از اعمال تحریمهای
ثانویه ایاالت متحــده ،به دلیل کاهــش صادرات
نفت و ســرمایهگذاری تضعیف شــده است .عالوه
بر آن ،همهگیری کوویــد 19-باعث ایجاد اختالل
در فعالیتها شده اســت .در نتیجه ریال همچنان
ضعیف و تورم همچنان باال باقی خواهد ماند .چنانچه
تحریمها به تدریج لغو شود ،رشد اقتصادی ایران در
ســال  2021معادل  4.3درصد و برای سال 2022
معــادل  8.2درصد پیشبینی میشــود.در بخش
ریســک عملیاتی آمده اســت :محیط کسبوکار
پرچالش ایــران پس از تحریمهــای مجدد ترامپ
درکنار پیامدهای همهگیری کووید  19دستخوش
وخامت بیشتر شده اســت .عالوه بر این ،وابستگی
شدید ایران به هیدروکربنها ،اقتصاد را در وضعیت
بسیار آســیبپذیری قرار داده است .ریسکهای
دیگر ازجملــه موانع متعدد تجــاری ،انحصارات و
ممنوعیتهای قانونی بر سر راه مشارکت خارجی در
برخی حوزهها ،قوانین سختگیرانه کار ،وجود فساد
و ضعف حاکمیت قانون ،همچنین تسلط نهادهای
دولتی بر صنایع مهمی چون بانکداری نیز وجود دارد
که ثبات اقتصادی را تهدید میکند .امتیاز شاخص
ریسک عملیاتی ایران نمره نامناسب  42.8از 100
اســت که رتبه  12را از میان  18کشور خاورمیانه،
باالتر از کشورهای عمدتاً درگیر جنگ مانند یمن،
عراق و سوریه ،برای ایران تعیین کرده است.در ادامه
گزارش درباره تحلیل نقاط قوت و ضعف و چالش ها
و فرصت های ( سوات) اقتصادی عنوان شده :منابع
عظیم نفت ،گاز و منابع معدنی ارزشــمند در کنار
بخش کشاورزی از نقاط قوت اقتصاد ایران هستند.
در مقابــل ،تحریمهای بینالمللــی ،بخش بانکی
ضعیف و ناکارآمدی محیط قانونی به عنوان چالشی
برای سرمایهگذاری خارجی و حضور پررنگ دولت
در اقتصاد ،از نقاط ضعف اقتصاد کشــور محسوب
میشود.

www.kASBOKARNEWS.ir

روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره  |2174پنج شنبه  26فروردین ماه 1400

اقتصاد
ایران

افزایش قیمت اقالم غذایی سفره های ماه رمضان را کوچک تر کرده است

معاون سازمان هواپیمایی اعالم کرد:

گرانی سرسام آور سفره افطار و سحری

از سرگیری پروازهای انگلیس و ممنوعیت برای فرانسه
معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی
کشــوری از ممنوع شــدن پرواز از و به فرانسه و از
سرگیری پروازهای انگلستان با توجه به تغییر وضعیت
شــیوع ویروس کرونا در این کشورها خبر داد.در پی
شــیوع ویروس کرونا در جهان طی  ۱۴ماه گذشته،
پروازهای مسافری نیز بر همین اساس یعنی میزان
شیوع و گســترش آن برقرار یا ممنوع شده است که
با توجه به آخرین اظهارات محمد اســامی وزیر راه
و شهرسازی در چند روز گذشته ،ممنوعیت پرواز به
 ۳۹کشور در همین راستا وجود دارد که در این بین
نام انگلستان هم به چشم میخورد.اما در پی تغییر
وضعیت شیوع این ویروس در کشورهای مختلف به
نظر میرسد تغییراتی در پروازهای خارجی به وجود
آمده است .ابوالقاسم جاللی –معاون هوانوردی و امور
بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری -در این باره
گفت :با توجه به اینکه طی ماههای گذشته وضعیت
شیوع ویروس کرونا در انگلستان رو به بهبود است بر
اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد تا از
امروز (چهارشنبه ۲۵فروردین ماه) پروازهای مسافری
از و به انگلستان برقرار شود.
وی افزود :البته همه محدودیتهــا و پروتکلهای
بهداشتی ابالغ شــده برای دیگر کشورهای خارجی

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ماه رمضان در کنار گرانی ها
آغاز شد و بر اســاس آمارها
هزینه یک افطاری  226هزار
تومان می شود.همزمان با فرا
رسیدن ماه رمضان ،قیمت ها
افزایش مییابد .علیرغم اینکه باید در ماه رمضان قیمتها
را تعدیل شود ،گویی گرانی کاالها در این دوران به امر
عادی تبدیل شده است .کنترل قیمت کاالهای اساسی
در ایران در ماه رمضان ،باید جدی گرفته شود و تمامی
دستگاه های اجرایی توان خود را برای ساماندهی بازار به
کار برند .از آنجایی که شیوع کرونا و کاهش تولید چالش
هایی در مدیریت بازار ایجاد کرده ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت باید تمهیدات ویژه ای برای جلوگیری از افزایش
قیمت ها به بهانه ماه مبارک رمضــان اتخاذ کرده و به
درستی اجرایی کند .تقاضا در ماه رمضان افزایش مییابد
در نتیجه سوداگران شرایط را برای گران کردن اجناس
مناسب می بینند .اگرچه کنترل قیمت کاالها در شرایط
کنونی با مشکالتی همراه است اما با اقدام به موقع و به
کارگیری سیاست های مناسب و تشدید نظارت بر بازار
می توان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد.
کرونا به بهانه ای برای گرانی کاالها تبدیل شده است اما با
همکاری اصناف باید از سوءاستفاده سوداگران جلوگیری
کرد تا در این شــرایط از تضییع حقوق مردم و تحمیل
فشار بیشتر به خانواده ها جلوگیری کرد.
قاسمعلی حسنی ،دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی
در رابطه با افزایش قیمت برخی کاالهای مرتبط با ماه
رمضان به "کسب و کار" گفت :در حال حاضر با توجه
به رشد هزینه ها مردم ناچار هستند با کم و زیاد کاالها و
دستمزدها بسازند.
حسنی افزود :قیمت خرما در سال  1400با افزایش 10
درصدی روبرو شده اســت که آن هم به دلیل افزایش
هزینه های حمل و نقل این کاال از جنوب کشور است .در
حال حاضر هزینه نقل و انتقال خرما از  2میلیون و 800
هزار تومان به  6میلیون تومان افزایش یافته اســت که

حتما بر روی قیمت تمام شده خرما برای فروش و رسیدن
به دست مردم تاثیر خواهد داشــت .بنابراین با افزایش
بیش از دو برابری هزینه های حمــل و نقل نمی توان
انتظار داشت قیمت خرما که یکی از اصلی ترین اقالم ماه
رمضان است گران نشود .دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد
غذایی در ادامه گفت :قیمت حبوبات نیز  10درصد گران
شده است .این افزایش قیمت برای قیمت کاال نیست و باز
هم مربوط به افزایش هزینه های حمل و نقل است .برنج
ایرانی هزار تومان رشد قیمت داشته و چای کیلویی140
هزار تومان تا  160هزار تومان به فروش می رسد .شکر
هم که قیمت های متفاوتی دارد .اما در رابطه با روغن باید
اشاره شود که قیمتگذاری این کاال صفر تا صد در دست
دولت اســت .اتحادیه بنکداران مواد غذایی در تعیین
قیمت روغن هیچ گونه اختیاری ندارد.
وی در ادامــه با بیان اینکه ما از دولــت هیچ گونه پول،
ارز و وام نمــی خواهیم افزود :اتحادیــه بنکداران مواد
غذایی به عنوان بزرگترین تشکل صنفی در این حوزه

 ۲۵۰هزار میلیارد تومان؛ درآمد از دست رفته  ۹ماه اصناف

یکمیلیونواحدصنفیتعطیلشدند
دبیرکل اتــاق اصناف ایران با بیــان اینکه در حال
حاضر حدود یک میلیون واحد صنفی مشــمول
تعطیلی کرونایی شده اند ،گفت :حمایت از صنوف
در دوره شیوع کرونا در قالب های مختلف در دستور
کار اســت.محمدباقر مجتبایی در مورد وضعیت
اصناف در کشور در دوره شیوع کرونا اظهار داشت:
در کشــور  ۳میلیون واحد صنفی بــا  ۶میلیون و
 ۳۰۰هزار شــاغل داریم .همچنین از سویی دیگر
حدود  ۶۰۰هزار واحد صنفی ،تولیدی هستند که
از کارگران فصلی استفاده میکنند .بنابراین وقتی
شبکه توزیع در فروش ناتوان شود ،تولید نیز کاهش
پیدا میکند و واحدها مجبور به تعدیل نیروی انسانی
میشوند.
دبیرکل اتاق اصناف ایران افزود :از سوی دیگر بیش
از  ٧٠درصد از واحدهای صنفی اجارهای هستند که
به دلیل این تعطیالت ،دچار مشــکالت عدیده ای
شدهاند.وی ادامه داد :در شهرهای قرمز حدود ۵۰
درصد از اصناف و در شــهرهای نارنجی  ۹۹درصد
اصناف فعال هستند؛ در وضعیت فعلی که ۲۵۷شهر
وضعیت قرمز دارند ،حدود یک میلیون واحد صنفی
مشمول تعطیلی شده اند.
مجتبایی گفت :بررسی وضعیت تعطیالت آذر ماه

سال گذشته نشان میدهد که میزان فروش اصناف
در آن بازه زمانی ۵۰ ،هــزار میلیارد تومان کاهش
یافت؛ اگر بر اســاس همان تجربه آذرماه محاسبه
کنیم ،برای  ۱۰روز تعطیالت امسال دست کم ۳۳
هزار میلیارد تومان کاهش درآمد و فرصت فروش
اصناف خواهد بود .همچنین اگــر میزان تورم را به
صورت متوسط  ۵۰درصد در نظر بگیریم ،میتوانیم
برای این ۱۰روز پیشبینی کنیم که حداقل ۴۵هزار
میلیارد تومان کاهش فرصت فروش برای اصناف به
وجود میآید که بخشــی از آن خسارت مستقیم و
بخشــی عدم فروش کاال و خسارت به زنجیرههای
بعدی است.
مجتبایی با بیان اینکه  ۳هزار رسته صنفی در کشور
وجود دارد ،گفت :بسیاری از مواد اولیه کارخانجات،
صنایع ،پاالیشگاهها ،شــرکتها و ادارات از طریق
اصناف توزیع میشود که این مساله نشان میدهد
اصناف در کلیه زنجیره تولید و خدمات تأثیرگذار
هستند .بنابراین با توجه به نقش اصناف در تأمین
نیازهای واحدهای مختلف ،وقتی از تأثیر تعطیلی
و کرونا بر اصناف صحبت میکنیم ،باید تأثیر آن بر
کل اقتصاد را مدنظر داشته باشیم زیرا شبکه اصناف
تعامل نهایی را با مجموعه اقتصادی دارد.

عرضه مرغ قطعهبندی شده در فروشگاههای زنجیرهای همچنان متوقف است
نایب رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای
گفت :توزیع کاالهای مصرفی و اساسی مشکلی ندارد
و فقط در عرضه مرغ قطعه بندی شده ،مشکل داریم
زیرا هنوز به کارگاههای بسته بندی سهمیه مرغ نداده
اند.منصور عالی پور در مورد تدابیر فروشــگاههای
زنجیرهای برای مشارکت در عرضه اقالم پرمصرف
ماه مبارک رمضان ،اظهار داشت :با توجه به آغاز ماه
مبارک رمضان ،مقرر شده کاالهای اساسی از جمله
شکر ،برنج ،روغن مصرف خانوار ،خرما ،گوشت و…
با قیمت دولتی در فروشگاههای زنجیرهای عضو این
اتحادیه عرضه شود.
نایب رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای
افزود :توزیع کاالهای مصرفی و اساسی مشکلی ندارد
و فقط در عرضه مرغ قطعه بندی شده ،مشکل داریم
ال عرضه نمیشود زیرا
و این کاال در فروشــگاهها فع ً
هنوز به کارگاههای بسته بندی سهمیه مرغ نداده اند.
عالی پور درباره اینکه با توجه به برداشــته شــدن
ممنوعیت عرضه مرغ قطعه بندی شده ،آیا عرضه
در فروشگاهها از سر گرفته شده است یا نه ،گفت :مرغ
به صورت کامل عرضه میشود اما فروشگاههایی که
مرغ قطعه بندی عرضه میکنند هنوز کاالیی دریافت
نکرده اند؛ در حال رایزنی هســتیم و گفته اند طی
همین روزها مشکل حل میشود.
وی ادامه داد :در خصوص سایر کاالها مشکلی وجود

ندارد و حتی در مورد روغن نیز روال سابق برقرار است
و مشکلی در عرضه نداریم.عالی پور گفت :همچنین
به دلیل اســتقبال مردم از خرید کاالها در این ایام،
تخفیفاتی برای عرضه در نظر گرفته شده است؛ به
عنوان مثال برای کاالهای لبنی بین  ۵تا  ۱۰درصد
و خرما  ۱۵درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
نایب رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای
در مورد قیمت گذاری کاالها نیز اظهار داشت :قیمت
گذاری برخی کاالها از سوی سازمان حمایت انجام
میشود که این نرخها در فروشگاههای زنجیرهای
ال رعایت میشود؛ مابقی کاالها نیز که از سوی
کام ً
تولیدکننده قیمت گذاری میشــود با تخفیف به
مشتریان عرضه میشود.
وی در خصوص نظارت بر عملکرد فروشــگاههای
زنجیرهای ،گفت :در سطح فروشگاههای زنجیرهای
بازرســین اتحادیه و اتاق اصناف ،دائم سرکشــی
میکنند و نظارتها به صورت عمومی و جامع است
و به دلیل آغاز ماه مبارک ،نظارتها تشــدید شده
تا کاالها به صورت انبوه عرضه شــود و گرانفروشی
صورت نگیرد.عالی پور در مورد ساعت کار فروشگاهها
در ماه مبارک رمضان اظهار داشــت :بــا توجه به
محدودیت اعمال شده از سوی ستاد ملی مقابله با
کرونا ،فروشــگاههای زنجیرهای تا ساعت  ۲۲فعال
هستند.

از بانک مرکزی می خواهد اختیار پرداخت هزینه ها را
به خودمان واگذار کند .همچنین دولت تمایل دارد عمده
فروش روغن در دست فروشگاههای زنجیره ای باشد و
سهمیه اصناف و خرده فروشان را نیز به این فروشگاهها
می دهد .به طور کلی هدف دولت فروش کاالها از طریق
فروشگاههای زنجیره ای شده است .وی گفت :فقط 25
درصد مردم دسترسی به فروشگاههای زنجیرهای دارند
و این در حالی است که در کشور حدود  110هزار شهر
وجود که در همه این شــهر ها ،فرشگاههای زنجیرهای
وجود ندارد.
به گفته وی ،متاســفانه تولید روغن در کشور از صفر تا
صد دولتی است و بخش خصوصی هیچ دخالتی در این
خصوص ندارد .حسنی افزود :اختصاص ارز برای تهیه
مواد اولیه ،توزیع و قیمت گذاری روغن خوراکی کامال
دولتی است .دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران
اضافه کرد :قیمتها کامال دســتوری و مصوب است و
روغن با قیمت مصوب عرضه میشود ضمن اینکه این
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کاال فقط در فروشگاههای زنجیرهای به فروش میرسد.
قاسمعلی حســنی ،دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی
تهران خاطرنشــان کرد :به دلیل کاهش قدرت خرید
مردم ،تقاضای خرید مواد غذایی در سال  99نسبت به
مدت مشابه سال  ۳۵ ،98درصد کاهش یافته است .وی
با بیان اینکه بیشترین فشار ناشــی از افزایش چندباره
قیمت کاالها توسط کارخانجات و فروشندگان به مصرف
کنندگان ضعیف وارد شده گفت :ما دو سوم مصرف برنج
کشــورمان و  ۹۰درصد چای مصرفــی و روغن را وارد
میکنیم و با مشکالت ارزی هم مواجهیم.
حسنی ادامه داد :وقتی برنج با دالر آزاد وارد میشود و
یا در بخش چای وقتی حقــوق کارگران ما پایین ترین
حقوق در سطح جهان یعنی  ۲۰۰دالر هم نیست باید
افزایش قیمت داشته باشیم و برای این موضوع فکری
کنیم .دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی سیاست ارز
 ۴۲۰۰تومانی را از اساس اشتباه دانست و گفت :دولت
باید طوری عمل کند که قیمتها رقابتی شود.

درباره پروازهای انگلستان به دقت اجرایی میشود که
میتوان به تست  ،PCRقرنطینه و قوانین مربوطه در
این زمینه اشاره کرد.معاون هوانوردی و امور بینالملل
سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد :در همین راستا
و با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا در فرانسه،
مقرر شد تا بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا ،پرواز از
و به این کشور از امروز ممنوع شود و طبق این ابالغیه
هیچ پرواز مستقیم و غیر مســتقیمی از و به فرانسه
انجام نخواهد شد.
جاللی با اشاره به اینکه تغییر وضعیت شیوع ویروس
کرونا در کشورهای دیگر مانند فرانسه و انگلستان در
آینده در ممنوعیت و برقراری پروازهای مسافری اثر
گذارخواهدبود،گفت:گرچهبرخالفانگلستانمسافر
چندانی در فرانسه نداریم اما اگر در پی ممنوعیت پرواز
به این کشور مشــکلی برای ایرانیان مقیم ،ساکن یا
مسافر در فرانســه به وجود بیاید میتوان در شرایط
اضطرار مجوز خاص برای برقراری پروازی فوقالعاده
به این کشور گرفت تا مســافران و هموطنان مان به
کشورشان بازگردند که البته اگر مجوز چنین پروازی
هم دریافت شود ،قطعا پروتکلهای سختگیرانهای
مانند تست مجدد  PCRو قرنطینه برای مسافران در
نظر گرفته خواهد شد.

با آغاز ماه رمضان انجام می شود:

توزیع گوشت قرمز به قیمت تمام شده تولید
به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان توزیع گوشت قرمز
به قیمت تمام شده و منظور تنظیم بازار با همکاری
شرکت پشتیبانی امور دام آغاز شد.سجاد امیر زادگان
مدیر شبکه توزیع هوشمند "هستین اینجا" ،اظهار
کرد :به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان سامانه هست
اینجا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در همه
استان ها گوشت و برنج به قیمت تمام شده و به منظور
عمل به مسئولیت های اجتماعی عرضه می کند.
وی افزود :در حال حاضر عرضــه این محصوالت در
اســتانهای تهران ،البرز،اصفهان ،قم و مرکزی آغاز
شده و به زودی در استانهای سمنان ،گیالن ،قزوین،
مازندران ،زنجان و خراســان رضوی نیز عرضه می

شود.مدیر شبکه توزیع شبکه هوشمند هست اینجا
ادامه داد :این محصوالت شــامل گوشــت گوساله
جوان نر پرواری بدون چربی به صورت بدون چربی
و به قیمت هرکیلوگــرم  105هزار تومان همچنین
برنج طــارم رقم ندا بــه قیمت  24.5هــزار تومان
عرضه می شود.
وی تصریح کرد:این محصوالت با همکاری ســتاد
اجرای فرمان امام(ره) با شــرکت پشتیبانی امور دام
انجام می شــود و مردم برای تهیه آن می توانند به
سامانه هست اینجا مراجعه کنند و بعد از ثبت نام و
خریداری محصول خود آن را از فروشگاه های معرفی
شده در سامانه دریافت کنند.

تکاپوی محتکران برای دور زدن مالیات خانه های خالی ادامه دارد

افزایش قراردادهای صوری اجاره مسکن
شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

وزیر راه و شهرســازی در
تازه ترین اظهــار نطر خود
در رابطه با تاثیر شناسایی
خانه های خالی بر فعالیت
محتکران در بازار مســکن
گفته سات که با ثبت اطالعات مربوط به مالکیت در
سامانه اسکان و امالک و شناسایی خانههای خالی،
بازار مسکن برای موسســاتی که تا هزار واحد خانه
خریده و برای ســرمایهگذاری خالی نگه داشتهاند
پر ریسک شده و بازار مســکن از پولهای سرگردان
خالی میشود.

منافع عمومی در این اقدامات و ثبت اطالعات محل
سکونت و اطالعات امالکی نهفته است و با این جریان
قرار است به دنبال خروج ســوداگران از بازار مسکن
باشیم .بر همین اســاس قانون مالیات بر خانههای
خالی در سال  ۱۴۰۰قابلیت اجرایی یافته و صاحبان
امالک و مستاجران طبق این قانون باید مشخصات
ملک خود را ثبت کنند ،در غیر این صورت مشمول
مالیات بر خانه خالی میشوند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه مالکان بایــد اطالعات ملکی خود را در
سامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت کنند ،گفت:
در صورتی که اطالعات سکونتی فرد ثبت نشود ،آن
خانه ب ه عنوان خانه خالی شناســایی شده و صاحب
خانه مشمول پرداخت جریمه خواهد شد .طبق قانون

مالیات بر خانههای خالــی در صورتی که صاحبان
و ســاکنان خانه ،اطالعات ملکی خود را ثبت نکنند
از برخی خدمــات عمومی و اجتماعــی و اقتصادی
محروم خواهند شد .بر اساس قانون دریافت مالیات از
خانههای خالی ،تکالیف و تعهدات بر عهده صاحبان و
ساکنان خانهها گذاشته شده است و در صورتی که به
آن پایبند نباشند از برخی خدمات عمومی ،اجتماعی
و اقتصادی محروم خواهند شد.
در حقیقت ارائه برخی خدمات در سطح جامعه منوط
به ثبت اطالعات هویتی و ملکی توسط افراد و صاحبان
آنها است و در غیر این صورت ،ثبت نکردن اطالعات
ملکی از ســوی مالک ،بهرهبردار یا ساکن خانه برابر
آنچه در قانون قید شده از خدماتی مانند تعویض پالک
خودرو ،اعمال خدمات سیاستهای حمایتی یارانهای

و کمک معیشتی ،ثبت نام مدارس ،افتتاح حساب،
صدور دسته چک ،فروش انشعاب آب برق گاز و تلفن،
ارسال اسناد و مدارک از جمله گذرنامه و گواهینامه و
خوابگاه دانشجویی محروم میشوند .به تازگی با اوج
گرفتن بحث مالیاتستانی از خانههای خالی ،برخی
مالکان این واحدها در قبال تنظیم قراردادهای اجاره
صوری به مشاوران امالک پیشــنهاد ارقام عجیب و
غریب ارائه میدهند .از همین رو برخی گزارشهای
میدانی حاکی اســت تعدادی از مشاوران امالک که
واحدهای خالی زیادی دارند ،با مالکان هم سو شده
و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم میکنند؛ این
قراردادها در ســامانه امالک و مستغالت نیز به ثبت
میرسد تا مشمول دیتاهای موجود در سامانه اسکان
قرار نگیرند.

آیا قیمت مسکن شکسته می شود؟

بیتاهلل ستاریان ،کارشناس مسکن

در رابطه با ماهیت وجود سامانه امالک و اسکان برای درج اطالعات مردم بحثی وجود ندارد و اصل کار درست است اما چگونگی استفاده از این اطالعات مورد بحث است .این سامانه و این راهکار در کشورهای دیگر هم وجود دارد اما اگر کشورهای توسعه
یافته از این سامانه ها برای مالیات ستانی استفاده می کنند به دلیل اجاره بهای ناچیز است که مالکان انگیزه ای برای اجاره داری ندارند نه در ایران که ماهانه اجاره بها افزایش پیدا می کند و هیچ مالکی که عقل سلیم دارد واحدهای مسکونی خود را خالی
نگاه نمی دارد .متاسفانه نتایج طرح مذکور قابل قبول نیست .به طور کلی اصال در بازار مسکن احتکار وجود ندارد.آمارها نشان می دهد 2میلیون و 500هزار خانه خالی در کشور وجود دارد .اما به عقیده بنده از این آمار تنها 700هزار خانه ممکن است
خالی نگاه داشته شود .مابقی ضریب خانه های خالی و اضافه است .در سال 95هنگامی که آمارگیری شد به دلیل اینکه در سال 94برجام شکل گرفت بسیاری از پروژه های مسکونی در سال 94با سرعت ساخت و ساز کردند تا به بازار پررونق مسکن
در سال 95که به واسطه برجام اتفاق افتاده بود برسند .بنابراین در سال 95که آمارگیری انجام شد این واحدها جز آمار به حساب آمدند .بنابراین یک میلیون و 900هزار واحد مسکونی که آمار خالی بودن آنها گرفته شده است ضریب خانه های خالی و
ذخیره است .دراین رابطه باید ابتدا به این مساله توجه کرد که در همه جا 5درصد کل واحدهای مسکونی یک کشور خالی است .این قانون واحدهای مسکونی است و همیشه ثابت خواهد ماند که به آن ضریب خانههای خالی و ذخیره در یک شهر گفته
میشود .بر اساس آخرین آمار مبتنی بر سرشماری سال ،1395حدود 23میلیون واحد مسکونی و25میلیون نفر خانوار در کشور وجود دارد .تعداد واحدهای خالی ایران نیز بر اساس همین آمار که به آن استناد میکنند یک میلیون و600هزار واحد
است که معادل 7درصد خانهها و مسکنهای قابل استفاده در کشور به شمار میرود .قانون 5درصد خانههای خالی در شهرهای توریستی به 8تا 10درصد هم میرسد .به هرترتیب هر لحظه حساب کنیم خانه خالی وجود دارد اما برداشت غیرعلمی
از موضوع می شود .احتکار زمانی موضوعیت پیدا می کند که ارزش کاالیی را با احتکار باال ببریم .در مسکن این اتفاق احتکار واقعیت ندارد .زمانی صاحبخانه تصمیم می گیرد خانه خود را خالی نگاه دارد که ارزش خانه در بازار مسکن آنقدر کاهش پیدا
کند تا صرفه ای برای اجاره دادن وجود نداشته باشد .در دنیا به این دلیل برای خانه های خالی مالیات وضع می کنند نه برای کسب درآمد .در ایران این اتفاق برای کسب درآمد اجرایی می شود .اجاره در سبد خانوار در کشورهای دیگر  8درصد است
و بسیار پایین است بنابراین تمایلی برای اجاره داری وجود ندارد .دولت ها هم راهکار مالیات بر خانه های خالی را اجرا کرده اند .مشکل مسکن به هیچ عنوان با این راهکار حل نخواهد شد و دولت با سرگرم کردن مردم همچنان به راهکارهای بدون
نتیجه خود ادامه می دهد و مجدد در سالهای آینده مشکالت خود را بروز خواهند داد .این راهکارها توهین به شعور اقتصادی جامعه با مالیات ستانی و سرگردم کردن مردم با راهکار مالیات از خانه های خالی است .چراکه امکان ندارد مالکان با این بازار
گرم اجاره بها واحدهای خود را خالی نگاه دارند .قانون مالیات بر خانههای خالی بر اساس این فرضیه بسته شده است که اگر یک میلیون و 600هزار واحد مسکونی خالی وارد بازار مسکن شود قیمتها شکسته میشود در حالی که این سناریو درست
نیست و به فرض این اتفاق ،هیچ مالکی خانه خود را پایینتر از بازار اجاره نمیدهد .نهایتا با این قانون  10تا  15هزار واحد مسکونی در کل کشور را وارد بازار مسکن میکند و بقیه واحدها جزو همان ضریب خانههای خالی و ذخیره به شمار میروند.

روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره  |2174پنج شنبه  26فروردین ماه info@kASBOKARNEWS.ir 1400

4

آخر
کسب و کار

ی

دوج کوین با رشدی ۸۰درصدی به رتبه ۱۰بازار رسید
قیمت دوج کوین با جهشی ۸۰درصدی ،حاال در جمع ۱۰ارز دیجیتال برتر بازار قرار دارد .در حال حاضر هر واحد دوج کوین در محدوده ۰.۱۲دالر معامله میشود و نسبت به هفته گذشته
رشدی ۱۲۲درصدیداشتهاست.کارشناسانمعتقدنداخبارمثبتپیراموناینارزدیجیتالپرحاشیه،جهشقیمتآنراتسریعکردهاست.

www.kASBOKARNEWS.ir

اخبار
فعالیت دوباره مزرعه استخراج رمز ارز رفسنجان با
حضورچینیها

فعالیت دوباره مزرعه بزرگ رمز ارز رفسنجان با شرکای چینی این نگرانی را ایجاد کرده
است که بار دیگر در آستانه فصل گرما شاهد قطعیهای متعدد بر ق این شهر باشیم .هر
چند به گفته مسئوالن شهری این مزرعه تمامی مجوزهای فعالیت را دارد ،اما مهمترین
موضوع یعنی نحوه تامین برق آن برای کاهش فشار بر نیروگاه منطقه همچنان حل نشده
باقی مانده است.در پایان دی ماه سال گذشته بود که خبر فعالیت یک مرزعه بزرگ رمز
ارز شهر رفسنجان رسانهای شد .یک شرکت ایرانی با شرکای چینی خود این مزرعه را به
راه انداخته بودند و به گفته مسئوالن تمام مجوزها برای فعالیت را دریافت کرده است.اما
آنچه موجب حاشیه سازی برای این مزرعه بزرگ شد ،قطعی بیسابقه برق در این شهر
بود که موجب اعتراض مردم به فعالیت مزرعه شد ،چرا که کارخانه استخراج رمز ارز برق
زیادیرامیبلعدواگرنیروگاهمنطقهتوانپاسخگوینداشتهباشدقطعیهایمتعدداتفاق
میافتد.اعتراض مردم موجب شد چند روز بعد از حاشیههای پیش آمده استاندار کرمان
خبر از تعطیلی مزرعه استخراج رمز ارز را دهد .با گرم شدن هوا و در پی آن افزایش مصرف
برق خانگی بار دیگر موضوع فعالیت این مزرعه و تاثیر آن بر برق منطقه مطرح اســت.
حسین جاللی ،نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسالمی ،درباره آخرین وضعیت
فعالیت این مزرعه اظهار کرد :این مزرعه آغاز به کار کرده و هم اکنون فعال است.وی ادامه
داد :مزرعه مورد بحث تمام مجوزها را از وزارت صمت دارد و سهمیه مصرف برق را گرفته
است.جاللی با تاکید بر اینکه تاسیس این مزرعه رمز ارز بر اساس ضوابط بوده است ،افزود:
سرمایهگذاران دهها میلیارد تومان در این مزرعه سرمایه گذاری کرده اند و نباید انتظار
داشت که زیان ببینند.وی این مزرعه را اولین پروژه رسمی تولید رمز ارز در کشور عنوان
کرد که با حضور مشاور رئیسجمهور ،دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور بیش
از دو سال پیش در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان راه اندازی شده است.بر اساس این
گزارش؛ تنها دلیلی که میتوان امیدوار بود که فعالیت دوبار این مزرعه قطعی برق را به
دنبال نداشته باشد تقویت برق منطقه است که یافتههای ایلنا نشان میدهد اقدامی برای
بهبود یا تقویت نیروگاه منطقه نشده است.
شروطصادراتچیست؟

استخراجکنندگانرمزارز،برقتجدیدپذیرتولیدمیکنند

وی با بیان اینکه این موضوع مورد شکایت قرار گرفته و
سوال این است که به چه مستند قانونی این کار انجام
شده و چرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
در ارتباط با این موضوع ورود نکرده است ،افزود :از این
رو ما ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را
برای پاسخگویی احضار کردیم.
رئیسکمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی ادام ه
داد :در جلسه پاسخگویی ،از سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات خواستیم که مســتندات خود را در ارتباط

روی تیمهای تازهتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و
بخش کمی از آن به شــتابدهنده باز میگردد .چیزی
در حدود  ۴میلیون دالر ســرمایه برای این طرح در نظر
گرفته شده است.استکس بهدنبال آن است که جایگاه
خود را بهعنوان خانهای برای قراردادهای هوشــمند و
اپلکیشنهای غیرمتمرکزی که امنیت آنها توسط بالک
چین بیت کوین تأمین میشود ،تثبیت کند .دادههایی
که در اختیار عموم قرار گرفته است ،نشان میدهد که

توســعهدهندگان قراردادهای هوشمند روی استکس
بهنسبت غولهایی مثل اتریوم و حتی زنجیره هوشمند
بایننس ( )BSCبسیار کمتر هستند.گفته میشود که
تالشهای این شتابدهنده و تالشهای دیگر اکوسیستم
استکس در جهت اختصاص سهمی بیشتری از توسعه
قراردادهای هوشمند اســت ،اما هدف این اکوسیستم
تفاوتی دیگر هم با اتریوم و زنجیره هوشمند بایننس دارد.
جنی میــث ( ،)Jenny Mithمدیر یکی از برنامههای

سردبیر :مریم بابائی

بالک استک روی شبکه بیت کوین برنامه غیرمتمرکز میسازد

بنیاد استکس ،در این باره گفت:این [برنامه] روی نوآوری
و مقیاسپذیری و گســترش کاربرد بیت کوین است؛
عاملی که ما را از بقیه جدا میکند .فکر میکنم مسئله
دیگر تمرکز روی ساخت کســبوکار که کاربر صاحب
آن است.استک افراد مطرحی را بهعنوان مشاوران طرح
شتابدهنده خود انتخاب کرده است .در مرحله آغازین،
ملتم دمیرورز ( ،)Meltem Demirorsاستراتژیست
ارشــد کوین شــیرز ( )CoinSharesو اریک ریس
( )Eric Riesنویسنده لین استارتآپ (The Lean
 )Startupبا این پروژه همکاری خواهند کرد.

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

سند ،سازمان فناوری اطالعات ایران با هدف تعامل میان
تامینکنندگان شناســه هویت معتبر ،تامینکنندگان
صفتها و خدمات نسبت به راهاندازی پنجره واحد احراز
هویت با عنوان سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی
(سماوا) اقدام کرد.معاون دولت الکترونیکی در خصوص
چگونگی تقسیم کار و وظایف میان نهادهایی که هر یک به
نوعی در موضوع احراز هویت ،نقشی را به عهد دارند ،گفت:
با توجه به مشخص نبودن برخی از نهادهای تامینکننده
شناسه هویت معتبر در ســند یادشده ،کمیسیون عالی
امنیتفضایمجازیکشور،نگاشتنهادیتامینکنندگان
شناسه هویت معتبر را در مرداد سال گذشته تعیین و ابالغ
کرد .بر اساس این تقسیم کار ،سازمان ثبت احوال کشور
صرفا به عنوان متولی و تامینکننده شناسه معتبر اتباع
داخلی ،وزارت کشور متولی و تامینکننده شناسه معتبر
اتباع خارجی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،متولی و
تامینکنندهشناسهمعتبراشخاصحقوقیتعیینشدهاند.

ولیزاده ادامه داد :البته وقتــی از احراز هویت دیجیتال
صحبت میشــود ،موضوع بســیار فراتر از اقدامات یک
سازمان است .زیرا در این خصوص عالوه بر افراد حقیقی
ایرانی شامل اتباع خارجی ،افراد حقوقی و اشیا نظیر خودرو
و غیره نیز هست .به عنوان نمونه میتوان به احراز اصالت
خودروهای مربوط به رانندگان تاکسیهای اینترنتی ،احراز
هویت اتباع خارجی جهت دریافت خدمات و غیره اشاره
کرد.وی در خصوص چگونگی اکوسیســتم سامانه احراز
هویت معتبر در فضای مجازی بیان داشت :وقتی در سامانه
سماوا و دولت همراه از احراز هویت یاد میشود ،منظور یک
اکوسیستم کامل است که بســته به کاربردهای مختلف
کاربران متفاوتی دارد .ممکن اســت برای یک دستگاه یا
کسبوکار فقط تطابق شماره تلفن همراه با کدملی کافی
باشد ،ولی برای کســبوکار دیگری اطالعات هویتی نیز
مورد نیاز باشد و یا اینکه دســتگاهی باشد که برای ارایه
خدمت نیازمند تطبیق عکس و زنده بودن شخص باشد.

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

ثبت ۷۰۰هزار استعالم احراز هویت در فضای مجازی

معاون دولت الکترونیکی ادامه داد :در مجموع اکوسیستم
تعریفشده در ســماوا و دولت همراه شامل زنجیرهای از
شناسههای معتبر شامل تطبیق شــماره تلفن همراه با
کدملی ،اطالعات هویتی اتبــاع ایرانی ،تطبیق عکس و
زنده بودن ،اطالعات هویتی اتباع خارجی اطالعات افراد
حقوقی ،اطالعات مکانی ،نشانی ،امضای دیجیتال و سایر
موارد است که قسمت عمد ه آن پیادهسازی شده و یا در
حال پیادهسازی است.ولیزاده با اشاره به اینکه از راهاندازی
سامانه سماوا در شهریور ســال گذشته تاکنون به بیش
از  ۷۰۰هزار استعالم پاسخ داده شده است ،تصریح کرد:
سازمان فناوری اطالعات ایران در خصوص این مهم ،وظیفه
پیادهسازی پنجره واحد را به عهده دارد و تمام شرکتهای
ارایهدهنده خدمات احراز هویت ،میتوانند از طریق این
پنجره نسبت به ارایه خدمات اقدام کنند .به عنوان نمونه در
این سامانه به منظور تطبیق عکس و زنده بودن از خدمات
بخش خصوصی و برای ارایه امضای الکترونیکی از خدمات
مراکز میانی صدور گواهی امضای بخش خصوصی استفاده
شده است.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

برخی طرح این موضــوع را بازارگرمی برای جلب توجه
بیشتر مخاطبان به این شبکه اجتماعی عنوان میکنند
و در عین حال عدهای هم بر این باورند که فیلتر شــدن
این شــبکه اجتماعی میتواند از فراهم شــدن بستری
نامطمئن در زمینه گفتوگوهای اجتماعی و سیاســی
جلوگیری کند.
در همین راستا بهروز بهزادی ،روزنامهنگار پیشکسوت و
رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه اعتماد در گفتوگو
با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا شبکههای اجتماعی
میتوانند بســتر مناســبی برای برگزاری مناظرههای
انتخاباتی باشــند ،اظهار کرد :با پیشــرفت تکنولوژی و
با توجه به خواســت جامعه ،مدل ارتباطهای دونفره و
چندنفره در آینده در اختیار شبکههای اجتماعی همانند
«کالبهاوس» قرار میگیرد .بنابراین جوامع حتی از رادیو
و تلویزیون عبور میکنند و به سمت رسانههای اجتماعی
میروند و این یک اتفاق جهانی است .در واقع جریانی است
که در خیلی از کشورهای دیگر شروع خواهد شد و ما نیز
به ناچار به این جریان میپیوندیم .در این میان آنهایی که
سودای بستن و از کار انداختن این اپلیکیشنها را دارند نیز

خیلی زود متوجه میشوند که نمیتوانند برخالف جریان
روز شنا کنند؛ چراکه این رود ،جاری شده است و ما هم
باید به آن بپیوندیم.
او در پاســخ به این پرســش که تا چه اندازه گســترش
شبکههای اجتماعی در ایران را منوط به عملکرد ضعیف
شبکه های رادیو و تلویزیونی میداند ،خاطرنشان کرد:
اینکه تلویزیون مــا ضعیف عمل میکند ،جای شــک
ندارد .در ضعیف بودن عملکــرد تلویزیون همین بس
که آگهیدهندهها دیگر دلشان نمیخواهد با این رسانه
همکاری داشته باشند .پیشتر تلویزیون بخش زیادی از
درآمد خود را از طریق تبلیغات کســب میکرد ،اما االن
بیشتر به دنبال بودجههای دولتی است.
این روزنامهنگار پیشکسوت در ادامه اظهار کرد :شبکههای
اجتماعی جدید بستر راحتتری برای گفتوگو و سوال
و جواب بدون سانسور هســتند؛ آن هم در شرایطی که
تلویزیون در کشور ما همانند قطاری است که آهسته از این
روستا به آن روستا میرود و قطارهای دیگر با سرعت ۳۰۰
و ۴۰۰کیلومتر در ساعت حرکت میکنند.
بهزادی همچنین در پاســخ به این پرسش که آیا طرح

فاکس88260447 :

بنیــاد اســتکس ()The Stacks Foundation
سرپرستی برنامهای شتابدهنده را برعهده گرفته است
که هدفش سرمایهگذاری روی تیمهای نوپایی که روی
شبکه استکس کار میکنند .این شــبکه پیشتر با نام
بالک استک شناخته میشد.
این برنامــه  ۳ماهه ،در هر کالس ،میزبــان  ۱۰الی ۲۰
اســتارت آپ خواهد بود .حداکثر میزان سرمایهگذاری
هم  ۵۰,۰۰۰اســت .ترور اونز ( ،)Trevor Owensاز
مدیران ارشد شتابدهنده اســتکس ،در این باره گفت
که  ۸۰درصد ســود حاصل ،بهمنظور ســرمایهگذاری

کوچ مناظره های انتخاباتی از تلویزیون به «کالبهاوس»؟

مباحث مهم سیاسی و اجتماعی در شبکههای اجتماعی
میتواند منجر به سطحی شدن این مباحث شود؟ یادآور
شــد :چه بخواهیم و چه نخواهیم این اتفاق خواهد افتاد
و رسانههای اجتماعی به هرحال محلی خواهند بود که
انتخابات نیز در آنها برگزار میشود .در سالهای آینده که
زیاد هم دور نیست ،تمام ا َکتها در شبکههای اجتماعی
صورت خواهد گرفت .این رسانههای اجتماعی هستند که
در آینده مسائل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
را پوشــش خواهند داد و طبیعتا کشورها ،قوانینی برای
شبکههای اجتماعی خواهند نوشت و ما نیز ناچار به چنین
کاری هستیم.
او در پاسخ به این پرسش که آیا کشاندن مباحث سیاسی
و اجتماعی انتخابات  ۱۴۰۰به شبکههای اجتماعی ،در
نهایت می تواند منجر به افزایش مشــارکت شود ،گفت:
شــبکههای اجتماعی میتوانند در مفاهمه بحثهای
انتخاباتی تاثیر داشته باشند که برخی از این مفاهیم در
جهت شرکت نکردن در انتخابات و برخی هم در جهت
شرکت کردن است .به شخصه قبول ندارم که شبکههای
اجتماعی میتوانند باعث افزایش اســتقبال از انتخابات
شوند؛ چراکه استقبال از انتخابات بستگی به میزان رضایت
جامعه دارد.

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

معاون دولت الکترونیکی گفت :از زمان راهاندازی سامانه
سماوا در شهریور سال گذشــته تاکنون به بیش از ۷۰۰
هزار استعالم پاسخ داده شــده است.اکوسیستم سامانه
احراز هویت معتبر در فضای مجازی شــامل زنجیرهای
از شناسههای معتبر اعم از تطبیق شــماره تلفن همراه
با کدملی ،اطالعات هویتی اتباع ایرانی ،تطبیق عکس و
زنده بودن ،اطالعات هویتی اتباع خارجی ،اطالعات افراد
حقوقی ،اطالعات مکانی و نشانی و نیز امضای دیجیتال
است .بهنام ولیزاده ،معاون دولت الکترونیکی در تشریح
جزییات بیشتر سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی
که با عنوان سماوا شــناخته میشود ،به تاریخچه قانونی
شکلگیری این سامانه اشاره کرد.
وی با بیان این که ســند «نظام هویــت معتبر در فضای
مجازی کشور» توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب
و ابالغ شد ،توضیح داد :بند  ۳-۴از این سند ،تکالیفی را به
عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گذاشته و در این
میان طبق بند  ،۲-۳-۴استقرار پنجره واحد احراز هویت
در فضای مجازی به عهده وزارت  ICTاست .بر اساس این

همراه اول ،ایرانسل و رایتل و همچنین بسته به دائمی یا
اعتباری بودن این سیمکارتها قیمت متفاوتی دارد که
تعرفهی آن در وبسایت هر یک از اپراتورها آمده است.
هزینه هر صفحه پیامک فارسی با سیمکارتهای دائمی
همراه اول ۸.۹ ،تومان است .این عدد برای پیامکهایی
که به زبان انگلیسی نوشته شــوند ۲۲.۲ ،تومان به ازای
هر صفحــه خواهد بــود .همچنین ارســال پیامک با
ســیمکارتهای اعتباری همراه اول ،به ازای هر صفحه

پیامک فارســی ۱۰.۶ ،تومان هزینه دارد و با ارسال هر
صفحه پیامک انگلیســی نیز کاربران باید  ۲۶.۴تومان
بپردازند.
در اپراتور ایرانسل دائمی ،هزینه هر صفحه پیامک فارسی
 ۹.۹تومان است .این عدد برای پیامکهایی که به زبان
انگلیسی نوشته شــوند ۲۲.۲ ،تومان به ازای هر صفحه
خواهد بود .هزینه ارسال پیامک با سیمکارتهای اعتباری
ایرانسل نیز به ازای هر صفحه پیامک فارسی ۱۱.۶،تومان

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

پخش مناظرههای زنــده تلویزیونی میــان نامزدهای
انتخاباتی یکــی از مهمترین روشهــای درگیر کردن
مخاطبان با جریان انتخابات است که در نهایت به تضارب
آرا و افزایش مشارکت نیز کمک میکند .اما حاال که این
روزها خبر غیررسمی پخش نشدن مناظرههای انتخاباتی
تلویزیون به گوش میرسد ،این احتمال از سوی برخی
از کارشناسان رسانه مطرح شده اســت که پلتفرم ها و
شبکه های اجتماعی از جمله اپلیکیشن تازهنفس «کالب
هاوس» ،میتوانند جایگزین خوبی برای داغ نگه داشتن
بازار انتخابات باشند.
با پُررنگ شــدن فرضی ه احتمالی حــذف مناظرههای
انتخاباتیتلویزیون،شبکههایاجتماعیکهدردورانکرونا
فرصت عرض اندام بیشتری یافتند ،از جایگاه ویژهتری
در میان مخاطبان بهرهمند شــدهاند .بهویژه اپلیکیشن
«کالب هاوس» که امکان گفتوگوهای چندنفره را نیز
فراهم کرده است .در این میان حضور برخی از چهرههای
سیاسی همچون وزیر امور خارجه و ارتباطات در اتاقهای
گفتوگوی «کالبهــاوس» میتواند مُهــر تاییدی بر
رسمیت بخشیدن به این اپلیکیشن باشد.
هرچند که در روزهای اخیر احتماالتی مبنی بر فیلترشدن
شبک ه اجتماعی «کالبهاوس» نیز مطرح شده است؛ اما

هر پیامک چند تومان است؟

بوده و هر صفحه پیامک انگلیسی نیز برای کاربران ۲۷.۴
تومان هزینه خواهد داشت.
تعرفه ارسال پیامک با سیمکارتهای دائمی اپراتور رایتل،
 ۹.۸تومان به ازای هر صفحه پیامک با زبان فارسی است.
در حالی که ارســال هر صفحه پیامک به زبان انگلیسی
در این سیمکارتها ۱۶.۹ ،تومان هزینه دارد .همچنین
کاربران برای ارسال پیامک با استفاده از سیمکارتهای
اعتباری رایتل به ازای هر صفحه به زبان فارســی ۱۱.۵
تومان میپردازند و ارسال پیامک به زبان انگلیسی نیز۲۳
تومان به ازای هر صفحه هزینه دارد.
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ارســال پیامک در هر یک از اپراتورهــای تلفن همراه
هزینههای متفاوتی دارد و با استفاده از سیمکارتهای
دائمی و اعتباری ،از حداقل  ۸.۹تا حداکثر  ۲۷.۴تومان
را شامل میشود.با گسترش پیامرسانها و شبکههای
اجتماعی که از اینترنت بهره میگیرند ،استفاده از خدمات
تماس و پیامک اپراتورها کاهش یافته است ،با وجود این
همچنان در مواقعی که شبکه اینترنت برقرار نیست و یا
به دالیل دیگر ،کاربرانی هستند که با استفاده از خطوط
سیمکارت ،اقدام به ارسال پیامک کنند.
ارسال پیامک در هر یک از اپراتورهای تلفن همراه ،از جمله

شــد رگوالتوری ظرف مدت  ۱۰روز گزارشات خود را
در این باره ارائه دهد و ما به جمع بندی برســیم.وی
با تاکید بر اینکه رگوالتــوری پذیرفته که این تخلف
ال محرز شــد ،ادامه داد:
صورت گرفته و تخلــف کام ً
البته ســازمان تنظیم مقررات ارتباطــات این ادعا را
دارد که مجوزی برای افزایش نــرخ پهنای باند به این
مجموعهها نداده است .با این حال ما توضیح خواستیم
که موضوع روشــن شــود .اگر هم مجوزی ندادهاند
باید پیگیــری میکردند و مســتندات پیگیریها را
نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند .در غیر
این صورت هــم رگوالتوری مقصر اســت که نظارت

و اعمال نظارت نداشــته و هم ایــن پلتفرمها مقصر
هستند.
پژمانفر با بیان اینکــه این تخلــف در اضافه دریافت
مربوط به همه مشترکانی میشود که از این پلتفرمها
استفاده میکردند ،در مورد افزایش قیمت بستههای
اشــتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت :ایــن پلتفرمها اگر
قیمتها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها
برخورد میشود .مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز
با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و
آنها نمیتوانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند.
ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

عملیات اجرای مرحله سوم آبرســانی به مجتمع  41روستایی شهرستان تیران و
کرون با اجرای  7کیلومتر خط انتقال آغاز شــد .مدیر آبفای تیران و کرون با بیان
اینکه اجرای این طرح در واپسین روزهای ســال 1399آغاز شد ،اظهار داشت :از
دهم اسفند ماه سال گذشته عملیات آبرســانی به روستای قلعه ناظر که بخشی از
مجتمع  41روستایی شهرستان تیران و کرون اســت ،آغاز شده و تاکنون بیش از
 3500متر از خطوط انتقال به اجرا درآمده است .سعید عابدینی هدف از اجرای این
طرح را ارتقای کمی و کیفی آب شرب ساکنان روستای قلعه ناظر برشمرد و اظهار
داشت :هم اکنون آب شرب این روستا از طریق منابع محلی تامین می شود که با
بهره برداری از این طرح آب شرب  2275نفر از ساکنان این روستا از سامانه آبرسانی
اصفهان بزرگ تامین خواهد شد .مدیر آبفای تیران و کرون با تاکید بر لزوم تامین
پایدار آب شرب روستای قلعه ناظر اظهار داشت :پیش بینی می شود این طرح در
خرداد ماه سال جاری به بهره برداری برســد .عابدینی با بیان اینکه از سال 1384
آبرسانی به مجتمع  41روستایی تیران و کرون در دستور کار قرار گرفت خاطر نشان
ساخت :از آن زمان تا پایان سال گذشته  34روستا در مجتمع  41روستایی تیران و
کرون تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ قرار گرفته اند.

رئیسکمیســیون اصل نود
مجلس شــورای اســامی
گفت :بررســی ها نشان می
دهد که  ۲پلتفرم اشــتراک
فیلم و یک پیام رسان داخلی
در فروش پهنای باند تخلــف کرده و  ۵۰درصد هزینه
اضافی از مشترکان دریافت کرده اند.
حجتاالســام نصراهلل پژمانفر اظهار داشت :به دنبال
این تخلف صورت گرفته از ســوی  ۳مجموعه نماوا،
فیلیمو و روبیکا ،شکایتی به کمیسیون اصل نود ارائه
شد .به این معنی که این پلتفرمها دریافت حق اشتراک
خود از کاربران را صفر کرده اما از ســوی دیگر ،هزینه
فروش پهنای باند را که باید با تعرفه  ۵۰درصد محاسبه
میشد به صورت  ۱۰۰درصد محاسبه کردهاند.

روزنامه کسب و کار 88261037 :

آبرسانیبهمجتمع 41روستاییتیرانوکرون

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

با پیگیری مســاله به عنوان متولی و سازمانی که باید
حقوق مصرف کنندگان را رعایــت کرده و بر مقررات
فضای مجازی نظارت داشته باشد ،ارائه کند.
وی تاکید کرد :از آنها خواســتیم کــه توضیح دهند
چه اقداماتی انجــام دادهاند و مســتندات خود را در
این زمینه ارائه کنند .در این زمینه ســازمان تنظیم
مقررات ارتباطات نیز به طور شــفاهی عنوان کرد که
موضوع را بــه  ۳مجموعه تذکــر داده و در عین حال
فقط روبیکا این مســیر را ادامه میدهــد که این یک
تخلف محرز است.
پژمانفر با بیان اینکه ما نسبت به اینکه این مجموعهها
حق اشتراک خود را به مشترکانشان بخشیدهاند نظری
نداریم و این حق خودشان بوده و میتوانستند این کار
را انجام دهند ،گفت :تاکید ما این است که  ۵۰درصد
اضافه دریافت باید به مشترکان بازگردانده شود و نیز
باید مشخص شود که این  ۵۰درصد چه عدد و رقمی
است.
وی گفت :ســوال ما این بوده که چرا سازمان تنظیم
مقررات ارتباطات به این  ۳پلتفرم اجازه داده که پهنای
باند را اینگونه محاسبه کنند و چرا این  ۳مجموعه مجاز
به انجام چنین کاری بودهاند .این مساله قطعاً موجب
تفاوت جایگاه این  ۳مجموعه با باقی مجموعههایی که
در کشور فعالیت میکنند است.رئیسکمیسیون اصل
ی با تاکید بر اینکه برداشت ما
نود مجلس شورای اسالم 
این است که خالف قانون صورت گرفته و رگوالتوری
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معاون سرمایهگذاری و تنظیم مقررات سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق
گفت :تاکنون متقاضیان رمزارز قانونمند نبودهاند و با توجه به شرایط جدید پیشآمده تقاضا
بیشتر میشود ،برآوردی که به صورت آماری از تقاضاها به ما ابالغ شده ،تصور بر این است
که تقاضای بالفعل  100مگاوات ظرفیت دور از ذهن نیست.بر اساس ابالغ وزارت نیرو مراکز
استخراجرمزارز ،با هر میزان قدرت،میتوانندبرقموردنیاز خودرااز محل تولید مولدهای
تجدیدپذیر تامین کنند .در این حالت ،تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدیدپذیر
برای استخراج رمزارز بالمانع است .در عین حال ،چنانچه انرژی مورد نیاز متقاضی بیش از
تولید مولد تجدیدپذیر متعلق به (یا طرف قرارداد) متقاضی باشد ،انرژی مازاد مورد نیاز توسط
شرکت برق تامین میشود .انرژی دریافتشده از شبکه توسط متقاضی ،باید در سایر اوقات
با شبکه تهاتر شود.این گزارش حاکی است؛ تامین برق مراکز استخراج رمزارزها مشروط
ی برقمجازند
به تدارک و ارائه مجوز معتبر است .درصورتدرخواستمتقاضی،شرکتها 
ی انشعاب،بهمراکزاستخرا ج رمزارزها ک ه برقمورد
ی عمومیبرقرار 
بدوندریافتهزینهها 
ن میکنند،انشعاببرقپشتیبانواگذار
ی تجدیدپذیرتامی 
ق نیروگاهها 
نیاز خودرا ازطری 
ی کهتامی ن برقازطریقانعقادقراردادبا نیروگاهتجدیدپذی ر صورتمیگیرد،
کنند .درموارد 
ت قرارداد مضرب صحیحی از سال ( میزان مصرف ثابت در طول سال) خواهد بود .پس
مد 
از کسر مصرف اختصاص یافته به استخراج رمز ارز و تهاتر میزان انرژی دریافتی از شبکه،
چنانچهخالصبرقتزریقشدهبهشبکهمثبتباشد،مطابقمقرراتحاکمبرخریدتضمینی
برق تجدید پذیر ،توسط ساتبا خریداری و در صورت منفی بودن ،صورتحساب آن ،مطابق
نرخهای فروش برق به مراکز اســتخراج رمزارزها ،توسط شرکت صادر و بهای آن دریافت
میشود .چنانچه محل نیروگاه تجدیدپذیر مجزا از محل مصرف برق برای استخراج رمز ارز
باشد ،هزینه ترانزیت از نیروگاه تجدیدپذیر به محل مصرف ،مطابق مقررات جاری وزارت
نیرو از متقاضی دریافت خواهد شد.شایان ذکر است؛ بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی
مراکز استخراج رمزارزها برابر با 16574ریال تعیین میشود و بهمنظور مدیریت مصرف برق،
استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارزها در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) ممنوع
است .در اوقات نوع دو (محدودیتدار) بهای هر کیلوواتساعت انرژی برق با ضریب دو ( )2و
در اوقات نوع سه (عادی) با ضریب نیم ( )0/5محاسبه و دریافت میشود و نرخ فوق براساس
متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما ،هر سه ماه یکبار توسط شرکت توانیر
اصالح و بهروزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال میشود.همچنین بهای برق
دریافتی از سطوح ولتاژ 400و 230کیلوولت با 20درصد تخفیف و از سطوح ولتاژ66،132
و  63کیلوولت با  12درصد تخفیف محاسبه و دریافت میشود ،عالوه بر بهای انرژی ،سایر
هزینهها (از قبیل آبونمان ،تجاوز از قدرت ،عوارض برق ،مالیات بر ارزش افزوده و عوارض)
حسب مورد و براساس ضوابط و مقررات مربوطه ،محاسبه و دریافت خواهد شد.آرش امیدی
درباره استفاده استخراجکنندگان رمزارز از برق تولیدی از تجدیدپذیرها اظهار داشت :در
مرداد ماه سال  98یک مصوبه برای استفاده رمزارزها از برق تجدیدپذیر از سوی وزیر ابالغ
و در تاریخ  16فروردین امسال نیز اصالحیه آن امضا شد ،اکنون شرایط برای تولید برق از
تجدیدپذیرها با دید توسعه و افزایش ظرفیت مهیاتر شده و تولیدکنندگان رمزارزی هم که
دارای مجوز هستند میتوانند از برق تجدیدپذیر استفاده کنند.
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