
معاون هماهنگی توزیع توانیر جزییــات افزایش تعرفه برق 
مشترکان پر مصرف از ابتدای بهمن ماه را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، غالمعلی رخشانی مهر ، با اشاره به آغاز اجرای 
آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق از بهمن ماه تصریح کرد: در 
این مصوبه دو شاخص که مبنای قیمت گذاری بوده و از پیشتر 
هم در قبوض وجود داشــت، تغییری نکرده به عبارت دیگر 
الگوها و پایه قیمت گذاری  بر مبنای الگو هیچ تغییری نکرده و 
آنچه که تغییر کرده، پله های  مصرفی است، به طوری که پله 
ها اکنون به مصرف تا سطح الگو، ۱.۵ برابر الگو، تا ۲ برابر الگو و 

بیش از دو برابر الگو تقسیم شده است.
وی درباره عدم تغییر الگوی مصرف با اشاره به این که اکنون به 
طور مثال در تهران و بیشتر مناطق کشور الگوی مصرف ۲۰۰ 
کیلووات ساعت در ماه بوده که نسبت به قبل تغییری نداشه 

است، افزود: براساس آمار سامانه های پرداخت قبوض، در این 
فصل ۸۵ درصد از مردم  در سطح این الگو یا حتی کمتر، برق 
مصرف می کنند که به این گروه اطمینان می دهیم شــاهد 

تغییری در مبلغ قبوض برق نخواهند بود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به این که در این فصل 
تنها ۱۵ درصد از مشترکان هستند که بیشتر از الگو مصرف 
دارند، اظهار کرد: در تابستان نیمی از برق تولیدی کشور یعنی 
حدود ۳۰ هزار مگاوات، در بخش خانگی مصرف می شــود 
که ۸۵ درصد از مردم به اندازه نیمــی از این میزان )۱۵ هزار 
مگاوات( از برق بخش خانگی را مصرف می کنند و ۱۵ درصد 

به اندازه بقیه مصرف برق دارند.
رخشانی مهر در عین حال به رونمایی از گروهی پرداخت که 
با وجود تعداد قرار گرفتن در اقلیت به لحاظ تعداد، به اندازه 

۴ نیروگاه بــزرگ برق مصرف می کنند و  گفــت: از بین ۳۰ 
میلیون مشترک خانگی، تنها ۶۰۰ هزار مشترک  که ۲ درصد 
از مجموع جمیعت مشترکان خانگی را دربرمی گیرند، بیش از 
۳۰۰۰ مگاوات از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده 
اند که این میزان به اندازه تولید برق ۴ نیروگاه بزرگ و مصرف 

برق میلیون ها مشترک عادی است.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با تاکید بــر این که اگر این ۲ 
درصد، مصرف برق خود را به نصف کاهش دهند، بخش مهمی 
از محدودیت های برقی در تابستان از بین می رود، خاطرنشان 
کرد: همه تمرکز آئین نامه نحوه محاســبه تعرفه برق  که از 
بهمن ماه آغاز می شود، روی کنترل مصارف گروه هایی است 

که بیش از الگو مصرف می کننند.
رخشــانی مهر با بیان اینکه از این پس مردم به جای قیمت 

برق باید با اصطالح کیلووات ساعت آشنا شوند چرا که همه 
مصارف وســایل برقی با این میزان سنجیده می شود، اظهار 
کرد: استفاده متعارف و درست از وســایل برقی، تنها راهکار 
کنترل مصرف و نگاه داشتن میزان مصرف در سطح الگواست. 
به طور مثال وقتی دمای آســایش براســاس اصول علمی و 
پزشکی ۲۵ درجه سانتیگراد اســت، تنظیم کولر روی دمای 
 پایین تر از ۲۵ درجه، به معنای مصرف و اســتفاده نامتعارف 

تلقی می شود.
وی همچنین با ارائه مثالی دیگر توضیح داد: استفاده به اندازه از 
سیستم روشنایی در مکانی که حضور داریم، متعارف و روشن 
نگه داشــتن المپ ها در مکانی که حضور نداریم، نامتعارف 
است و باعث خروج از الگوی مصرف می شود. آئین نامه نحوه 
محاسبه تعرفه برق تنها به دنبال افزایش توجه مردم به میزان 

مصارفشان است چرا که هرچه مصارف در سطح الگو باشد، می 
توان شبکه برق پایداری داشت. معاون هماهنگی توزیع توانیر 
همچنین در خصوص تاثیر اســتخراج غیرمجاز رمز ارز نیز با 
تقدیر از مراکز مجاز استخراج رمز ارز که در تابستان و زمستان 
با صنعت برق همکاری می کنند گفت: بخش عمده استخراج 
ها در فضای غیرمجاز اتفاق می افتد که به منظور شناسایی این 
مراکز و افراد که باعث آسیب به وسایل برقی سایر مشترکان 
می شوند، توانیر اقدام به  اختصاص پاداش به معرفی کنندگان 

و افشا کنندگان کرده است.
رخشانی مهر همچنین از همه مشترکان خواست تا با نصب 
اپلیکیشین "برق من" نسبت به مدیریت مصارف خود اقدام 
و از ســایر خدماتی که در این برنامه گنجانده شــده است، 

استفاده کنند.

فروش محصوالت طالی پرث مینت )ضرابخانه 
رسمی استرالیا( با وجود این که در دسامبر نصف 
شد، در سال ۲۰۲۱ بیشترین میزان در ۱۰ سال 

گذشته بود.
به گزارش ایســنا، فروش ماهانه ســکه و شمش 
طالی پــرث مینــت در دســامبر ۵۲.۷ درصد 
کاهش یافت و به ۵۴ هزار و ۸۶۱ اونس رسید که 
پایین ترین میزان از اوت بود و بر مبنای ســاالنه 

۲۸.۶ درصد کاهش داشت. با وجود کاهش فروش 
در ماه میالدی گذشته، فروش طالی پرث مینت 
در کل ســال ۲۰۲۱ به یک میلیون و ۵۰ هزار و 
۲۴۲ اونس رســید که باالترین آمار ســاالنه در 
یک دهه گذشــته بود. مجموع دارایی طالی این 

ضرابخانه چهار درصد در سال ۲۰۲۱ رشد کرد.
فروش محصوالت نقره این ضرابخانه در دســامبر 
۱۳.۲ درصد رشــد کرد و به یــک میلیون و ۷۳۳ 

هزار و ۲۹۳ اونس رسید که باالتر از یک میلیون و 
۵۳۰ هزار و ۵۹۸ اونس در اونس در نوامبر و حدود 
۸۴ درصد باالتر از مدت مشــابه سال ۲۰۲۰ بود. 
مجموع دارایی نقره این ضرابخانه در مدت ۱۲ ماه 
گذشته ثابت بود. جردن الیسئو، مدیر محصوالت 
مورد عرضه و تحقیقات سرمایه گذاری پرث مینت 
گفت: بیش از ۱۹ میلیون اونس نقره در محصوالت 

ضرب شده در سال ۲۰۲۱ فروش رفت.

ارزش سهام شرکت خودروسازی تسال و ریویان در 
اولین هفته معامالتی سال، بیش از ۱۰ درصد نوسان 
داشت و این بعد از چند دستاورد بزرگ برای گروه در 
سال گذشته بود و پیش بینی عملکرد خودروسازان 

آسان نخواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس، تسال اولین گام 
بزرگ را با ۱۳.۵ درصد جهش برداشت و این پس از 
تحویل ۳۰۸ هزار و ۶۰۰ خودرو در سه ماهه چهارم 

و بیش از اعالم برآورد و رکورد خود بود. همچنین 
سهام فورد پس از اعالم افزایش تولید اولین پیکاپ 
الکتریکی خود، فورد اف ۱۵۰ الیتنینگ به ۱۵۰ هزار 

دستگاه در سال، ۱۱.۷ درصد افزایش یافت.
سهام جنرال موتورز نیز در انتظار رونمایی از وانت 
برقی سیلورادو شوی ۱۲ درصد افزایش یافته بود اما 
سهام در روز اعالم سقوط کرد شاید سرمایه گذاران 
در مورد زمان تحویل ناامید شده باشند یا شاید به 

این دلیل بود که بازار گسترده تر نشان داد که نرخ 
بهره می تواند زودتر از حد انتظار افزایش یابد.

وانت بارها می تواننــد عامل جــذب خودروهای 
الکتریکی در آمریکا باشــند؛ سال گذشته، فروش 
خودروهای الکتریکی از ۲ درصد به حدود ۴ درصد از 
کل فروش ایاالت متحده افزایش یافتند. آمریکایی ها 
تاکنــون گزینه های الکتریکی اندکــی برای انواع 

وسایل نقلیه  انتخابی داشته اند.

در شرایطی که ســرعت گرفتن واکسیناسیون و 
بهبود وضعیت کرونا در کشــور و جهان سفرهای 
خارجی را دوباره رونق داده بود، شــیوع سویه های 
جدید ویروس کرونا مانند »اُمیکرون« ترمز سفرهای 
دریایی خارجی را کشــید. به گزارش ایســنا، در 
ماه های گذشته واکسیناسیون در ایران هم مانند 
کشورهای دیگر سرعت گرفت و شیوع ویروس کرونا 
روز به روز در همه کشورها کندتر و کندتر شد. در 
همین راستا داشتن کارت واکسن تنها شرط خرید 

بلیت و انجام سفرهای داخلی و خارجی شد.
اما به زودی ورق برگشــت، شیوع سویه های جدید 
ویروس کرونا مانند اُمیکرون که اتفاقا سرعت انتشار 
بسیار باالیی در دنیا داشت باعث شد تا محدودیت ها 

و ممنوعیت های جدید کرونایی به تدریج پررنگ تر 
شــود. در همین راستا کشــورهایی که آمار نگران 
کننده ای از انتشار این ویروس داشتند به لیست سیاه 
ممنوعیت ها اضافه شدند. سفرهای دریایی داخلی و 
خارجی هم که در ماه های گذشته در ایران به تدریج 
از سر گرفته شده و رونق پیدا کرده بود، نگرانی های 

جدید کرونایی  آن ها را دوباره محدود کرد.
حسین عباس نژاد -سرپرست معاونت امور دریایی 
ســازمان بنادر و دریانوردی- در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: ســفرهای دریایی خارجی در کشور در 
حال از سرگیری و رونق گرفتن بود و به عنوان مثال 
سفرهای دریایی بندر لنگه- دوبی آغاز شده بود اما 
شیوع سویه جدید ویروس کرونا به ویژه اُمیکرون در 

جهان سبب شــد تا محدودیت های کرونایی برای 
سفرهای دریایی دوباره از سرگرفته شود.

وی افزود: در حال حاضر سفرهای دریایی خارجی 
دوباره تعطیل شده و این محدودیت تنها برای ایران 
نیســت و به دلیل باال رفتن نگرانی ها بابت شیوع 

سویه های جدید ویروس کروناست.
سرپرســت معاونت امور دریایی ســازمان بنادر و 
دریانوردی اعالم کرد: هم اکنون وزارت امور خارجه 
در حال رایزنی برای از سرگیری سفرهای دریایی 
خارجی اســت و ســازمان بنادر در این میان تنها 
وظیفــه دارد که تضمین کند در حیــن انجام این 
سفرها همه پروتکل های بهداشتی را اجرا کرده و بر 

صحت آن نظارت کند.

رییس مرکز تجارت الکترونیــک می گوید با اجرای طرح 
جدید، کارمندان دولت دیگر اجازه ندارند در معامله ای با 
دولت وارد شوند. به گزارش ایسنا، علی رهبری در مراسم 
رونمایی از منع سیستمی و هوشمندانه از مداخله کارمندان 
در معامالت دولتی اظهار کرد: از سال ها قبل یکی از مسائل 
مهم نظارتی که در اقتصاد ایران مطرح بوده، بحث مدیریت 
معامالت دولت اســت. در این راســتا برنامه ریزی شده 

معامالت دولت در بستر الکترونیک انجام شود تا امکان فساد 
در آنها به حداقل برسد. وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای 
این موضوع از دهه ۸۰ و ۹۰ آغاز شده است، بیان کرد: برای 
جلوگیری از فساد قید شده که در هر معامله ای که دولت در 
آن به عنوان خریدار یا فروشنده حضور دارد، باید فرایند به 
شکل الکترونیک انجام شود. در همین راستا، سامانه ستاد 
)سامانه تدارکات الکترونیک دولت( کار خود را آغاز کرده و 

قواعد را مشخص می کند. رییس مرکز تجارت الکترونیک 
درباره نحوه عملکرد سامانه ستاد توضیح داد: طبق برنامه 
ریزی های صورت گرفته، همه معامالت مشمول باید در 
بستر ستاد انجام شوند. تاکنون بیش از ۱۰ هزار دستگاه 
دولت در این سامانه ثبت نام کرده اند که از این تعداد بیش 
از ۸۸۵۰ دستگاه فعال هستند. همچنین ۲۹۶ هزار فعال 

بخش خصوصی در ستاد ثبت اطالعات  وجود دارد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت 
استان تهران از رشد ۶۵ درصدی صادرات کاالهای 
غیر نفتی از گمرکات استان تهران خبر داد و گفت: 
پنج بازار نخســت صادراتی اســتان تهران عراق، 
ترکیه، افغانستان، پاکســتان و فدراسیون روسیه 
و کشــورهای اصلی مبدا واردات کاالها نیز امارات 

متحده عربی، چین، ترکیه و آلمان است.
یحیی کیخا در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ارزش 
صادرات استان تهران در ســه فصل اول امسال از 
۸۰۰ میلیون دالر گذشت که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۶۵ درصد رشد داشته است.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجــارت خارجی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 

تهران، پنج بازار نخســت صادراتی استان تهران را 
عراق، ترکیه، افغانستان، پاکســتان و فدراسیون 
روسیه عنوان کرد و گفت: اقالم عمده صادراتی به 
این کشورها، مواد پالســتیکی، محصوالت صنایع 
شیمیایی و صنایع وابسته، محصوالت نباتی، فلزات 
معمولی و مصنوعات آنها و مواد نساجی ومصنوعات 

بوده است.
به گفته وی ارزش کاالهای وارداتی در این مدت نیز 
۸ هزار و ۷۰۰ میلیون دالر بوده که رشد ۴۲ درصدی 
داشته و مهم ترین کاالهای وارداتی مواد اولیه تولید 
واحدهــای صنعتی، ماشــین آالت و قطعات بوده 
است. کشــورهای اصلی واردات کاالها نیز امارات 

متحده عربی، چین، ترکیه و آلمان است.

سهم۵۵درصدیتهرانازثبتسفارشها
کیخــا در ادامــه از ورود ۵۰ هــزار و ۹۴۷ پرونده 
ثبت ســفارش به ســامانه خبر داد و گفت: از این 
تعداد بیــش از ۴۲ هــزار و ۹۹۰ فقــره به ارزش 
 ۱۵ هــزار و ۳۵۳ میلیون یورو تاییــد و مابقی آن 

رد شده است.
وی با بیان اینکه ۵۵ درصد ثبت ســفارش  در کل 
کشــور مربوط به استان تهران اســت، اظهار کرد: 
همچنین در ۹ ماهه ســال جاری ۱۳ هزار کارت 
بازرگانی صادر و تمدید شــده که به نسبت مدت 
مشابه سال قبل ۶۹ درصد رشــد داشته است. در 
حال حاضر تعداد کارت بازرگانی فعال استان بالغ بر 

۱۵ هزار و ۵۹۰ کارت است.

جزییات افزایش تعرفه برق از اول بهمن ماه

تپش سهام تسال بر مدار سینوسیفروش طالی ضرابخانه استرالیا رکورد زد

»اُمیکرون« ترمز سفرهای دریایی خارجی را کشید

کارمندان دیگر حق معامله با دولت ندارند

مبدا و مقصد تجارت تهران کجاست؟

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2394| چهارشنبه 22 دی ماه  1400 |  9 جمادی الثانیه  1443 |   12  ژانویه  2022 |  4 صفحه 2000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 3

صفحه 3

صفحه 2

گرانی بلیت هواپیما تقصیر کیست؟ 

بلیت  هواپیما  
روی  موج گرانی 

چرا بودجه 
۱۴۰۱ تورمی است؟

رفت و برگشت 
شاخص بورس

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله
اولویت اخذ مالیات 

از امالک دولتی

مسووالن قبل از اینکه فضا 
را برای اجرای عملیاتی طرح 
مالیات ستانی از خانه های 
خالی آماده کنند در بودجه 
بندی سقفی را برای درآمدهای مالیاتی ناشی از این 
اجرای این طرح در نظر گرفتند. اشتباه عملیاتی رخ 
داد و این یعنی قبل از اینکه محل درآمد تثبیت شود 
محل هزینه ایجاد شد. نکته بعدی اینکه می بایست 
این طرح قبل از اجرای کلی به صورت پایلوت اجرا 

می شد تا راهکارها...

منصورغیبی،کارشــناس
مسکن

2متنکاملدرصفحه3

2

رکوردزنی 
هزینه  وام  مسکن

اجرای ۶۰۰ میلیون دالر 
تهاتر تا پایان سال

فقط از 3 هزار خانه خالی مالیات گرفته خواهد شد

بن بست مالیات ستانی از خانه های خالی
صفحه3

صفحه2

بیراهه  مقابله  با   گرانی
نفع  مصرف کننده   از  درج   قیمت   کاالها   چیست؟

درج   قیمت   تولیدکننده   روی   کاالها   
منجر   به   شفاف سازی   قیمت  ها   می شود؟

آمارهای ثبت شده از قیمت اوراق تسه در بازار نشان 
از صعود مجدد قیمت اوراق در بازار مسکن داشته و 
از مرز ۱۱۰ هزار تومان عبور کرده است.به گزارش 
اقتصادنیوز ، روند هزینه وام مسکن در روزهای اخیر 
سیری صعودی پیدا کرده و با وجود تسهیالت جدید 
اما باز هم روند آن فزاینده شده است. مسیر هزینه 
ثبت شده در بازار مسکن نشان می دهد با افزایش 
سقف هزینه وام مسکن در پاییز روند تقاضا افزایش 
پیدا کرده و به دلیل کاهش عرضه در این بخش هزینه 
وام رکوردهای بی سابقه ای را ثبت کرد. در همین اثنا 
به مناسبت سالروز تاسیس بانک مسکن، این نهاد 
تصمیمی جدید مبنی بر کاهش پرداختی اولیه در 

دریافت وام اتخاذ کرد که...

دولت سیزدهم تاکید بســیاری بر استفاده از روش 
تهاتر برای پیش برد اهداف تجاری خود دارد که در 
همین راستا، تا پایان سال پروژه تهاتری در حدود 
۶۰۰ میلیون دالر اجرا خواهد شد.به گزارش مهر، 
تهاتر مرسوم ترین شیوه تبادل در تجارت بوده که 
به منزله مبادله محصول بــه محصول بدون وجود 
واســطه ای به نام پول اســت؛ قباًل هم جابه جایی 
محصول با فلزات گرانبهایی مثل نقــره و طال یا با 
کاالهایی مثل نمک انجام می شد. تجارت متقابل 
مجموعه ای از روش های تجاری اســت که در آن 
صادرکننده یا واردکننده تعهد می کند در ازای کاال 
یا خدمات صادره به کشور خریدار یا وارده از کشور 
فروشنده، کاال یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا 

بخشی از آن خریداری یا...



اقتصاد2
ایران وجهان

ریزش قیمت سهام فارس بعد از انتصاب علی عسگری
رفت و برگشت شاخص بورس

روز گذشــته نمادهــای »فــوالد«، »خــودرو« 
و »وبملت« بیشــترین تأثیر را در رشــد شاخص 
کل داشتند و »فارس«، »شــپدیس« و »تاپیکو« 
بیشــترین تأثیر منفی را بر شــاخص داشتند.به 
گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز سه شنبه، 21 
دی 1400، شــاخص کل بورس تهران با افزایش 
هزار و 927 واحدی نســبت به روز گذشته به رقم 
یک میلیــون و 334 هــزار و 683 واحد رســید.  
شاخص هم وزن نیز با رشد هزار و 285 واحدی در 
سطح 353 هزار و 396 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 47 واحد باال آمد و 
در سطح 18 هزار و 65 واحد قرار گرفت. روز گذشته 
نمادهای »فوالد«، »خودرو« و »وبملت« بیشترین 
تأثیر را در رشد شــاخص کل داشتند و »فارس«، 
»شپدیس« و »تاپیکو« بیشترین تأثیر منفی را بر 
شاخص داشــتند. نکته جالب توجه ریزش قیمت 
فارس پس از خبر انتصاب رئیس ســابق سازمان 
صداوسیما به مدیرعاملی این هلدینگ پتروشیمی 
اســت. فارس به تنهایی 643 واحد شــاخص کل 

بورس را پائین کشید.
کاهش ارزش معامالت 

روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام به رقم 
5 هــزار و 813 میلیارد تومان کاهــش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویــه 2 هزار و 397 
میلیارد تومان بود که 41 درصد از ارزش کل معامالت 

بازار سرمایه را تشکیل می دهد.
تعادل نسبی در بازار

در پایان معامالت  روز سه شنبه، 301 نماد رشد قیمت 
داشــتند که 230 نماد بورسی و 71 نماد فرابورسی 
بودند. همچنین 352 نماد کاهش قیمت داشتند که 

293 نماد بورسی و 59 نماد فرابورسی بودند. 

بازدید مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
از سه واحد تولیدی صادراتی فرش

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، از سه واحد 
تولیدی صادراتی فرش بازدید کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکترسید علی 
حسینی و هیات همراه با هدف توسعه تعامل با جامعه 
صادراتی شهر کاشان، از کارخانه فرش قصر ایرانیان، 
ریسندگی اطلس ریس و گلرنگ فرش بیدگل بازدید 
و با مدیران ارشد این واحدهای تولیدی تبادل نظرکرد.
وی در دیدار با مدیران ارشد این واحدهای تولیدی، 
خوشنامی و خوش حسابی مشتریان را از مهمترین 
عوامل تداوم همکاری با مشــتریان دانست و گفت: 
اهلیت این واحدها برای بانک توسعه صادرات ایران 
محرز شده است؛ بانک همواره در حوزه های مختلف 

آمادگی همکاری با مشتریان خوش حساب را دارد.

برندگان خوش شانس وین کارت 
فصل پاییز معرفی شدند

دور جدید قرعه کشــی وین کارت برگزار و برندگان 
خوش شــانس 444 جایزه نقدی بــه ارزش دوازده 
میلیارد ریال مشخص شدند.به گزارش سامان رسانه، 
سری جدید قرعه کشــی وین کارت مربوط به فصل 
پاییز با حضور مدیران ارشد بانک برگزار و 444 برنده 
خوش شانس این فصل مشخص شدند.در این مراسم، 
ابتدا قرعه کشی 4 جایزه 1 میلیارد ریالی برگزار شد و 
پس از مشخص شدن اســامی برندگان خوش شانس 
این بخش، قرعه کشی برای مشخص شدن برندگان 
40 جایزه 100 میلیون ریالی و 400 جایزه 10 میلیون 
ریالی صــورت پذیرفت که اســامی تمامی برندگان 
هم اکنون در وب سایت بانک سامان در دسترس است.

جدیدترین خدمــات بانکداری 
الکترونیــک کشــور در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران کلید خورد

در هر ساعت از شبانه روز و از هر جا که حضور دارید، 
می توانید برای خود حساب بانکی افتتاح کنید. این 
خدمتی است که بانک مهر ایران به شما ارائه می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، هر چند بانکداری الکترونیک در طول سال های 
اخیر در کشور ما رشد روزافزونی داشته و باعث شده 
بسیاری از عملیات های بانکی بدون مراجعه به شعب 
بانکی قابل انجام باشــد، اما خدمات و محصوالتی 
که بانک های مختلف کشــور ارائه می کنند تا حد 
زیادی شــبیه به یکدیگر بوده و تفاوت های اندکی 
در آن ها به چشــم می خورد.این در حالی است که 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در حوزه ارائه خدمات 
الکترونیک پیشرو محسوب می شود و چند محصول 
و خدمت از جمله افتتاح حســاب آنالیــن را برای 
نخستین بار در شبکه بانکی کشور به مشتریان خود 

ارائه کرده است.

خبر

خبر

ســازمان حمایت در گزارشــی 
ضمن ارائه دالیل و ضرورت درج 
قیمت تولیدکننــده روی کاال، 
جزئیات ضرایب سود حلقه های 
توزیع را اعالم کرد.بر اساس آنچه 
که بر روی خروجی سایت سازمان حمایت تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان، آمده، ضــرورت و اهمیت اجرای طرح درج 
قیمت تولیدکننده بر روی کاال در کشور در قالب 8 هدف عنوان 
شده است.در این گزارش آمده است: با عنایت به مفاد بند 23 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر »شفاف و روان سازی 
نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر 
بازار«، استمرار اطالع رسانی نظام مند، دقیق و بهنگام در مورد 
قیمت کاال و خدمات به مصرف کنندگان، الزمه این امر است. 
در این راستا درج قیمت از طریق الصاق برچسب یا اتیکت روی 
کاال یا نصب تابلو و نرخنامه در محل تولید،عرضه، کسب و حرفه 
به نحوی که قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت به سهولت و 
روشنی برای همگان قابل رویت باشد بر اساس قوانین متعدد از 
جمله ماده )6( قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67/12/23، 
ماده )5( قانــون حمایت از حقــوق مصرف کنندگان مصوب 
88.7.15 و مواد )15 و 65( قانــون اصالح قانون نظام صنفی 
مصوب 92.6.12 مورد تاکید و تصریح قرار گرفته الکن موضوع 
تخلف عدم درج قیمت کماکان از فراوانی برخوردار بوده و در 
صدر تخلفات احصاء شده در گزارشات بازرسی است و علی رغم 
تالش های معموله وضعیت مطلوب و مورد انتظار حاصل نشده 
است.اما درباره چرایی درج قیمت تولید کننده روی کاالها سید 
رضا فاطمی امین، وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره 
به جلسه ستاد تنظیم بازار درباره درج قیمت تولید کننده روی 
محصوالت گفت: »در برخی محصوالت شاهد هستیم که قیمت 
مصرف کننده درج شده روی کاال 30 تا 40 درصد بیش از قیمت 
تولید کننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول 
قیمت ها را شاهد بوده ایم بنابراین برای رفع این مسئله در تالش 
هستیم از هفته جاری به جای درج قیمت مصرف کننده، قیمت 

تولید کننده روی 15 کاال درج شود.«

آیا با اجرای این طرح، تخفیف های دروغین 
حذف می شود؟

بارزترین دلیلی که مقامات بازرگانی داخلی کشــور را بر آن 
داشته تا قیمت تمام شده کاالها را به اطالع مشتریان برسانند، 
به دادن تخفیف های نجومی مربوط می شــود. این مقامات 
می گویند اگر فروشــنده ای برای فروش یــک کاالی تولید 
داخل تا حــدود 50 درصد تخفیف می دهــد این به معنای 
آن اســت که قیمت فروش حتی از دو برابر قیمت تولید نیز 
بیشتر بوده که پس از کسر نصف قیمت، هم هزینه های تولید 
و سود تولیدکننده و هم حاشیه اندک سود برای فروشنده را 
تامین کرده است.این مهم باعث شد تا مقامات بازرگانی برای 
جلوگیری از گران فروشی و در نظر گرفتن حاشیه های ضخیم 
سود فروشنده، راهکار درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت 
مصرف کننده را تدبیر کنند تا مشتریان متوجه قیمت واقعی 
محصول شوند و گول تخفیف های دروغین را نخورند.عباس 
تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان 
هم چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی درباره درج قیمت 
تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده روی کاالها اظهار 
کرد: »یکی از مشکالتی که به تازگی با آن مواجه بودیم ارائه 
تخفیف های اغواکننده بود و فاکتور مستندی هم در دسترس 
نبود که مشخص شود بر چه اساس این تخفیف ارائه می شود 

اما با این طرح، دیگر تخفیف های دروغین وجود ندارد چون 
تولید کننده، قیمت تمام شــده را که به منزله فاکتور است 
روی محصوالت درج کرده است.«یکی از مشکالت در سطح 
عرضه، درج قیمت های غیرواقعی در فروشگاه های زنجیره ای 
است. شواهد نشان می دهد که فروشگاه ها در قالب طرح های 
تخفیفی و حــراج، حجم باالیی از کاالهــا را با تخفیف های 
غیرواقعی 20 تا 50 درصدی و عرضه می کنند. با اجرای این 
طرح، فروشــگاه های زنجیره ای ملزم می شوند که برچسب 
تخفیفات قیمت غیر واقعی را از روی قفسه ها حذف کنند و 
همان قیمت مصرف کننده روی کاال، در معرض دید عموم 
قرار گیرد.پیش از این بســیاری از تولیدکنندگان در برخی 
مواقع کاالهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام 
شده به فروش می رســاندند که به دلیل درج قیمت مصرف 
کننده روی کاالها، این تخفیف در بیشــتر اوقات به صورت 
کامل به شبکه توزیع خرده فروشی می رسید و مصرف کننده 
هیچ سودی نمی برد.ممکن است تولید کننده، قیمت تمام 
شده را هم بیشتر از قیمت واقعی تولید برای فروشگاه های 
بزرگ درج کند؟یکی از دالیلی که برخی فروشــگاه ها اقدام 
به دادن تخفیف های نجومی مــی کردند درج قیمتی بیش 
از قیمت واقعی محصول برای فروشگاه های زنجیره ای بود و 
برخی این احتمال را داده اند که تولیدکنندگان برای فروشگاه 

های بزرگ باز هم اقدام به درج قیمت باالتر از قیمت واقعی 
داشته باشند. با این طرح تولیدکنندگان بر اساس قیمت تمام 
شده کاال و سود قانونی خود و مالیات بر ارزش افزوده اقدام به 
درج قیمت تولید کننده می کنند.محمدصادق مفتح قائم 
مقام وزیر صمت در امور بازرگانــی در این باره گفته: مبنای 
محاسبه مالیات واحد تولیدی، قیمت کاال در کارخانه است. 
اگر تولیدکننده به هر دلیلی قیمــت محصول نهایی خود را 
افزایش دهد، ملزم است که براســاس همان عدد، پرداخت 
مالیات داشته باشــد. از این رو تولیدکنندگان برای این که 
مالیات بیشــتری پرداخت نکنند از درج قیمت غیرواقعی 
امتناع می کنند بنابراین قیمت نهایــی، قیمت واقعی کاال 
خواهد بود. بدین جهت در این بخش سیستم خودکنترلی 
داریم. در ضمن طبق دستورالعمل هرگونه تخفیف بیش از 3 
 درصد تولید کننده به فروشنده ها، باید از قیمت تولید کسر و

 روی کاال درج شود.

چطور با درج قیمت تمام شده، قیمت ها کاهش 
پیدا می کند؟

در حال حاضر برخی از واحدهای تولیــدی اقدام به درج 
قیمت غیرواقعی بر روی کاالها نموده و با ارائه تخفیفات غیر 
متعارف به عوامل توزیع و عرضه کننده کاال و تحقق خواسته 
های آنها برای کسب ســود بیشتر در راستای کسب سهم 
بیشتر از بازار فروش موجبات برهم زدن تعادل بازار، ایجاد 
شرایط رقابت ناســالم و اجحاف در حق مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان صحیح العمل را فراهم می کنند. با درج 
قیمت تولید کننده واقعی حاشــیه سودهای غیر متعارف 
حذف گردیده وبالتبع منجر به کاهش قیمت مصرف کننده 
می گردد.از آن جایی که کاالها در شهرهای مختلف تولید 
می شود، یک کارخانه به شهر عرضه کننده نزدیک و به شهر 
دیگر بسیار دورتر است، تاکنون تولیدکننده باید با یک قیمت 
واحد، کاالی خود را در شهرهای مختلف عرضه می کرد، 
بنابراین تولیدکننده از آن جا که نمی داند محصول تولیدش 
در کدام شــهر توزیع می شود، ناچار اســت طوالنی ترین 
 مسیر و بیشــترین هزینه را در نظر بگیرد تا کاال به دست

 مصرف کننده برسد.

درج   قیمت   تولیدکننده   روی   کاالها   منجر   به   شفاف سازی   قیمت  ها   می شود؟

بیراهه  مقابله  با   گرانی
نفع مصرف کننده از درج قیمت کاالها چیست؟

محمد قاسمی در گفت وگو با پایگاه خبری 
اتاق ایران تشریح کرد

چــرا بودجــه ۱۴۰۱ تورمی 
است؟

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران معتقد است رشد 
70 درصدی مالیات بــر ارزش افزوده، تغییر مبنای 
محاســباتی آن در مورد کاالهای وارداتی و افزایش 
قیمت سوخت صنعت بودجه 1401 را تورمی کرده 
است.محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق 
ایران با بیان اینکه برخالف چند سال اخیر، اتاق ایران 
به ستاد تدوین بودجه دعوت نشده و نظرات بخش 
خصوصی در این فرآیند اخذ نشــد به بررسی منابع 
دولت در الیحه بودجه 1401 پرداخته و گفت: اگرچه 
هدف دولت برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در 
منابع خود هدفگذاری درستی است اما شیب اجرای 
این سیاست، خیلی مهم اســت. متاسفانه نرخ رشد 
مالیات بر اشــخاص حقوقی غیردولتی یعنی عمده 
شرکت های خصوصی، 146 درصد رشد کرده است. 
البته ما اجزای آن را نداریم چون اجزای جدیدی در 
الیحه بودجه پیش بینی شده است. مثاًل معافیت بر 
سود سپرده های بانکی برای اشخاص حقوقی حذف 
شده است. مشخص نیست دولت چقدر از این منبع 
پیش بینی کرده و چقدر از آن 146 درصد رشد مربوط 
به این است.او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران 
تاکید کرد: انتظار داریم مبانی پیش بینی دولت توسط 
مجلس، به دقت بررسی شود و اگر واقعاً بیش برآوردی 
وجود دارد، به جهت کمک به فضای کســب و کار، 
اصالح شود.قاسمی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده 
گفت: مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به 70 درصد رشد 
کرده است. یک دلیل این افزایش به این برمی گردد 
که دولت برای سال آتی نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش 
گمرکی را از 4200 به نرخ روز رسانده است. طبیعتاً 
کاالهای وارداتی، مالیات بر ارزش افزوده می دهند و 
آن هم تابعی از همین عدد بوده است. اما بخشی از این 
افزایش هم نتیجه افزایش تورم و رشد اقتصادی است. 
باالخره رشد اقتصادی که محدود است. حتی اگر رشد 
هشت درصدی سازمان برنامه و بودجه را بپذیریم، 
عمده رشد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، ناشی از 
افزایش قیمت کاالها و خدمات، یعنی تورم خواهد بود.

چرا بودجه ۱۴۰۱ تورمی است؟
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با تاکید بر اینکه 
الیحه بودجه 1401 تورمی است گفت: یک دلیل این 
برآورد به همان نکته ای باز می گردد که راجع به مالیات 
بر ارزش افزوده و عوض شــدن مبنای محاســباتی 
مالیات بر ارزش افزوده در مورد کاالهای وارداتی بیان 
کردم. بخشی دیگر به افزایش قیمت سوخت صنعت 
که در بودجه پیش بینی شــده است. این ها موجب 
می شود که فضای تورمی بر بخش تولید حاکم باشد 
و هزینه های تولید در الیحــه 1401 افزایش قابل 
توجهی پیدا کند. البته این ها آثار مســتقیم بر تورم 
است.قاسمی با بیان اینکه سیاست های موجود در 
الیحه بودجه آثار غیرمستقیم تورمی نیز دارد ادامه 
داد: مثاًل برای ترخیص همان مواد اولیه تولید، وارد 
کننده هم نیازمند پرداخت حقوق گمرکی است و هم 
مالیات بر ارزش افزوده. اگر قرار باشد که اینها را از منابع 
خود بدهد، طبیعتاً سرمایه در گردش او کاهش پیدا 
می کند. اگر قرار است از بانک وام بگیرد، طبیعی است 
که بار مالی سود بانکی به هزینه تولید اضافه می شود. 
به این ترتیب از جریان های مختلفی، هزینه های تولید 

تحت فشار قرار می گیرد.

پیش بینی قیمت دالر از مسیر قیمت درهم
شــرط مهم برای صعود قیمت 

دالر /پیش بینی بازار ارز
قیمت دالر در معامالت نقدی روز گذشته نزولی بود 
اما معامله گران قیمت دالر، بازار ارز امروزسه شنبه 21 
دی 1400 را چگونه پیش بینی کرده اند؟به گزارش 
اقتصادنیوز ، قیمت دالر این روز ها از کانال 28 هزار 
تومان عقب نشینی کرده بود و در کانال 27 هزار تومان 
در حال نوسان بود . این اسکناس آمریکایی دیروز 180 

تومان از روز یکشنبه پایین تر بود. 

شرط مهم برای صعود قیمت دالر 
فعاالن باتجربه بــازار ارز اعتقاد دارند که امروز 
وقت تصمیم گیری معامله گــران بزرگ بازار 
اســت. اگر این گروه انتظارات صعودی داشته 
باشــند،  قطعا مقاومت 28 هزار و 200 تومان 
شکسته خواهد شــد و دالر به سوی مقاومت 
بعدی 28 هــزار و 800 تومانی حرکت خواهد 
کرد. در صورتی که قیمــت دالر در روز جاری 
افزایش پیدا نکند، می توان گفت که رشد روز 
دوشــنبه تنها یک پولبک قیمتی بوده است 
و هدف معامله گران از افزایــش تحرکات در 
روز ســوم هفته این بوده اســت که ارز خود را 
 در نرخ های باالتر به فروش برســانند و از بازار 

خارج شوند. 

اخبار
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آمارهای ثبت شده از قیمت اوراق تسه در بازار نشان از صعود 
مجدد قیمت اوراق در بازار مسکن داشته و از مرز 110 هزار 
تومان عبور کرده است.به گزارش اقتصادنیوز ، روند هزینه وام 
مسکن در روزهای اخیر سیری صعودی پیدا کرده و با وجود 
تسهیالت جدید اما باز هم روند آن فزاینده شده است. مسیر 
هزینه ثبت شده در بازار مسکن نشان می دهد با افزایش سقف 
هزینه وام مسکن در پاییز روند تقاضا افزایش پیدا کرده و به 
دلیل کاهش عرضه در این بخش هزینــه وام رکوردهای بی 
سابقه ای را ثبت کرد. در همین اثنا به مناسبت سالروز تاسیس 
بانک مســکن، این نهاد تصمیمی جدیــد مبنی بر کاهش 
پرداختی اولیه در دریافــت وام اتخاذ کرد که منجر به پایین 
آمدن قیمت اوراق تسه در بازار شد. اما اکنون آمارهای ثبت 
شده از قیمت اوراق تسه در بازار نشان از صعود مجدد قیمت 
اوراق در بازار داشته و از مرز 110 هزار تومان عبور کرده است.

رکورد قیمت در بازار اوراق تسه
در روز 19 دی ماه هزینه اوراق تســهیالت بانک مسکن به 
حدودا 111 هزار تومان رسید. بررسی آمارها نشان از دومین 

رکورد قیمت این متغیر در دو سال گذشته داشته است. 
به طور کلی مشتریان بازار اوراق تسهیالت مسکن می توانند 
با خرید این اوراق در بازار، وام خرید خانه از بانک مسکن اتخاذ 

کنند. قیمت این اوراق در بازار به صورت روزانه کشف شده و 
اعتبار آن ها برای خرید وام معادل با 500 هزار تومان است. 

در پاییز امسال ســقف خرید اوراق تغییر کرد. طبق قاعده 
جدید بانک مسکن ســقف خرید وام برای مجردین ساکن 
تهران برابر بــا 280 میلیون تومان و بــرای متاهلین برابر با 
480 میلیون تومان اعالم شد. این رویداد منجر به رشد تقاضا 
شده و در صورتی که عرضه هم ســو با تقاضای اوراق در بازار 
 حرکت نمی کرد قیمت این اوراق رفتاری صعودی را از خود

 برجای گذاشت. 
در همین راستا در ابتدای آذر ماه، بانک مسکن به مناسبت 
سالروز تاسیس این بانک تصمیم  گرفت تا هزینه وام را برای 
مشــتریان کاهش دهد. به این دلیل تا 25 دی ماه قاعده ای 
جدید در مورد خرید اوراق تصویب شد که طی آن مشتریان 
کافی است برای دریافت وامی مشخص تنها نیمی از اوراق را 
خریداری کنند و نیم دیگر را با نرخ سود اسمی 18 درصد طی 

هشت سال از بانک مسکن اخذ کنند.
این رویــداد موجب شــد تــا مشــتریان برای تهیــه وام 

نیمــی از اوراقی کــه تاپیش از ایــن نیاز بــود را خریداری 
 کنند. ایــن اتفاق معــادل با دوبرابــر کردن عرضــه اوراق 

در بازار بود.

موج جدید تقاضا در بازار مسکن؟
این اتفاق، هزینــه وام مســکن را کاهش داد امــا نکته آن 
جاست که این کاهش هزینه تا کجا دوام خواهد داشت؟ در 
همین رابطه برخی تحلیلگران اعتقاد داشــتند دوباره موج 
جدیدی از تقاضا در بازار شــکل خواهــد گرفت که موجب 
افزایش هزینه وام خواهــد شــد.در روز 19 دی ماه هزینه 
 اوراق تســه در بازار مســکن 111 هزار تومان به دست آمد
 که هزینه وام را برای مجردین درصورت استفاده از تسهیالت 
به 31 میلیون و 80 هزار تومان و بدون استفاده از تسهیالت به 
62 میلیون و 160 هزار تومان رسانید.هزینه وام مسکن برای 
متاهلین نیز در این روز برابر با 53 میلیون و 280 هزار تومان 
بوده که درصورت عدم استفاده از تسهیالت دو برابر این رقم 

یعنی 106 میلیون و 560 هزار تومان خواهد بود.

روند فزاینده در نرخ سود وام مسکن
از آن جا که مشــتریان این بازار دو هزینه را برای دریافت وام 
باید پرداخت کنند در نتیجه نرخ ســود وام مسکن برای آن 
ها از میزان اسمی خود جدا شــده و متناسب با هزینه اوراق 

تغییر خواهد کرد.
در همیــن رابطه نــرخ ســود وام مســکن در روز 19 دی 
مــاه در صــورت اســتفاده از تســهیالت برابر بــا 21.65 
 درصــد و در صــورت عــدم اســتفاده از این تســهیالت

معادل با 24.7 درصد خواهد بود.

    روند صعودی در هزینه مازاد وام مسکن
در ادامه، مشتریان در طول 12 سال باید هزینه وام را در حالت 
های مختلف پرداخت کنند. اگر در نظر بگیریم که مشتریان در 
بازار مسکن سقف وام را تهیه کرده باشند بنابراین مجردین در 
صورت استفاده از تسهیالت بانک مسکن 369 میلیون تومان 
و در صورت عدم استفاده از این تسهیالت باید 382 میلیون 
تومان را پرداخت کنند.هزینه مازادی که متاهلین نیز با کسر 
هزینه اولیه باید در طول 12 سال پرداخت کنند برابر با 646 
میلیون تومان در صورت عدم اســتفاده از تسهیالت بوده و 
در صورت استفاده از این تسهیالت نیز برابر با 635 میلیون 

تومان خواهد بود.

دولت سیزدهم تاکید بسیاری بر استفاده از روش تهاتر 
برای پیش بــرد اهداف تجاری خــود دارد که در همین 
راستا، تا پایان سال پروژه تهاتری در حدود 600 میلیون 
دالر اجرا خواهد شد.به گزارش مهر، تهاتر مرسوم ترین 
شیوه تبادل در تجارت بوده که به منزله مبادله محصول 
به محصول بدون وجود واسطه ای به نام پول است؛ قباًل 
هم جابه جایی محصول با فلــزات گرانبهایی مثل نقره و 
طال یا با کاالهایی مثل نمک انجام می شد. تجارت متقابل 
مجموعه ای از روش های تجاری است که در آن صادرکننده 
یا واردکننده تعهد می کند در ازای کاال یا خدمات صادره 
به کشور خریدار یا وارده از کشور فروشنده، کاال یا خدماتی 
را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری یا صادر 
کند.از سویی دیگر هر جا که استفاده از ابزار مبادله دشوار 
بوده و یا نقد کردن دارایی ها سخت باشد، رغبت به تهاتر 
افزایش پیدا می کند بنابراین در مواردی که کشــورها با 
تحریم های اقتصادی مواجه شده و جابجایی پول برایشان 
دشوار می شود، به استفاده از ابزار تهاتر ترغیب می شوند.
نکته قابل توجه آنکه عالوه بر کشــورهای تحریم شده و 
یا دارای محدودیت، با توجه به ابعاد گسترده تجارت در 
دنیا، تهاتر یکی از روش های بــه روز در تعامالت تجاری 
کشورهاِی تحریم نشده نیز محسوب می شود که در اینجا 
می توان به افتتاح مرکز تهاتر در استانبول ترکیه اشاره کرد. 
همچنین شهر تهاتر به منظور توسعه تجارت به زودی در 
کشور چین راه اندازی خواهد شد. همچنین بر اساس آمار 
وزارت بازرگانی آمریکا، در دنیا 30 درصد معامالت تجاری 
به شیوه تهاتر انجام می شود که طبق برآوردها، احتمال 

رسیدن این رقم به 40 درصد نیز وجود دارد.
باید توجه داشت که کشــورهای دیگر همچون ایران با 
مساله تحریم در این حد و اندازه مواجه نیستند، بنابراین 
اســتفاده از روش تهاتر در کشــورهای دیگر مقبولیت 
 این شــیوه تجــاری در عرصه بیــن المللی را نشــان

 می دهد.

طی ۳ سال گذشــته ۵ میلیارد دالر از محل 
تهاتر کار کرده ایم

بر این اساس، دولت سیزدهم تاکید بسیاری بر استفاده از 
روش تهاتر برای پیش برد اهداف تجاری خود دارد. در بسته 
حمایت از صادرات غیرنفتی کشور که مهر ماه سال جاری 
از سوی دولت ابالغ شــد به صورت ویژه به موضوع تهاتر 
پرداخته شده است.همچنین »استفاده از سازوکار مبادالت 
تهاتری برای تسهیل مبادالت درصورت نیاز« بخشی از بند 
دهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این بند بر 
»حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات 
به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت« تاکید 
شده است و تهاتر، یکی از روش های این حمایت است.در 
این رابطه علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران در گفت و گو با مهر با بیان اینکه بحث ما این 
است که در یک فضای غیرسیاسی، موضوع تهاتر را توسعه 
دهیم، اظهار کرد: یکی از ویژگی های اصلی استفاده از شیوه 
تهاتر در عرصه تجارت، پرداخت های ارزی است؛ به این 
معنا که تراکنش ها به راحتی انجام شده و اتفاقاً کاسبی ها 
و کسب و کارهای شکل گرفته در تحریم با اجرایی شدن 
بحث تهاتر از بین می رود. در تهاتر بســیاری از تعامالت 

تجاری، اقتصادی می شود.
وی افزود: طی 3 ســال گذشــته 5 میلیارد دالر از محل 
تهاتــر کار کرده ایم و در آینده هــر تاجری که عالقمند 
بــه کار در حــوزه تهاتــر باشــد، کمکــش می کنیم. 
همچنین مصوباتــی از نهادهای باالدســتی گرفته ایم 
تا موضوع تهاتــر به کل کاالهای صادراتــی تعمیم داده 
شــود. بر ایــن اســاس صادرکننــدگان در حوزه های 
 مختلــف امــکان اســتفاده از ایــن روش را خواهنــد 

داشت.

۶۰۰ میلیون دالر تهاتر تا پایان سال
معاون وزیر صمت به تهاتر صورت گرفته با کشور سریالنکا 
اشاره کرد و گفت: ما از طریق استفاده از شیوه تهاتر مطالبه 
9 ســاله خود از ســریالنکا را زنده کردیم؛ بانک مرکزی 
سالیانه 350 میلیون دالر ارز برای واردات چای تخصیص 
می دهد ما به بانک مرکزی اعالم کردیم که بخشی از این 
ارز را ندهد تا ما به جای مطالباتمان چای از ســریالنکا 
بگیریم. این مساله به معنای از بین بردن پول نیست بلکه 
زنده کردن مطالبات کشور اســت.وی افزود: در سالهای 
گذشــته صرافان زیادی به منظور زنده کردن مطالبات 
ایران از ســریالنکا پیش قدم شدند و اعالم می کردند که 
16 درصد را می گیرند و مطالبه را زنده می کنند. منتهی 
ما گفتیم با استفاده از شیوه تهاتر، پول مملکت به جیب 
صراف نرود. روی خواب پول هم 35 میلیون دالر ســود 
گرفتیم. همچنین مهم ترین نکته ای که در ســریالنکا 
داشتیم این بود که کشاورز داخلی آسیب نبیند و آسیب 
هم نخواهد دید.پیمان پاک گفت: بحث استفاده از شیوه 
تهاتر را با کشورهای دیگر نیز دنبال می کنیم و تهاتر 500 
تا 600 میلیون دالری پروژه بعدی است که جزئیات آن 

اعالم خواهد شد.

معایب تهاتر
به گزارش مهر، مزایای استفاده از شیوه تهاتر در اقتصاِد 
تحریم شده غیر قابل انکار است اما با این حال انتقاداتی از 

سوی نهادهای مختلف به این سیاست مطرح شده است.
در این رابطه عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار 
پول و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تهاتر 
به عنوان ُمســکن می تواند مورد استفاده قرار بگیرد ولی 
اینکه دولت بخواهــد برای بلندمدت روی آن حســاب 

کند، قطعاً راه مناسبی نخواهد بود، اظهار کرد تهاتر باعث 
محدودیت بیشتر در انتخاب کاال می شود و قدرت چانه زنی 
را کاهش می دهد و باعث می شود تا کشوری که قرار است 
به جای نفت به ما کاال بدهد دست پیش داشته باشد. این 
وضعیت حتی منجر به این می شود که کشور دوم کاالیی به 
ما بدهد که حتی نیازی جدی به آن نداشته باشیم یا حتی 

کیفیت و قیمت مناسبی هم نداشته باشد.
وی افزود: اساساً تهاتر ابزار مناسبی در شرایط عادی اقتصاد 
نیست؛ تهاتر باید به حد نیاز انجام شود نه بیشتر، مگر کشور 
چقدر به چای سریالنکا یا برنج پاکستان و هند نیاز دارد؟ 
واردات بیش از نیاز اصالً اقتصادی نیست و به تولید داخلی 

هم آسیب می زند.
آرگون گفت: ضمن اینکه با توجه به تحریم بودن اقتصاد 
ما، کشــورهای خریدار، کاال را با قیمت پایین تری طلب 
می کنند و این مساله می تواند به اقتصاد داخلی و تولید 
آســیب جدی وارد کند چراکه با نبود قــدرت چانه زنی 
کشور خریدار هم قیمت های خودش را تحمیل خواهد 
کرد. بسیاری از کشورهایی که ایران به آنها نفت می دهد 
در حقیقت تک محصولی هستند و نمی توانند کاالهای 

زیادی به ایران بدهند.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
تهران تصریح کرد: باید توجه داشت که تهاتر در اشل یک 
بنگاه شاید توجیه داشته باشد اما برای کشور 80 میلیونی 
بخش اندکی از اقتصاد را جلو می بــرد و نمی توان تمام 

مبادالت اقتصادی را با تهاتر انجام داد.
به گزارش مهر، قطعاً هر شــیوه تجــاری دارای معایب 
و مزایای مختلفی اســت منتهی تهاتر بهترین شــیوه 
مبادالت در تجارت بین المللی در زمان تحریم محسوب 
می شــود که تســهیل گر تجارت اســت کــه بین دو 
 کشور دو شــرکت و چند شــرکت در فضای بین المللی

 انجام می شود.

هزینه اوارق تسه برای مجردین و متاهلین

رکوردزنی هزینه وام مسکن

اجرای ۶۰۰ میلیون دالر تهاتر تا پایان سال

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نوسان قیمت سکه در کانال ۱۲ میلیون تومان  
قیمت سکه روز سه شنبه در بازار تهران با ۲۷۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید.ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 

افزایش ۲۷۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر 

گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۱۴ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و ۲۶۳ هزار تومان شد.
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اولویت اخذ مالیات از امالک دولتی 
منصور غیبی، کارشناس مسکن

مسووالن قبل از اینکه فضا را برای اجرای عملیاتی طرح مالیات ستانی از خانه های خالی آماده کنند در بودجه بندی سقفی را برای درآمدهای مالیاتی ناشی از این اجرای این طرح در نظر گرفتند. اشتباه عملیاتی رخ 
داد و این یعنی قبل از اینکه محل درآمد تثبیت شود محل هزینه ایجاد شد. نکته بعدی اینکه می بایست این طرح قبل از اجرای کلی به صورت پایلوت اجرا می شد تا راهکارها و سیستم ها مشخص شود. 

نکته مهم تر اینکه قبل از اینکه این طرح را از مردم شروع کنند می بایست از دولت شروع می شد. دولت، شــبکه بانکی، نهادها و ارگان ها خیلی بیشتر از افراد عادی دارای امالک هستند. بنابراین می بایست این راه 
عملیاتی را برای اجرا شدن به دوایر دولتی می کشاندند. دولت باید ابتدا از خود ممیزی را آغاز می کرد و با این کار هم اعتماد سازی صورت می گرفت هم مردم برای مشارکت در طرح تشویق می شدند. برای اینکه این 
طرح و اجرای آن منظم و در بازار رایج شود دولت و سایر سازمان های دولتی باید این قانون را اجرایی کنند. اگر دولت با خودممیزی این قانون را اجرا کند، به رعایت عدالت اجتماعی نزدیک تر است و به دنبال آن برخی از 
مردم که خانه های خالی دارند نیز به پرداخت مالیات تشویق می شوند. اگر به دارایی های بدون استفاده بانک ها و امثال آن مالیاتی تعلق نگیرد و تنها از برخی خانه های عامه مردم مالیات اخذ شود، این طرح به درستی 

اجرا نشده است. خانه 70 متری مازاد یک بازنشسته مبنای درستی برای اخذ مالیات از خانه های خالی نیست.  
این در حالی است که متولی رسمی و کارگزار علمی و پژوهشی برای اجرای این طرح وجود ندارد. در واقع پاسکاری متولی برای اجرای این طرح، موجب شده که اجرای این طرح روس زمین بماند. کارگزار متشکل از 
یک کمیته، مسوول و پاسخگو باید در کنار هم باشند تا محل درآمد از مالیات ستانی در مسیر درستی پیش برود. پس از گذشت چند سال هنوز ارگانی به صورت رسمی وظیفه اجرا و نظارت بر این طرح را بر عهده ندارد.
در روزهای اخیر پیامک هایی برای مردم از سوی سامانه ثبت امالک و اسکان ارسال شده که موجب ایجاد یک نوع هیجان منفی در بازار مسکن شده است. با این اقدام در جامعه یک نوع هیجان منفی ایجاد کرده اند. 

این اقدامات نتیجه ای خوبی نخواهد داشت. متاسفانه مسووالن سر این طناب را گم کرده اند و با تزریق هیجان موجب منفی در بازار مسکن ایجاد کرده اند. 

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران گفت: 
حذف ارز ترجیحي در شرایط فعلي بازار کاغذ را دچار 
بحران مي کند،  کاغذ دولتي که به نشــر و مطبوعات 
اختصاص پیدا مي کند ، همچون ترمزي مقابل افزایش 
قیمت در بازار است. احمد شــریفان، رئیس اتحادیه 
فروشندگان کاغذ و مقوا تهران در آخرین وضعیت بازار 
این صنف گفت: بازار کاغذ بیش از یک ماه اســت که 
رکود کامالً بي سابقه اي را تجربه میکند، این روزها نیز 
که بحث حذف یا عدم حذف ارز ترجیحي مطرح است، 

به مسئله رکود بازار کاغذ افزوده شده است.
وي ادامه داد: اگر قرار باشد ارز ترجیحي حذف شود، 
گراني شدید حاکم شــده و طبیعتاً با حذف ارز کاغذ 
دولتي اندک نظم نسبي بازار کاغذ بر هم خواهد خورد و 
نمي توان مقابل افزایش قیمت بازار کاغذ را گرفت؛ چرا 
که توزیع کاغذ دولتي میان ناشران و مطبوعات تا اندازه 
اي قیمت ها را در بازار آزاد را مهار مي کند و هم چون 
ترمزي مقابل افزایش بي رویه قیمــت ها در این بازار 

عمل مي کند.
شریفان همچنین از کمبود شدید کاغذ روزنامه در بازار 

خبر داد و گفت: متأسفانه کاغذ روزنامه اصاًل در بازار 
وجود ندارد، نکته جالب در این میان این است که براي 
کاغذي که وجود خارجي ندارد، قیمت کیلویي ۳۵ هزار 
تومان لحاظ مي شود؛ این در حالي است که تا یک ماه 
پیش کاغذ روزنامه کیلویي ۱۶ هزار تومان معامله مي 
شد. وي ادامه داد: در حال حاضر بازار کاغذ دچار نوعي 
بالتکلیفي است، تاجران یا به واردات نمي پردازند یا 
کاغذ وارد شــده را به بازار عرضه نمي کنند، چرا که 
هنوز دالر نرخ مشخصي ندارد.کاغذ چاپ و تحریر یک 
ماه است روي بندي ۵۸0 تا ۶۸0 هزار تومان قفل شده 
است، از سوي دیگر تقاضایي نیز براي این نوع کاغذ در 
بازار وجود ندارد. رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و 
مقوا تهران افزود: هر سال در ماه هاي پایاني سال رونقي 
هر چند موقت در بازار مشاهده مي شد، که ناشي از چاپ 
تقویم و سررسید بود، اما امسال کسي جرات ورود به این 
بازار را ندارد. شریفان در بخش دیگري از سخنان خود به 
تعدیل نیروي گسترده در بازار کاغذ اشاره کرد و گفت: 
برخي از همکاران ما تعطیل کرده برخي دیگر تغییر 
شغل داده و در کار مواد غذایي مشغول به کار شده اند. 

احمد ابوالحسني ریاســت اتحادیه چاپخانه داران در 
نشست هم اندیشي وزیر صمت با فعاالن اقتصادي با 
اشــاره به واردات بي رویه محصوالت چاپي به کشور 
گفت: این واردات در حالي صورت مي گیرد که توان 
تولید آن در داخل وجود دارد ولي به دلیل ناهماهنگي 
میان نهادهاي دولتي و خصوصي مرتبط، ورود کاالي 
چاپي بدون توجه به توانمندي داخلي، بي وقفه ادامه 
دارد. احمد ابوالحسني، ریاست اتحادیه چاپخانه داران 
تهران با اشاره به مشکالتي نظیر تامین به موقع مواد 
اولیه فیلم هاي پلیمري نیز گفت: قیمت این مواد در 
بورس افزایش قابل مالحظه اي داشته که این افزایش 
قیمت، مشکالت جدي را براي تولید کنندگان و مصرف 

کنندگان این فیلم ها به وجود آورده است.
ابوالحسني همچنین به نقش صنعت چاپ در تولید 
ملي اشاره کرد و اظهار داشــت: صنعت چاپ، حلقه 
تکمیلي در تولید تمام صنایع است و بدون چاپ نمي 

توان هیچ تولیدي را به بــازار عرضه کرد. ولي در حال 
حاضر به دلیل نبود یک آمار دقیق و صحیح، ســهم 

واقعي چاپ در تولید و صادرات مغفول مانده است.
سید رضا فاطمي امین وزیر صنعت، معدن و تجارت 
پس از استماع سخنان ریاست اتحادیه چاپخانه داران 
تهران در خصوص مشکالت صنعت چاپ گفت: براي 
اعمال محدودیت بر واردات کاالهاي چاپي که ظرفیت 
تولید آن در داخل وجود داشته باشد و نیز تامین مواد 
اولیه فیلم هاي پلیمــري، پیگیریهاي الزم را به عمل 

مي آوریم.
وي با بیان اینکه رفع مشکل تامین مواد اولیه فیلم هاي 
پلیمري باید با نظر داشــت مصوبه مجلس نسبت به 
عرضه این مواد در بورس مورد پیگیري قرار گیرد، اظهار 
داشت: این مسئله مي تواند با راه حل مشابه اي که در 
بخش تامین مواد اولیه آهن و سیمان براي تولید کننده 

داخلي به کار رفت، برطرف گردد

فعاالن بازار گوشت قرمز معتقدند، صادرات عامل گرانی 
گوشت قرمز نشده اســت بلکه قاچاق دام عاملی برای 
گرانی این کاالی اساسی است. با توجه به هشدارهای 
مکرر کشتار دام های مولد و آبســتن، نگرانی از آینده 
تولید، دادستانی و سازمان دامپزشکی پای کار آمدند 
تا بتوانند با تشــدید نظارت ها از ذبــح دام های مولد 
جلوگیری کنند.رئیس اســبق سازمان دامپزشکی در 
آذر ماه  گفت: به استناد ماده ۱0 آئین نامه اجرایی ماده 
۱۸ قانون سازمان دامپزشکی کشور، کشتار میش، گاو و 
گاومیش آبستن ممنوع است. بدین منظور دستورالعمل 

های الزم به کشتارگاه ابالغ شده است.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که هر کیلو گوشت 
با اختالف  چندبرابری با نرخ ۱70 تا ۱۸0 هزار تومان در 
بازار عرضه می شود که طی روزهای اخیر برخی از فعاالن 
بازار و توزیع کنندگان گوشت، صادرات را علت اصلی این 
التهابات عنوان می کنند, اما در مقابل تولیدکنندگان و 
مدیر عامل اتحادیه دام سبک معتقدند که این موضوع 

هیچ ارتباطی به گرانی های اخیر ندارد.
سعید سلطانی سروستانی کارشناس صنعت دامپروری 
گفت: قاچاق دام ارتباط مستقیمی با ارز دارد به طوری 
که با افزایش نرخ دالر، قاچاق تشدید می شود.به گفته 
وی، با تغییر تخصیص نرخ ارز، قیمت تمام شــده دام 
افزایش می یابد که در صورت ثبات نرخ ارز، قاچاق صرفه 

اقتصادی ندارد.
گزارش ها حاکی از آن است که هر کیلو دام آن سوی 
مرزها ۱00 تا ۱۱0 هزار تومان داد و ستد می شود.این 
کارشناس صنعت دامپروری ادامه داد: برای جلوگیری 
از پدیده قاچاق باید ساز و کار قانونی صادر شود تا ارز به 
کشور بازگردد و تولیدکننده هم بتواند از سود عایدی 
استفاده کند چرا که صادرات بدون حساب و کتاب کار 

درستی نیست.
طبق اظهارات مســئوالن، با نوســانات نرخ ارز انگیزه 

قاچاقچیان برای قاچاق دام از مرزهای کشور افزایش می 
یابد که امسال کشتار دام های مولد و سیاست حمایتی 
مسئوالن مبنی بر صادرات و خرید حمایتی هر یک به 
نوبه خود در نوســان قیمت مرغ در بازار تاثیر گذاشته 
است. علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
گفت: با آغاز مجوز صادرات، قیمت  دام  روند افزایشی به 
خود گرفت. به گفته وی، هم اکنون دام از مرز بانه در حال 
قاچاق است که این موضوع به سبب کشتار بی رویه دام 
های مولد و صادرات، مشکالت را ۲ چندان خواهد کرد.

رصدهای میدانی از سطح بازار نشان می دهد که قیمت 
کنونی هر کیلو شــقه گوســفندی ۱۳0 تا ۱۵0 هزار 
تومان، شقه گوساله ۱۳0 تا ۱۴0 هزار تومان، سردست 
گوسفندی ۱۶0 تا ۱70 هزار تومان و سردست گوساله 
۱۵0 تا ۱۶0 هزار تومان است که نسبت به هفته های 
گذشته ۱0 تا ۱۵ هزار تومان رشد داشته است که بنابر 
اذعان فعاالن بازار، گرانی دام زنده ناشــی از صادرات 
موجب شده تا قیمت جگر، قلوه و کله پاچه هم نوساناتی 

داشته باشد.
ملکی کنترل صادرات و تامین نهاده های مورد نیاز دامدار 
به منظور تامین هزینه های تولید را اعالم جلوگیری از 
قاچاق اعالم کرد. به گفته وی، علی رغم کنترل قاچاق 
نسبت به قبل، اما به سبب تعدد مرزهای مشترک، انگیزه 

قاچاقچیان برای قاچاق باالست.
فضل خرم  مدیر عامل اتحادیه تعاونی اتحادیه عشایری 
دامداردان متحرک گفت: میزان قاچاق دام بیش از رقم 
تصور است، گرچه آمار مســتندی در خصوص قاچاق 
نداریم، اما برآورد می شود که بیش از ۲0 هزار راس دام 
در روز قاچاق می شود. با وجود تعدد مرزهای مشترک، 
قاچاق دام به کشورهای اطراف همچنان در حال انجام 
است که بنابر اذعان رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
استمرار این روند در کنار صادرات دام منجر به تالطم 

بازار گوشت می شود.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم شوفاژ و تهویه 
مطبوع تهران از افزایش متوسط ۱۳تا ۱۴ درصدي 
قیمت شوفاژ نسبت به سال گذشته و رکود در بازار 
این کاال خبر داد و گفت که ســهم واردات در بازار 

شوفاژ کمتر از ۵ درصد است.
محمدباقر معتمد، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
شــوفاژ و تهویه مطبوع تهران با بیان اینکه عمده 
لوازم شــوفاژ در ایران تولید میشــود، اظهار کرد: 
این لوازم شــامل دیگ چدني و فوالدي، رادیاتور، 
پمپ، پکیج، شیرآالت رادیاتور و سایر لوازم تکمیلي 
موتورخانه هاســت که در داخل تولید مي شــود.

وي در ادامه از افزایش متوسط ۱۳ تا ۱۴ درصدي 
قیمت شوفاژ نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: 
در حال حاضر در این بازار عرضه بیشــتر از تقاضا 

و زمان مناســبي براي خرید است. رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع تهران در 
ادامه در پاسخ به ســوالي درباره میزان واردات در 
این بخش اظهار کــرد: واردات در این حوزه خیلي 
کم است و هم به لحاظ مقداري و هم به لحاظ ریالي 
کمتر از پنج درصد بازار را تشکیل مي دهد. معتمد 
در پایان مشــکل اصلي این صنف را رکود عنوان 
کرد و گفت: با توجه به راکد بود ســاخت مسکن، 
وضعیت صنعت شوفاژ هم راکد است و اعضاي صنف 
با حداقل ســود کاالهاي خود را عرضه میکنند. از 
طرف دیگر این کاالها در انتهاي تکمیل ساختمان 
خریداري مي شود، بنابراین در صورت ایجاد رونق 
 احتمالي باز هم طول مي کشد تا این رونق به صنف 

شوفاژ برسد.

افزایش هماهنــگ و یکباره 
کف قیمت ها از سوی ایرالین 
ها تبانی به نظر می رسد. اما 
ایرالین ها تبانــی را رد می 
کنند و همچنان بی توجه به 
نرخ نامه وزارت راه به کار خود ادامه می دهند. در حالی 
که در دو سال اخیر تغییرات قیمت بلیت هواپیما به دلیل 
اتفاقات متعدد، متنوع بوده، سازمان هواپیمایی کشوری 

در اقدامی عجیب از ارزان فروشی بلیت ممانعت کرد.
شیوع ویروس کرونا و در نتیجه آن  کم شدن مسافران 
از یک ســو و اجبار به رعایت پروتکل های بهداشتی در 
پروازها از سوی دیگر بازار شرکت های هواپیمایی را خراب 
کرد، ایرالین ها در ماه های اخیر با مشکالت مالی روبه رو 
شده اند و از این رو برای جبران آن به هر بهانه ای دست 

در جیب مسافران کرده اند.
اما وزیر راه و شهرسازی در پاسخ نمایندگان مجلس در 
خصوص گرانی بلیط هواپیما گفت که دلیل این افزایش 

نرخ، کمبود هواپیما است. قاسمی در پاسخ نمایندگان 
مجلس در خصوص گرانی بلیط هواپیما این گونه بیان 
نمود که دلیل این افزایش نرخ، کمبود هواپیما دانست 
و تاکید کرد که برای بررسی نرخ بلیت هواپیما در هفته 

آینده جلسه شورای عالی هواپیمایی برگزار می شود.
در همیــن رابطه حرمــت اهلل رفیعی رئیــس انجمن 
آژانس های هواپیمایی می گوید: تعیین کف قیمتی ۶00 
هزار تومان برای پروازهای داخلی، با قانون آزادســازی 
قیمت بلیــت هواپیما مغایرت دارد و حقــوق مردم در 
این زمینه پایمال می شــود ولی ایرالین ها به کسی هم 

پاسخگو نیستند.
وی ادامه داد: ایرالین ها جلسه ای داشته اند و با هم توافق 
کرده اند که هیچ ایرالینی کمتر از ۶00 هزار تومان بلیت 
نفروشد؛ وقتی چند سال است که قانون آزادسازی اجرا 
می شود، همواره درخواست داشــته ایم تا این قانون به 
صورت دقیق اجرا شود؛ چرا وقتی ایرالین ها می خواهند 
سقف قیمتی را بال ببرند، به قانون آزادسازی نرخ بلیت 
هواپیما استناد می کنند؛ اما وقتی می خواهند کف قیمتی 

را تعیین کنند، اعتنایی به این قانون نمی کنند؟

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی گفت: در 
حال حاضر که به دلیل کاهش تقاضای پرواز، قیمت ها 
کاهش یافته، شــرکت های هواپیمایی بین خود توافق 
می کنند که هیچ ایرالینی حق ندارد کمتر از ۶00 هزار 

تومان بلیت بفروشد.
اما دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی در گفت و گو 
با "کسب و کار" گفت: در پرواز های داخلی مجموعا ۴ 
درصد به سقف نرخ بلیت افزوده می شود؛ اما در پرواز های 
خارجی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد 
که با توجه به رقمی که نرخ فروش بلیت پرواز های خارجی 
دارد، این پایه مالیاتی سبب می شود تا دسترسی مردم به 
سفر های خارجی کاهش یافته یا حتی از دسترس خارج 
شود ضمن اینکه از یک سو عوارض خروج از کشور هم 
داریم و از سوی دیگر ۹ درصد هم مالیات بر ارزش افزوده 

اختصاص می یابد.
مقصود اسعدی سامانی اضافه کرد: هماهنگی یا تبانی 
بین شرکت های هواپیمایی برای باالبردن قیمت بلیت 
هواپیما وجود ندارد. به منظور جلوگیری از هرگونه اجحاف 
و گرانفروشی احتمالی در شــبکه توزیع سقف نرخی 

مسیرهای پروازی توسط سازمان هواپیمایی کشوری 
و انجمن تحت نظارت و کنترل قرار دارد و شرکت های 
هواپیمایی خود را متعهد به رعایت سقف نرخ تعیین شده 
می دانند. به گفته وی، مقصر ایرالین ها مقصر این افزایش 
قیمت نیستند و برخی نمایندگانی که همواره نسبت به 
افزایش قیمت بلیت هواپیما اعتراض می کنند با وضع و 

تصویب این قانون باعث این افزایش نرخ شده اند.
وی افزود: نرخنامه جدید را بر اساس این قانون روی سایت 
انجمن قرار داده ایم و اگر بلیتی خارج از این نرخ ها فروخته 
شود، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهیم کرد. 
البته شرکت های هواپیمایی با توجه به شناور بودن نرخ ها 
می توانند بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی عرضه 
کنند اما باید در نظر داشته باشند که ۹ درصد از این مبلغ 

بابت مالیات بر ارزش افزوده کسر خواهد شد.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ادامه داد: حدود ۱۲ 
درصد قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی ارتباطی 
به ایرالین ها ندارد و مربوط به هزینه هایی مانند عوارض 
و مالیات است که به حساب شرکت های هواپیمایی واریز 

نمی شود.

شایلی قرایی
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معــاون درآمد های مالیاتی 
ســازمان امور مالیاتی می 
گوید: بر اســاس داده های 
موثق ما می توانیم بر سه هزار 
خانه خالــی مالیات ببندیم 
در حالی که میزان خانه های خالی خیلی بیشتر از این 

میزان است. 
برخی کارشناسان بازار مسکن مخالف طرح مالیات بر 
خانه های خالی نیستند اما معتقدند عدم اجرای سریع و 
درست آن مشکالتی را به همراه دارد. کارشناسان بازار 
مسکن نبود سامانه شناسایی دقیق خانه های خالی 
و عدم خوداظهاری افرادی که دارای خانه های خالی 
هستند را مشکل اجرای این طرخ عنوان می کنند. از 
سوی دیگر فعاالن بازار مسکن بر این اعتقادند که دولت 
می بایست اول از خود شروع کند وئ امالک و مستغالت 
بسیاری که در دســت دولتی ها قرار دارد می بایست 

مشمول مالیات ستانی شود. 
معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی در 
توضیح چگونگی اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: 
بر اساس داده های موثق ما می توانیم بر سه هزار خانه 
خالی مالیات ببندیم در حالی که میزان خانه های خالی 
خیلی بیشتر از این میزان است. محمد مسیحی افزود: 
به اجرای قانون " مالیــات بر خانه های خالی" مصمم 

هستیم، اما اطالعات ما قابل اتکا نیست.
وی اظهار داشت: شناسایی هویت ملک و مالک بر عهده 
وزارت مسکن و شهرسازی است. ۱۲ هزار واحد مسکن 
خالی به ما ارائه شده است، اما تکلیف زیاد روشن نیست؛ 
چون ملک باید بیشتر از ۱۲0 روز خالی باشد تا خانه 
خالی به حساب بیاید. داده ها از خانه های خالی ایراد دارد 
و باید دوباره بازشناسی شود. بر اساس داده های موثق ما 
می توانیم بر سه هزار خانه خالی مالیات ببندیم در حالی 

که میزان خانه های خالی خیلی بیشــتر از این میزان 
است. وی افزود: الزمه گرفتن مالیات در هر پایه ای، اخذ 
و داشتن اطالعات قابل اتکا و به موقع است و جمع آوری 

اطالعات خانه های خالی، کاری سخت است.
علی فرنام - کارشــناس مســکن مرکز پژوهش های 
مجلس هم گفت: دشوارترین قسمت دیرکرد درباره 
مالیات بر خانه های خالی، شناسایی اطالعات ملک و 
مالک است. وی افزود: مبنای طرح شناسایی اطالعات 
ملک و مالک بر خود اظهاری کامل اســت و داده ها و 
اطالعات باید مکان محور باشــد. کارشناس مسکن 
مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه هدف این قانون 

مبارزه با سوداگری مسکن است، گفت: در قانون جدید، 
بازدارندگی دیده شده است، اما این قانون بعد از چند 
مدت نیاز به اصالح دارد. محمود محمودزاده، معاون 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم گفت: 
یک میلیون و ۳00 هزار واحد خالی شناسایی شده و 

پیامک هم به این افراد ارسال شده است.
وی افزود: در تالشــیم تا پایان دی ماه اطالعات ما از 
خانه های خالی کامل و تا آخر این ماه مالیات بر خانه های 
خالی نهایی شــود. محمودزاده گفت: با توجه به زمان 
ثبت نام خود اظهاری خانوارها و همزمانی با انتخابات 
ریاست جمهوری و ظرفیت کم سامانه های ثبت نامی 

مشکالتی به وجود آمد. وی افزود: کالم " قانون خوب 
و اجرای بد" اصاًل درست نیست. نباید تمام مشکالت 
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی به وزارت مسکن 

و شهرسازی نسبت داده شود.
مهدی طغیانی - عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
هم گفت: ســامانه های ثبت نامی باید راحت باشد تا 
شهروندان بتوانند به راحتی اطالعات خود را ارائه کنند. 
وی افزود: وزارت مسکن و شهرسازی باید تابع قانون 
باشد و این سامانه امالک را رسمیت دهد تا این سامانه 
جا بیفتد؛ قانونگذار تمام این ها را پیش بینی کرده، اما در 

این باره کوتاهی شده است.

فقط از ۳ هزار خانه خالی مالیات گرفته خواهد شد

بن بست مالیات ستانی از خانه های خالی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

صنعت چاپ، حلقه تکميلي در توليد تمام صنايع است

گوشت قرمز را قاچاق گران کرد

گرانی بلیت هواپیما تقصیر کیست؟ 

بلیت  هواپیما  روی  موج گرانی 
کمبود هواپیما جدی است

بحراني شدن بازار کاغذ با حذف ارز ترجیحي

افزايش قيمت لحظه اي براي کاغذي که در بازار نيست

سهم واردات در بازار شوفاژ کمتر از ۵ درصد است

رکود و کسادي بازار صنف شوفاژ
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رئیس سازمان فناوری اطالعات:
داده های ذخيره شده مردم بايد امنيت داشته باشد

رئیس ســازمان فناوری اطالعات با اشــاره به اهمیت راه اندازی و توسعه 
دیتاســنتر، گفت: در ارائه خدمات فناورانه پایه به مردم، دیتاسنتر نقش 
کارخانه تولید و ذخیره سازی را ایفا می کند و مردم باید اطمینان پیدا کنند 
که داده های ذخیره شــده آن ها از حداقل های الزم برای تضمین امنیت و 
پیوستگی خدمات برخوردار اســت.با توجه به اهمیت و نقش مراکز داده 
به عنوان صنعت مادر و اســتراتژیک در فضای مجازی و لزوم توسعه ارائه 
خدمات کاربردی در کشــور و به منظور ایجاد انگیزه با رویکرد حمایت و 
ارزش گذاری در چارچــوب رقابت در ارتقای فنــاوری، مزیت در افزایش 
کیفیت، انطباق با تقاضای بازار و ایجاد توازن مطلوب، بر اســاس الزامات 
اسناد باالدســتی و اهداف و تکالیف قانونی و همچنین به استناد مصوبات 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای حمایت از سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و صیانت از حقوق ارائه دهندگان و اســتفاده کنندگان از 
خدمات مراکز داده، سازمان فناوری اطالعات ایران، شناسایی، ساماندهی 
و رتبه بندی مراکز داده بخش غیردولتی )خصوصی و تعاونی( را بر اساس 
توافق نامه همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برای برون سپاری 
این خدمت را در دســتور کار خود قرار داده است.عیســی زارع پور -وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات درباره لــزوم راه اندازی پنجره واحد خدمات 
دولتی گفته بود: در الیحه بودجه تبصره ای پیش بینی کردیم که دستگاه ها 
را مکلف می کند پنجره واحد خدمات دستگاه خود را ارائه کنند و در گام 
دوم پنجره واحد خدمات دولتی به شکل ملی راه ندازی می شود. مردم باید 
با یک بار ورود به سامانه و احراز هویت بتوانند به تمام خدمات دسترسی 
پیدا کنند. با راه اندازی خدمات دولت ملی هوشــمند، خدمات عمومی و 
خصوصی به راحتی انجام می شود، البته ما گام به گام پیش می رویم تا این 
خدمات از طریق پنجره واحد انجام شــود.در این راستا و به نقل از وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، مراســم اعطــای گواهینامه ارائه دهندگان 
خدمات مراکز داده با همکاری ســازمان فناوری اطالعات و سازمان نظام 
صنفی رایانه ای به دو شرکت خصوصی افرانت و رسانه آوابرید روز گذشته 
با حضور محمد خوانســاری، معاون وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات 
و رئیس سازمان فناوری اطالعات؛ سیدحسین هاشــمی، رئیس و برات 
قنبری دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برگزار شد.خوانساری 
در این جلسه با اشاره تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری امور 
به مردم گفت: این جلسه مصداق فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری 
است که شاهد هستیم امروز با عقل و منطق و با استفاده از ظرفیت بسیار 
مؤثر ســازمان نظام صنفی به عنوان نماینده بخش خصوصی گواهینامه 
ارائه دهندگان خدمات مراکز داده به این دو شــرکت اعطا می شود.وی در 
ادامه با اشاره به ضرورت تسری تعامل ســازمان فناوری اطالعات و نظام 
صنفی رایانه ای کشــور به ســایر بخش ها تأکید کرد که ایــن نوع تعامل 
می تواند به الگویی برای ســایر بخش های دولتی از منظر تعامل با بخش 
خصوصی تبدیل شود.رئیس سازمان فناوری اطالعات با اشاره به اهمیت 
راه اندازی و توسعه دیتاسنتر در کشور گفت: در ارائه خدمات فناورانه پایه 
به مردم، دیتاســنتر نقش کارخانه تولید و ذخیره سازی را ایفا می کند و از 
این منظر باید به آن ها این اعتماد و اطمینان داده شود که زیرساخت این 
خدمات، امن و پایدار است.خوانساری افزود: مردم باید این اطمینان را پیدا 
کنند که داده های ذخیره شده آن ها در دیتاســنترها از حداقل های الزم 
برای تضمین امنیت و پیوستگی خدمات برخوردار است که خوشبختانه 
در بخش خصوصی ظرفیت های بسیار خوبی شکل گرفته است و تاکنون 
۲۱ شرکت متقاضی ارزیابی و رتبه بندی قرار دارند. اگر می خواهیم دولت 
الکترونیکی را توسعه دهیم باید ابر دولت الکترونیکی را در دستور کار قرار 
دهیم که اتفاقاً در دستور کار هم قرارگرفته است و امیدواریم با ظرفیت هایی 
که ایجاد می شود بتوانیم سرویس مطمئنی را در دولت الکترونیکی به همه 
مردم ارائه دهیم.رئیس سازمان فناوری اطالعات بابیان اینکه یکی دیگر از 
اولویت های ســازمان فناوری اطالعات در دوره جدید راه اندازی و توسعه 
پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی است گفت: فاز نخست این پنجره 
واحد تا یک ماه آینده راه اندازی خواهد شد. در این شرایط برای پنجره واحد 
خدمات دولت الکترونیکی باید مراکز داده مطمئنی به منظور ارائه خدمت 
ایجاد شود.حسن هاشمی -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور- هم 
در این جلسه بابیان اینکه بحث شبکه ملی اطالعات بحث روز کشور است 
تأکید کرد که برای توسعه شبکه ملی اطالعات باید ظرفیت های الزم در 
حوزه دیتاسنتر را افزایش دهیم که کمک بخش خصوصی می تواند در این 

زمینه تحول عظیمی ایجاد کند.

رئیس صندوق نوآوری مطرح کرد؛
پتانسيل شركتهای دانش بنيان در حل چالشهای 

صنعت بيمه
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: شرکتهای دانش بنیان می توانند 
مشکالت و چالشهای صنعت بیمه را رفع کنند.دکتر علی وحدت در رویداد 
تبادل فناوری صنعت بیمه که به صورت مجازی در محل صندوق نوآوری 
و شکوفایی برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر بعد از ۱۱ سال، ۶۵۰۰ 
شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند، گفت: اکنون در مرحله ای 
هستیم که اکوسیستم نوآوری شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها، 
شتابدهنده ها، صندوق های تامین مالی در کشور ایجاد شده است.رئیس 
صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به این رویداد که در حوزه بیمه است، 
گفت: صندوق در حوزه توسعه فناوری صنعت بیمه عقب است؛ طی یکی دو 
سال اخیر تحوالت جدی در این صنعت ایجاد شده ولی کماکان مشکالت 
و چالش هایی گریبانگیر صنعت بیمه است.به گفته وحدت، در حال حاضر 
حداکثر استفاده صنعت بیمه از شرکت های دانش بنیان در بخش کوچک 
فروش بیمه اســت.رئیس صندوق نواوری و شکوفایی گفت: شرکت های 
دانش بنیان می توانند در دو حوزه به صنعت بیمه خدمات رســانی کنند 
که یک حوزه آن رفع نیازهای صنعت بیمــه در زمینه هایی چون کاهش 
هزینه ها و افزایش راندمان است. شرکتهای دانش بنیان توانایی رفع چالش 
های صنعت بیمه را دارند.وی با تاکید بــر اینکه دانش بنیان ها می توانند 
در توسعه بازار صنعت بیمه موثر و قوی عمل کنند، گفت: مسیر موفقیت 
صنعت بیمه چه در حوزه کاهش هزینه ها و چه در توسعه بازار از شرکت 
های دانش بنیان و نهادهای سیاســتگذار عبور می کند. حوزه های علم و 
فناوری می توانند در توسعه بیمه موثر باشد ولی ما اصراری نداریم که این 
شرکت ها در حوزه فروش بیمه وارد شوند.وحدت با اشاره به تاکیدات مقام 
معظم رهبری در رســیدن سهم شــرکت های دانش بنیان در GDP به 
میزان ۵ درصد، گفت: در حال حاضر میزان فروش شرکت های دانش بنیان 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که در افق ۱۴۰۴، باید سهم این شرکت ها 
از GDP به ۵ درصد برسد و این شرکت ها برای گردش مالی خود نیاز به 
ابزاری به نام بیمه دارند تا بتوانند محصوالت خود را در صنایع مختلف ارائه 
دهند؛ امیدواریم که این رویداد نقطه آغازی برای نفوذ فناوری در صنعت 

بیمه باشد.

اخبار

مدیرعامل سیگنال استعفا کرد
ماکسی مارلین اسپایک، مدیرعامل سیگنال از مقام خود در این سرویس پیام رسان محبوب کناره گیری کرد.مارلین اسپایک در یک پست وبالگ اعالم کرد همیشه می خواست مطمئن باشد 

فعالیت این اپلیکیشن پس از وی هم بتواند استمرار پیدا کند. وی که به مدت حدود یک دهه در این اپلیکیشن فعالیت داشت، تالش زیادی برای فعالیت آن از نوشتن همه کدهای اندروید 
و سرور تا مدیریت آن داشت. با این حال مارلین اسپایک توضیح داد این اپلیکیشن اکنون در موقعیت بهتری برای فعالیت بدون حضور وی در مقام مدیرعامل قرار دارد.به گفته مارلین 

اسپایک، در مدتی که سیگنال در جست و جوی یک مدیرعامل جدید خواهد بود، برایان اکتون به عنوان مدیرعامل موقت فعالیت خواهد کرد. 

برون ســپار  نیروهــای 
دانشــگاه های علوم پزشکی 
خواهــاِن کوشــش مجلس 
برای ورود نام خود به »طرح 
ساماندهی استخدام کارکنان 
دولت« هستند؛ طرحی که قرار بود از هفته دوم دی ماه 
در صحن علنی مجلس بررسی و به رای گذاشته شود اما 

ظاهرا با »عدم همراهی« مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، اجزای نظام ســالمت یک کشــور با 
تماِم حواشــی و باال و پایین این نظــام، باید در یک 
»همبستگی واحد« قرار گیرند تا خدمات اوالی آن در 
حوزه های بهداشت و درمان در یک بافِت سیاستی قرار 
گیرند. چنانچه این اجزا تفکیک، و با نگرش اقتصادی و 
محاسباتی دولت ها، ُخرد شوند، سامان این نظام برهم 
می ریزد. در این شــرایط، صحبت از یکپارچه شــدن 
سیاست های سالمت از طریق »نظام ارجاع« و »پزشک 
خانواده« و راه اندازی »پرونده سالمت الکترونیک« به 
عنوان »نخ تسبیح« این سیستم، پیش گرفتن اموری 

اگر نگوییم بیهوده که هزینه زا محسوب می شود. 
با این وضعیــت حتی نمی توان »تقاضــای القایی« را 
کاهش داد و ســطح بندی خدمات درمان را به صورت 
عادالنه به جریان انداخــت؛ موضوعی که از چند دهه 
پیش مطرح شده و با وجود ســاخت صدها درمانگاه، 
مراکز بهداشت و… در کشــور محقق نشده است. به 
همین دلیل، زیرساخت های حوزه سالمت، جدا از بافت 
سیاستِی این حوزه نیستند. حال چنانچه زیرساخت ها 
با برون ســپاری تفکیک شــوند و تقاضاها از مجاری 
مختلف به جریان بیفتند و قابل شناسایی و رد گیری 
نباشند، اقتصاد ســالمت، قادر به شناسایی تقاضای 
واقعی و اجابت هزینه های آن نیســت. در نتیجه هم 

بیمار و هم نظام سالمت درجا خواهند زد. 
به همین دلیل سال ها بحث بر سر هزینه های سالمت، 
به اینجا رسیده که دولت ها به جای شناسایی تقاضای 
القایی و پزشک ســاالری هزینــه زای مجموعه های 
خود، کاهش هزینه هــا را متوجه »منابع انســانی« 
خود می کنند. از باب نمونه می تــوان به قراردادهای 
»برون سپاری« اشاره کرد که از طریق دستورالعمل یاد 
شده که تهیه آن الزام »قانون برنامه پنجم توسعه« بود، 
توجیه شد. بر این اساس خدماتی مانند مداوی بیماران 
و خدمات خانه های بهداشت و… مشمول برون سپاری 
به افراد حقیقی و حقوقی »خارج از دولت« می شوند. در 

۲ سال گذشته هم نمونه گیری از بیماران مشکوک به 
کرونا و وظایف دیگر به آن اضافه شده است. 

نزول پله ای جایگاه استخدامی
به این ترتیب قشری از منابع انسانی شکل گرفته که به 
عنواِن نیروِی برون سپار معرفی می شوند؛ البته زمانی 
که نام برون سپاری شنیده می شود، ذهن به این سمت 
می رود که پای شــرکت ها در میان است و این گروه از 
نیروها، استخدام شرکتی هستند اما دانشگاه های علوم 
پزشکی بر اساس دستور دستورالعمل واگذاری خدمات 
سالمت، می توانند با افراد حقیقی در قالِب برون سپاری، 
طرف قرارداد شــوند. با این حال، در سیســتم علوم 
پزشکی شاغالن »برونسپار-شرکتی« هم وجود دارند 
که با نیروهای شرکتی تفاوت دارند. در واقع یک پله از 
آن ها پایین تر هستند و شاِن شرکتی ندارند. در نتیجه 
می توان گفت که نظام اســتخدامی حوزه ســالمت 
بسیار »طبقاتی« شده است و افراد با قراردادهاِی بعضا 
»من درآوردی« دچاِر نزول جایگاه اســتخدامی خود 
می شوند. با توجه به اینکه سطح دستمزدهای نیروهای 
برون ســپار، در قیاس با نیروهاِی پیمانی و رســمی 
)مشــموالن قانون استخدام کشــوری( بسیار پایین 
است، نیروهای برون سپار دانشگاه های علوم پزشکی 
و برون سپار-شرکتی هم خواهان بهره مندی از مزیای 
»طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت« شده اند. بر 
مبنای این طرح تبدیل وضعیت نیروها بر اساس سنوات 
استخدامی آن ها در اولویت قرار می گیرد و ابتدا آن ها را 
به صورت پیمانی یا همان )رسمی-آزمایشی( و پس از 

مدتی به رسمی تبدیل وضعیت می کنند. 

طرح بدون هزینه به همراه کاهش هزینه دولت
با توجه به اینکه مجلــس بر روی ۳۶ هــزار میلیارد 
تومان هزینه های مرتبط با پیمانکاران دســتگاه های 
اجرایی مانــور می دهد و می خواهد حــدود ۲۰ هزار 
میلیارد تومان آن را از پیمانــکاران بگیرد و ۱۰ هزار 
میلیارد تومان آن را هم صــرف تبدیل وضعیت کند، 
به نظر می رســد که دولت در آینده، از انجام این اقدام 
منتفع می شود. در نتیجه کاهش هزینه ها بهانه تبدیل 
وضعیت استخدامی و بهبود قراردادها می شود. گفته 
می شــود که بیش از ۳۰ مدل قرارداد استخدامی در 
کشور وجود دارد. در نتیجه باید دید که دولت نیروهای 
غیرشــرکتِی )برون سپار و…( یا شــرکتی های فاقد 
انسجام اســتخدامی )شرکتی-برونسپار( را استخدام 
می کند یــا اینکه مجلس در قانون بــرای این گروه ها 
فکری نکرده و ایده ای هم برای آن ها ندارد. آنچه از مانور 

مجلس برمی آید، ایجاد یک محور استخدامی است که 
حول هدف نهایی استخدام رسمی می چرخد. 

پس از ایــن وزارتخانه، وزارت نفت، بیشــترین تعداد 
نیروی غیررســمی را دارد. در نتیجه حداقل در مورد 
این ۲ وزارتخانه با حساســیت باالتری مواجه هستیم 
که می تواند مسئله آن ها را جدی تر کند. دو وزارتخانه 
بهداشت و نفت تا ســال ۹۷، به ترتیب ۴۴ هزار و ۳۵ 
هزار نیروی کارگری داشتند. با توجه به شیوع کرونا و 
استخدام های جدید در ۲ سال گذشته به منظور جبران 
بخشی از کسری نیرو، احتماال این رقم بیشتر هم باشد. 
به همین دلیل به نظر می رسد که پیمانکاران حقیقی و 
حقوقی در قالب خدمات برونسپاری بیشترین حضور 
در دولت را در مجموعه های دانشگاهی علوم پزشکی 
داشته باشــند.در نتیجه ایجاب می کند که بخشی از 
تمرکز اســتخدامی طرح مبتنی بر نیروهای کارگرِی 
علوم پزشکی ها باشد. به نظر می رسد که این موضوع 
به ویژه در مورد برون ســپاری ها اهمیت دارد. به گفته 
این نیروها »بیشتر از ۹۰ درصد مراقبان سالمت تنها 
در ســطح پایتخت، تحت عنوان برونسپاری به بخش 
خصوصی سپرده شــده اند تا از قسمت یا تمام مزایای 
نیروهای شرکتی، قراردادی، پیمانی و رسمی محروم 
بمانند.« تبعیضی که نیروهای مراقبت سالمت به آن 
اشــاره می کنند، در دســتمزد ماهیانه آن ها هم قابل 
مشاهده است؛ »دانشگاه ها به بهانه اینکه خدماتشان 
را به بخش خصوصی سپرده اند، تنها بر مسائلی مانند 
پرداخت دستمزد، قرارداد کار و بیمه نظارت می کنند 
اما شاهد پرداخت دســتمزدهای متفاوت به نیروهای 
برون ســپار هســتیم. مثال برای نیروهایی که سابقه 
کار کمتری دارند مبلغ ۳ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان 

را به عنوان دســتمزد پرداخت می کنند اما نیروهای 
باسابقه تر بیشتر از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت 
نمی کنند؛ حاال هرچه قدر این سابقه افزایش پیدا کند 

هم تفاوتی در این میزان دستمزد ایجاد نمی شود.« 
با این وصف، نیروهای برون سپار هم خواهاِن کوشش 
مجلس بــرای ورود نام خــود به »طرح ســاماندهی 
استخدام کارکنان دولت« هســتند؛ طرحی که قرار 
بود از هفته دوم دی ماه در صحن علنی مجلس بررسی 
و به رای گذاشته شــود اما ظاهرا با »عدم همراهی« 
سازمان زیر مجموعه »نهاد ریاست جمهوری« یعنی 
»اداری و استخدامی« مواجه شده است. به گفته ولی 
اسماعیلی، رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس، در 
جلسه شهریورماه مجلس، مدیران این سازمان حضور 
داشتند و قرار شد که دولت الیحه ای برای آن تهیه کند 
اما به »مهلِت ۴۵ روزه مجلس« توجه نشد و »در نتیجه 
ما در مجلس همان طرحی که پیشــتر در کمیسیون 
اجتماعی با همراهی کارشناســان نوشته شده بود را 
ادامه دادیم.« عالوه بر نیروهای برون سپار، برون سپار 
شرکتی ها هم نگراِن بدون تکلیف گذاشتن این طرح 
در مجلس به دلیِل، همراهی نشــدن با آن هستند. از 
طرفی به نظر می رسد که در مجلس هم اتفاق نظری 
واحدی بر سر این طرح وجود ندارد و به طور مشخص 
کمیسیون اجتماعی مجلس نتوانسته جهت گیری های 
هیئت رئیسه را با ســمت خود بیاورد. به نظر می رسد 
که مخالفِت پیمانــکاران با طرح و قــدرت اجرایی و 
انحصاری آن ها در پیشــبرِد امور مربوط به زیرساخت 
و خدمات عمومی، مانع از تصویب نهایی طرح شــده 
است؛ مگر اینکه دولت به صورت جدی موانع اجرایی 

را برطرف کند.

»مراقبان سالمت« نگران كنار گذاشتن »ساماندهی استخدام كاركنان دولت« در مجلس هستند

۹۰ درصد مراقبان سالمت درگیر با برونسپاری
دستمزد 3 ميليون و 800 هزار تومانی برای مقابله با كرونا
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فلکس بوکر ارائه دهنده خدمات نرم افزاری آنالین 
برنامه ریزی و تنظیم وقت از نشــت اطالعات ۳.۷ 
میلیون کاربــر خدمات خود خبــر داد.این پلتفرم 
تنظیم وقــت و برنامه ریزی تأیید کــرده که در ماه 
دسامبر سرورهای این شرکت که در شرکت آمازون و 
بر روی سرورهای کلود آن میزبانی می شدند، به علت 

نفوذ و دسترسی غیرمجاز آسیب دیده اند.

بر اساس بیانیه ای که توســط فلکس بوکر منتشر 
شده، بخش هایی از پایگاه داده مشتریان این شرکت 
هدف نفوذ قــرار گرفته و ســرورهای آن در تاریخ 
۲۳ دسامبر توسط افراد غیرمجاز هک شده اند. در 

جریان این حمله بخشــی از داده های ذخیره شده 
مورد دسترسی قرار گرفته و بارگذاری شده اند. این 
شرکت از همکاری با آمازون برای بازگرداندن بخشی 
از اطالعات مسروقه با اســتفاده از نسخه پشتیبان 

داده ها خبر داده و افزوده که این روند تنها ۱۲ ساعت 
طول کشیده است.در عین حال هکرها بخش هایی 
از داده های مربوط به کارت های اعتباری مشتریان 
فلکس بوکر را نیز سرقت کرده اند. البته بخش عمده 
اطالعات مسروقه شامل نام، آدرس ایمیل و شماره 
تلفن افراد است. این شرکت به افراد هک شده اطالع 

رسانی های الزم را انجام داده است.

محققان یک شــرکت دانش بنیان موفق به تولید 
نسل ســوم مکمل های معدنی »روی« در ایران 
شــدند که برای تقویت خوراک دام و طیور مورد 

استفاده قرار می گیرد.
به گزارش ســتاد توســعه فناوری نانــو، فاطمه 
ســقطچی مدیرعامل یک شــرکت دانش بنیان 
تولید کننده نسل ســوم مکمل دام و طیور گفت: 
این مکمل به خوراک دام و طیــور و حتی آبزیان 
و حیوانات خانگی اضافه می شود تا ارزش غذایی 
این خوراک ها بهبود یابد. ما در حال حاضر تولید 
نیمه صنعتی محصول را با ظرفیت یک تُن در ماه 
انجام می دهیم و به زودی وارد مرحله تولید انبوه 

خواهیم شد.

ســقطچی افزود: نســل اول مکمل ها به صورت 
ســاختارهایی نظیر ســولفات بود که مستقیم از 
معدن اســتخراج می شــد و ترکیبات مورد نیاز 
بدن دام را تامین می کرد.وی در خصوص مکمل 
های قدیمی گفت: این مکمل ها با بهبود عملکرد 
سیستم ایمنی بدن، ارتقاء سالمت دام را به دنبال 
داشت اما به دلیل عدم خالص سازی و وجود عناصر 

سنگین مشکل جذب و دسترسی زیستی داشت.
به گفته وی، از این رو نســل دوم مکمل ها توسعه 

یافت که ترکیبــات کیالته کننده داشــتند؛ این 
مکمل ها جذب و دسترسی زیستی باالتری نسبت 
به نسل اول داشتند اما به حرارت و رطوبت حساس 
بودند و از آنجایی که در تولیــد غذای طیور و دام 
گاهی حرارت دادن اجتناب ناپذیر است، ساختار 
این مکمل های نسل دوم دســتخوش تغییر شد 
و گاهی هم تبدیل به مواد سمی برای دام و طیور 

می شد.
مدیر شرکت خاطر نشان کرد: به همین دلیل نسل 

سوم مکمل ها را در این شــرکت طراحی و تولید 
کردیم که عــالوه بر مزیت های نســل اول و دوم 
مکمل ها نسبت به رطوبت و دما حساس نیست.

این دانش آموخته دکتری مهندسی شیمی دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان گفت: در این 
شرکت مکمل نسل سوم یک شــرکت هلندی-

آمریکایی را با کســب دانش فنی توسعه دادیم و 
توانستیم برای اولین بار این نسل از مکمل ها را در 
ایران به تولید برسانیم.وی افزود: نمونه های که ما 
تولید کردیم از نظر فیزیکــی، خلوص، پایداری و 
عملکرد در دانشگاه تهران روی جوجه های گوشتی 
مورد بررسی قرار گرفت و نتایج جالب توجهی به 

دست آمد.

گروهی از جنایتکاران ســایبری دست به ارسال 
پســتی حافظه های فلش آلوده به باج افزار برای 
افراد مختلف در آمریکا کرده اند تا رایانه های مردم 

را آلوده کنند.
بررســی های پلیس آمریکا نشــان می دهد برای 
ارسال این باج افزار که در قالب حمالتی موسوم به 
بداتکس برای افراد ارسال شده از ظرفیت شرکت 
پست آمریکا استفاده شده اســت.در پاکت های 

حاوی حافظه هــای فالش آلوده ادعا شــده این 
حافظه های فالش حــاوی هشــدارهای وزارت 
بهداشت این کشور هستند و در برخی از آنها هم 

کارت های هدیه شرکت آمازون قرار گرفته است.

حافظه های مذکور می تواننــد کلمات عبور تایپ 
شده با صفحه کلیدها را سرقت کنند، فرامینی را به 
طور مخفی بر روی رایانه ها اجرا کنند، بدافزارهای 
مخفی را بر روی سیستم ها نصب کنند یا ترافیک 

شــبکه های رایانه ای در حال عبور را دستکاری و 
مسیردهی مجدد کنند.

پیش از این یک بار در سال ۲۰۲۰ نیز از این روش 
در آمریکا برای ارســال حافظه هــای فلش آلوده 
استفاده شده بود. در آن مقطع هکرها مدعی شده 
بودند این حافظه ها توسط شرکت بست بای ارسال 
شده اند و حاوی دستورالعمل مشاهده محصوالتی 

هستند که با کارت هدیه قابل خریداری هستند.

بی دقتی مضحک یک گروه هکری هندی باعث شد تا 
رایانه های آنها به تروجان طراحی شده خودشان آلوده 
شــود و تمامی اسرار این گروه افشا شــود. گردش کار 
داخلی این گروه و روش هــای کاری آنها پس از فعال 
شدن تروجان طراحی شده توســط خود آنان به طور 
کامل مشخص شد.بررســی های مؤسسه ملویربایتس 
نشان می دهد این گروه که اسامی مستعاری مانند پچ 
ورک، منسون، چاینااســتراتس و غیره دارند، از سال 
۲۰۱۵ فعال بوده اند و تا به حال بارها با هدف ســرقت 

اطالعات و برخی فعالیت های مخرب دیگر به سازمان ها و 
مؤسسات مختلف حمله کرده اند. آنان در سال های اخیر 
به برخی مؤسسات تحقیقاتی در حوزه زیست پزشکی و 
علوم مولکولی نیز حمله کرده اند.در تاریخ هفتم ژانویه 
اعضای این گروه به اشتباه رایانه های خود را به تروجان 
ساخت خودشان به نام راگناتال آلوده کردند و در نتیجه 
اسکرین شات های نمایشگرهای رایانه ای، کلمات عبور 
تایپ شده با صفحه کلیدها و برخی داده های دیگر آنها 

در دسترس محققان قرار گرفت.

به گفته آلکساندر ســرگیف رئیس آکادمی علوم روسیه، 
پرتاب کاوشگر »لونا Luna۲۵(»۲۵( و فرود آن در قطب 
جنوب ماه مهمترین رویداد علمی این کشــور در ۲۰۲۲ 
به حساب می آید. رئیس آکادمی علوم روسیه در این باره 
گفت: پرتاب کاوشگر »لونا ۲۵« اصلی ترین رویداد علمی 
روسیه در ۲۰۲۲ میالدی و در حقیقت بازگشت ما به قمر 
طبیعی زمین پس از دهه ۱۹۷۰ میالدی تاکنون اســت. 
مناسب ترین موقعیت برای پرواز نیز تابستان ۲۰۲۲ میالدی 
است. اطمینان دارم مأموریت مذکور انجام می شود، ما به 

ماه سفر می کنیم و به طور ایمن در قطب جنوب آن فرود 
می آییم.سرگیف در ادامه افزود: با توجه به تخمین های ما، 
این منطقه بهترین حوزه برای بررسی وجود آب در سیاره 
است. آب برای اکتشــافات ماه اهمیت زیادی دارد زیرا به 
این ترتیب مشکالت مربوط به انرژی در اقامتگاه های ماه 
برطرف می شود. البته وجود آب برای دستیابی به اکسیژن 
نیز ضروری اســت.»لونا ۲۵« یک لندر تحقیقات فضایی 
است که قرار است در جوالی ۲۰۲۲ میالدی از بندر فضایی 

ووستوچنی در شرق روسیه به فضا پرتاب شود.

اطالعات ۳.۷ میلیون کاربر نرم افزار آنالین آمریکایی لو رفت

در يك شركت دانش بنيان محقق شد؛

تولید نسل سوم مکمل های معدنی دام و طیور

در آمريكا صورت گرفت؛

ارسال پستی باج افزار همراه با کارت هدیه جعلی آمازون

با هك كردن رايانه خود؛

گاف هکرهای هندی اسرارشان را لو داد
بازگشت به ماه پس از 1970؛

روسیه در ۲۰۲۲ به ماه سفر می کند


