
مشــموالن طرح »بازتوزیع یارانه بنزین« می توانند تحت شرایط 
تعیین شده، سهمیه یارانه ای خود را در سامانه بفروش برسانند یا آن 
را تا سقف ۴۰۰ لیتر حفظ کنند ولی بعد از آن سهمیه به طور خودکار 

تبدیل به ریال و به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.
به گزارش ایسنا، طرح »بازتوزیع« یارانه بنزین از اول اسفندماه و به 
طور آزمایشی در جزیره کیش به مرحله اجرا درآمد و قرار است در 
ادامه در قشم نیز اجرایی شده و بعد از بررسی و نهایی شدن آن،  در 
سطح کشور به مرحله اجرایی برسد. در این طرح همه شهروندان 
دارای کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو، 
امکان دریافت سهمیه بنزین ۲۰ لیتری را دارا خواهند بود. در عین 
حال که در ایــن طرح، قیمت بنزین تغییری نکــرده و نرخ بنزین 
یارانه ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان اســت، اما 
با توجه به اختصاص اعتبار بنزین به افراد بــه جای خودروها، هر 

فرد یک اعتبار لیتری خواهد داشــت که می تواند در جایگاه ها از 
آن استفاده کند؛ ولی کسانی که نیاز به استفاده از این بنزین ندارند 
می توانند اعتبار خود را برای فــروش عرضه کرده و افرادی که نیاز 
دارند آن را خریداری کنند. در همین رابطه و اینکه چطور و تحت چه 
شرایطی امکان خرید و فروش بنزین یارانه ای وجود دارد، پیگیری 
 ایســنا از مســئوالن مربوطه در منطقه آزاد کیش با توضیحاتی 

همراه بوده است. 
قیمت خرید و فروش "سهمیه بنزین" ۱۵۰۰ تومان است 

براین اساس متقاضی خرید یا فروش سهمیه بنزین یارانه ای می تواند 
با مراجعه به آدرس اینترنتی www.benzineman.ir بنزین خود 
را عرضه کند؛ به طوری که درخواســت فروش از ســمت فروشنده یا 

درخواست خرید از سمت خریدار ثبت می شود که با اعالم میزان لیتر  
مورد نظر خواهد بود. اگر شخص قصد فروش داشته باشد، با قیمت بنزین 
سهمیه ای یعنی ۱۵۰۰ تومان از او خریداری می شود و در صورتی که قصد 
خرید داشته باشد، اعتبار سهمیه در کارت بانکی وی  شارژ خواهد شد.     

باقی مانده سهمیه بنزین به طور خودکار در پایان دوره 
ماهانه به فروش می رود 

اما باید توجه داشت که سهمیه یارانه ای بسته به اقدام صاحب آن قابل 
حفظ کردن در ماه های بعد است؛ به گونه ای که در سامانه، گزینه 
فروش سهمیه هر دوره ماهانه فعال است؛ یعنی اگر کسی به سامانه 
هم مراجعه نکند، در پایان دوره هر قدر از سهمیه یارانه ای وی که 

باقی مانده به طور اتوماتیک فروش رفته و معادل ریالی آن به حساب 
سرپرست خانوار واریز می شود.

تا ۴۰۰ لیتر حفظ می شود و بعد از آن سهمیه بنزین به 
ریال تبدیل خواهد شد

اما اگر مالک بخواهد می تواند با مراجعه به سامانه، گزینه مربوطه را 
غیرفعال کند که  در این حالت سهمیه وی در پایان دوره، دیگر فروش 
نرفته و اختیار  با صاحب آن است.  البته این موضوع قابل توجه است 
که سهمیه تا ۴۰۰ لیتر در ماه های بعد حفظ می شود و اگر از آن عبور 
کند و استفاده  نشود،  آنگاه به طور خودکار معادل ریالی آن به حساب 
سرپرست خانوار واریز خواهد شــد؛ بنابراین مشموالن، یا بنزین 

یارانه ای خواهند داشت یا بعد از حد تعیین شده، معادل ریالی آن را.  
به عنوان مثال در یک خانواده چهار نفره که ســهمیه یارانه ای آنها 
معادل ۸۰ لیتر است، افراد خانواده می توانند به هر میزان از سهمیه 
خود را در سامانه با نرخ ۱۵۰۰ تومان عرضه کنند و باقی مانده آن بنا 
به دلخواه می تواند در ماه های بعد حفظ شود یا در پایان دوره، معادل 

ریالی آن را دریافت کنند.

منابع فروش یکبار در ماه تسویه می شود
در مورد اینکه منابع ناشی از فروش سهمیه بنزین چه زمانی پرداخت 
می شود نیز این گونه خواهد بود که فقط یکبار تسویه از سوی سازمان 
هدفمندی یارانه ها انجام می شود؛ یعنی هر زمانی در ماه که سهمیه 
به فروش برســد، جمع شده و یکبار تســویه خواهد شد که الزاما 

همزمان با پرداخت یارانه نقدی نخواهد بود.   

بررســی آمارهــای منتشــره وزارت صنعــت، 
معدن و تجارت نشــان می دهد با توجه به روند 
افزایش قیمت کاالهای اساســی در یک ســال 
گذشــته، در دی ماه ۱۴۰۰ برنج تایلندی )غیر 
از هومالی( بــا منفــی ۱۰.۳ درصــد کمترین 
افزایش قیمت را داشته است.بررسی آمار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشــان می دهد در یک 
ماه منتهی بــه دی ماه ســال ۱۴۰۰، قیمت هر 
کیلوگرم برنج تایلندی )غیــر از هومالی( به طور 
میانگین ۱۵ هزار و ۷۴۵ تومان شــد که نسبت 
به مدت مشــابه در دی ماه سال ۹۹ با قیمت ۱۷ 
 هزارو ۵۶۲ تومان، حــدود ۱۰.۳ درصد کاهش 

داشته است.
بنابر این گزارش، در دی مــاه ۱۴۰۰ قیمت هر 
کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی )درجه یک( ۲۸ 
هزار و ۵۳۵ تومان، برنج طارم اعالء ۶۰ هزار و ۵۸۴ 
تومان و برنج داخلی هاشمی )درجه یک ( ۵۷ هزار 
و ۹۱۶ تومان شد که نسبت به مدت مشابه دی ماه  
پارسال )۱۳۹۹( به ترتیب حدود ۱۷ درصد، ۷۹.۸ 

درصد، ۷۵.۵ درصد رشد را نشان می دهد.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوســاله در دی ماه 
امســال به طور میانگین ۱۳۸ هزار و ۲۲۶ تومان 
شد که نسبت به مدت مشابه دی ماه )سال ۹۹( با 

قیمت ۹۷ هزارو ۲۹۵ تومان، رشد ۴۲.۱ درصدی 
را نشان می دهد.

در همین مدت زمان، قیمت هر کیلوگرم گوشت 
گوسفندی )مخلوط( به طور میانگین ۱۳۴ هزارو 
۶۴۵ تومان شد که نسبت به مدت مشابه دی ماه  
)سال ۹۹( با قیمت ۱۱۰ هزار و ۷۸۶ تومان، حدود 
۲۱.۵ درصد رشد داشته است.در یک ماه منتهی 
به دی ماه سال ۱۴۰۰، قیمت هر کیلوگرم گوشت 
مرغ تازه به طور میانگین ۲۹ هزار و ۸۲۵  تومان 
شد که نسبت به مدت مشابه دی ماه سال ۹۹ با 
قیمت ۲۰ هزار و ۴۹۰ تومان حدود ۴۵.۶ درصد 

رشد را ثبت کرده است.
برپایه این آمارها، متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر 
سفید نیز در دی ماه امسال حدود ۱۵ هزار و ۶۷۸ 
تومان شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
با قیمت ۸ هزار و ۶۲۴ تومان، حدود ۸۱.۸ درصد 

رشد را نشان می هد.
بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در دی ماه ســال ۹۹ قیمت هــر کیلوگرم برنج 
پاکستانی باسماتی )درجه یک( ۲۴ هزار و ۳۹۶ 
تومان، برنج تایلندی )غیــر از هومالی( ۱۷ هزار 
و ۵۶۲ تومان، برنج طارم اعــالء ۳۳ هزار و ۷۰۳  
تومان، برنج داخلی هاشمی )درجه یک( ۳۳ هزارو 

۶ تومان و شکر سفید ۸ هزار و ۶۲۴ تومان، گوشت 
گوساله ۹۷ هزار و ۲۹۵ تومان، گوشت گوسفندی 
)مخلوط( ۱۱۰ هزار و ۷۸۶ تومان و گوشت مرغ 

تازه ۲۰ هزار و ۴۹۰ تومان بوده است.
برپایه ایــن گزارش، قیمت آذرماه ســال ۱۴۰۰ 
برای هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی )درجه 
یک(  ۲۸ هزار و ۹۳ تومان، برنج تایلندی )غیر از 
هومالی( ۱۵ هزارو ۹۴۶ تومان، برنج طارم اعالء 
۵۳ هــزار و ۳۶۳ تومان، برنج داخلی هاشــمی 
)درجه یک ( ۵۱ هزارو ۴۹۷  تومان،  شکر سفید 
۱۴ هزار و ۹۱۰ تومان، گوشت گوساله ۱۳۵  هزار 
و ۲۴۱ تومان، گوشت گوسفندی )مخلوط( ۱۳۲ 
هزار و ۱۵ تومان و گوشت مرغ تازه ۳۰ هزار و ۶۸۸ 

تومان بوده است.
مقایسه قیمتی آذر ماه با دی ماه سال ۱۴۰۰ نشان 
می دهد که هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی 
۱.۶ درصد، برنج طارم اعــالء ۱۳.۵ درصد، برنج 
داخلی هاشــمی )درجه یک( ۱۲.۵ درصد، شکر 
سفید ۵.۲ درصد، گوشت گوســاله ۲.۲ درصد و 
گوشت گوسفندی مخلوط ۲ درصد افزایش قیمت 
داشتند و در مقابل برنج تایلندی )غیر از هومالی( 
۱.۳ درصد و گوشت مرغ تازه ۲.۸ درصد کاهش 

قیمت را ثبت کردند.

دستیار وزیر و مدیرکل مدیترانه و شرق اروپا، در دیدار با 
سفیر لهستان در تهران، خواستار تسهیل در انتقال ایرانیان 
مقیم اوکراین از طریق خاک لهستان شد. حبیب اله زاده 
دستیار وزیر و مدیرکل مدیترانه و شــرق اروپای وزارت 

امور خارجه روز شنبه با سفیر لهستان در تهران دیدار و 
پیرامون مساعدت این کشور برای خروج شهروندان ایرانی 
مقیم اوکراین از طریق خاک این گفت وگو کرد.  حبیب اله 
زاده با اشاره به اقدامات سفارت کشورمان در ورشو، موضوع 

بازگشت امن شهروندان ایرانی مقیم اوکراین را حائز اهمیت 
دانســته و ابراز امیدواری کرد: با همکاری دولت لهستان 
برای ارائه تسهیالت و صدور مجوزهای الزم روند انتقال 

شهروندان ایرانی به کشورمان تسریع شود.

معاون امور گمرکی گمرک ایــران گفت: تجارت 
خارجی ایران در ۱۱ ماهه سال جاری به ۹۰ میلیارد 
دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

۳۸ درصد رشد را نشان می دهد.
به گــزارش روز شــنبه ایرنــا از گمــرک، »فرود 
عسگری« اظهار داشت: وزن کاالهای مبادله شده 
بین ایران و کشــورهای خریدار در این مدت ۱۴۹ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تن بود که نسبت به ۱۱ ماهه 

سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشت.

وی افزود: از این میــزان ۱۱۲ میلیون و ۶۵۸ هزار 
تــن کاال بــه ارزش ۴۳ میلیــارد و ۵۱۷ میلیون 
دالر ســهم کاالهــای صادراتی بود که رشــد ۱۰ 
 درصــدی در وزن و ۴۰ درصــدی در ارزش آنها را 

شاهد هستیم.
معاون امور گمرکــی گمرک ایــران درخصوص 
آمــار واردات کاال در ۱۱ ماهه ســال ۱۴۰۰ نیز، 
تصریــح کــرد: در ایــن مــدت ۳۶ میلیــون و 
۷۷۷ هزار تــن کاال به ارزش ۴۶ میلیــارد و ۵۷۷ 

میلیــون دالر از کشــورهای مختلــف وارد ایران 
شد که در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته 
 ۱۹درصــد در وزن و ۳۶ درصــد در ارزش رشــد 

داشته است.
عسگری خاطرنشــان کرد: عمده واردات ایران در 
این مدت را کاالهای اساسی، نهاده ها، ماشین آالت 
تولید، دارو و ملزومات پزشکی و کاالهای ضروری 
تشکیل می داد که به منظور تأمین نیازهای ضروری 

مردم وارد شده است.

حمله برق آسای روسیه به اوکراین در عرصه جهانی 
تأثیر زیادی روی بازارهای مختلف داشت به طوری 
که به نظر می رسد این جنگ امنیت غذایی در جهان 
را به مخاطره بندازد.یکی از بازارهایی که به شــدت 
تحت تأثیر حمله روسیه به اوکراین قرار گرفته بازار 
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی است که با رشد 
خیره کننده ای روبه رو بوده اســت.به عبارت دیگر 
افزایش درگیری های مسلحانه با سالح های سنگین 
روسیه و اوکراین سبب شــده قیمت مواد غذایی و 
محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی افزایشی 
باشد و کارشناســان معتقدند در آینده ای نزدیک 
قیمت مواد غذایی به باالترین حد خود خواهد رسید.

تشــدید تنش ها بین دو غول بزرگ تأمین کننده 
مواد غذایی دنیا )روســیه و اوکراین( سبب خواهد 
شد واردکنندگان گندم، ذرت و روغن آفتابگردان 
کشورهای دیگر را برای واردات محصوالت مورد نیاز 
خود انتخاب کنند هر چند که باید هزینه بیشتری 
برای این امر پرداخت کنند.روسیه همراه با اوکراین 

۲۹ درصد از صادرات جهانی گنــدم، ۸۰ درصد از 
صادرات روغن آفتابگــردان و ۱۹ درصد از صادرات 
ذرت جهان را به خود اختصاص داده، از طرف دیگر 
آمارهــای صادراتی محصوالت غذایی این کشــور 
نشان می دهد خاورمیانه و آفریقا مقصد ۷۰ درصد از 

صادرات گندم روسیه بوده است.
کارشناســان معتقدند این تنش بین این دو کشور 
قیمت مواد غذایی را به باالتریــن حد خود خواهد 
رســاند به طوری که از همین حاال روزانه ۵۰ سنت 
قیمت گندم صادراتی آمریکا افزایــش می یابد. از 
طرف دیگر قیمت گندم و ســویا به باالترین سطح 
در ۹ سال گذشــته رسیده اســت.به عبارت دیگر 
معامالت آتی گندم و ذرت آمریکا با محدودیت های 
معامالتی روزانه خود افزایش یافت، در حالی که دانه 
ســویا به باالترین میزان خود از سال ۲۰۱۲ رسید 
و عمدتاً به دلیل نگرانی هــا در مورد عرضه جهانی 
غالت بوده اســت، به همین دلیل باید در روزهای 
آینده شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت گندم و ۲۰ 

درصدی قیمت ذرت باشــیم. بازرگانان کشورهای 
مختلف نگرانند که هرگونه ادامه حمالت روسیه به 
مواضع اوکراین می تواند بر و تجارت محصوالت تأثیر 
بگذارد و واردکنندگان را مجبور به جایگزینی منابع 
از مناطق دیگر شود.فین زیبل، اقتصاددان تجارت 
کشاورزی در استرالیا، به رویترز گفت: »اختالل در 
عرضه محصوالت کشاورزی در منطقه دریای سیاه 
بر واردات جهانی تأثیر خواهد گذاشــت. خریداران 
در خاورمیانــه و آفریقا به دنبــال منابع جایگزین 
وارداتی هســتند. داده های حمل و نقل جهانی نیز 
نشان می دهد که حدود ۷۰ درصد از صادرات گندم 
روسیه در ســال ۲۰۲۱ به خریداران در خاورمیانه 
و آفریقا اختصاص یافته اســت.یک تاجر مستقر در 
سنگاپور گفت: "کشــتی ها به دلیل خطر جنگ از 
ورود به دریای سیاه اجتناب می کنند."تحلیلگران 
هشدار دادند که کمبود منابع در منطقه دریای سیاه 
می تواند تقاضا برای آرد و گندم از ایاالت متحده و 

کانادا افزایش دهد.

تهدید امنیت غذایی جهان با حمله روس ها به اوکراینتجارت خارجی ایران به ۹۰ میلیارد دالر رسید
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از سوی سازمان حمایت؛
ضرایب سود و 

هزینه های پخش و 
توزیع کاال ابالغ شد

ریزش ۵ هزار 
واحدی بورس

آغاز چانه زنی های داغ 
دستمزد ۱۴۰۱ 

 ۳۸.۵ درصد نرخ تورم ساالنه 
بهمن ماه در پایتخت
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سرمقاله

بنگاه داری بانک ها 
و قیمت مسکن

سیســتم بانکی کشــور به 
صورت ذاتی به سمت بنگاه 
داری حرکت کرده اســت. 
بنابراین از ماهیت اصلی خود 
نیز خارج شــده اند. قوانین بانکی دست و پای نظام 

بانکی کشور را بسته...

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه۳

2

2

کشمکش برسر 
ارز۴2۰۰تومانی

قیمت هر متر خانه در 
تهران به ۳۳ میلیون رسید

بانک ها 3۷ میلیون متر مربع واحد مسکونی در اختیار دارند

یکه تازی  بانک ها  در  بازار مسکن
صفحه۳

صفحه2

عقب  نشینی  معامله گران  ارزی
سیگنال های   ضد  و  نقیض   از   مذاکرات   بازار   ارز   را   سردرگم  کرده   است

ســخنان ضد و نقیض اعضای کمیســیون تلفیق 
مجلس شــورای اســالمی در خصوص مهمترین 
بخش بودجه سال آینده سبب شده است موضوع 
ارز ترجیحی همچنان در کشمکش میان دولت و 
مجلس سرگردان باقی بماند.به گزارش خبرگزاری 
خبر انالین، در حالی که رییس کمیسیون تلفیق از 
تصویب تخصیص ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در سال اینده خبر داده و تاکید کرده است 
در این حوز کمیسیون تلفیق کنار مردم باقی مانده 
است اما میرتاج الدینی تاکید دارد که برنامه حذف 
ارز ترجیحی به صورت تدریجی اجرایی خواهد شد 
و زمان اجرای در اختیار دولت قرار خواهد داشــت.  
دولت سیزدهم با شــعار از بین بردن رانت در صدد 

است تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

طبق اعالم بانک مرکــزی، در بهمن ماه امســال 
متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، 
۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 
و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد 
افزایش یافته است. گزارش تحوالت بازار مسکن در 
شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، 
بیانگر این اســت که در بهمن ماه متوسط قیمت 
خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ درصد 
و ۱۶.۴ درصــد افزایش دارد.  عالوه بــر این، تعداد 
 معامالت انجام شده در این ماه حدود ۸.۵ هزار فقره 

بود که نسبت به ماه قبل

جزئیات فروش و حفظ سهمیه جدید بنزین یارانه ای

قیمت گوشت مرغ 2.8 درصد افت کرد

کاهش ۱۰ درصدی قیمت برنج تایلندی نسبت به سال گذشته

دستیار وزیر و مدیرکل مدیترانه و شرق اروپا

وزارت خارجه خواستار انتقال ایرانیان مقیم اوکراین شد



اقتصاد2
ایران وجهان

ریزش ۵هزار واحدی بورس
شاخص کل بازار بورس تهران شــنبه با پنج هزار و 
۵۱۳ واحد کاهش، در ارتفاع یک  میلیون و ۲۸۲ هزار 
واحدی قرار گرفت.در ادامه معامالت روز شنبه بازار 
سهام )بورس و فرابورس( بیش از هفت میلیارد و ۲۷۵ 
میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۵ 
هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال و در بیش از ۵۵۱ هزار و ۸۶۳ 
نوبت معامله شد.در ادامه معامالت بورس تهران بیش 
از پنج میلیارد و ۲۵۷ میلیون سهم، حق تقدم واوراق 
بهادار به ارزش ۳۰ هزار و ۲۳۷ میلیارد ریال و در ۳۴۵ 
هزار و ۸۸۴ نوبت معامله شد.همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با ۷۹۸ واحــد کاهش به ۳۲۹ هزار و ۵۰۹ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۵۰۰ واحد افت به 

۲۰۶ هزار و ۴۰۰ واحد رسید.

نرخ تورم استان های مختلف در بهمن 1400 
چگونه بود؟

 ۳۸.۵ درصد نرخ تورم ساالنه 
بهمن ماه در پایتخت

بر اســاس آخرین داده های آماری، استان های قم، 
همدان و سیستان و بلوچســتان به ترتیب با ۳۷.۸ 
درصــد، ۳۸.۱ و ۳۸.۴ درصد کمتریــن نرخ تورم 
ســاالنه را در بهمن ماه ۱۴۰۰ داشــتند. مرکز آمار 
وضعیت نرخ تورم استان های مختلف را منتشر کرد.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی بــه بهمن ماه ۱۴۰۰ 
برای خانوارهای کشــور ۴۱.۱ درصد شد. ۶ استان 
قم، همدان، سیستان و بلوچستان، تهران، سمنان، 
خوزستان و کرمانشــاه کمترین نرخ تورم میانگین 
کشوری را داشتند.نرخ تورم ســاالنه بهمن ماه در 
پایتخت ۳۸.۵ درصد شد.براســاس آمار مازندان با 
۴۲.۴ درصد بیشترین و سیستان و بلوچستان با ۲۸.۷ 
درصد کمترین نرخ تورم نقطه را در بهمن ماه امسال 

به نام خود ثبت کردند.

خانوارهای شهری قم کمترین نرخ تورم 
ساالنه 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی بــه بهمن ماه ۱۴۰۰ 
برای خانوارهای شهری به عدد ۴۰,۸ درصد رسید. 
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان های 
کهگیلویه و بویراحمد و ایالم با ۴۷.۵ درصد و  کمترین 
آن  مربوط بــه  قم با ۳۷.۷ درصد اســت.در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط 
به استان مازندران با ۴.۰ درصد و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اســتان  کرمان با ۰.۸ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری 
مربوط به استان مازندران با ۴۲.۱ درصد و کمترین 
آن مربوط به استان سیســتان و بلوچستان ۲۸.۹ 

درصد است.

خانوار روســتایی همدان کمترین نرخ 
تورم ساالنه 

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهــی به بهمن ماه ۱۴۰۰ 
برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۴,۲ درصد رسید. 
بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان  
کهگیلویه و بویراحمد با ۵۲.۸درصد و کمترین آن 
مربوط به همدان با ۳۷.۷ درصد اســت.در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط 
به استان  قم با ۵.۵ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه 
مربوط به استان  خراسان شمالی با ۰.۹ درصد است.

تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای روستایی ۳۵,۸ 
درصد بود. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان  کهگیلویه و بویراحمد با ۴۴.۱ درصد و کمترین 

آن مربوط به استان همدان با ۲۶.۴ درصد است.

آیا مناقشه روسیه و اوکراین روی 
بورس ایران تاثیرگذار است؟

درحالی که طبق اخبار قیمت گاز در اروپا به دلیل 
مناقشه بین اوکراین و روسیه افزایش چشم گیری 
یافته اســت، یک کارشناس بازار ســرمایه بر این 
باور اســت که در حال حاضر نرخ خوراک صنایع 
پتروشیمی براساس قانون مجلس و بودجه درنظر 
گرفته می شود و مناقشه روسیه و اوکراین تأثیری 
بر شاخص های حسابداری شرکت های پتروشیمی 
نخواهد داشت.امیر توپچی پور، در گفت وگو با ایسنا،  
درباره تاثیر در نظر گرفتن سقف قیمت گذاری گاز 
صنایع از ســوی وزارت اقتصاد و ســازمان بورس 
بر ســودآوری صنایع در زمان افزایــش ناگهانی 
نرخ گاز اظهارکــرد: بحران انــرژی در اروپا اتفاق 
غیرقابل منتظره ای نیست و از ماه ها قبل بسیاری 
از تحلیلگران جهانی این موضوع را پیش بینی کرده 
بودند و بسیاری از تصمیمات سیاسی - اقتصادی 
نیز در جهان با علم به این موضوع اتخاذ شــد.وی 
افزود: در حال حاضــر، گاز اروپا بــا قراردادهای 
بلندمدت به فروش می رســد و کشوری همچون 
روسیه که به ۱۳ کشــور اروپایی صادرات دارد با 
قراردادهای بلندمدتی این فروش را انجام می دهد.  

خبر

بــازار ارز تهران روز شــنبه  
شاهد نوسان محدود قیمت 
دالر بود اما قیمت ســکه و 
قیمت طال ریزش کرد. بازار 
ارز تهران در شروع معامالت 
روز شنبه شنبه هفتم اسفند ۱۴۰۰ شاهد ثبات قیمت 
دالر نسبت به روز پنجشــنبه گذشته  بود. نرخ دالر در 
بازار روز شنبه  با ۲۶ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شد .این 
اسکناس آمریکایی در نیمه روز ۳۰ تومان عقب نشست 
و بر روی ۲۶ هزار و ۲۲۰ تومان قرار گرفت. این کاهش 
قیمت در حالی اتفاق افتاد که در بازار متشکل ارزی روز 
شنبه قیمت دالر اندکی باال تر از دو روز پیش بود. نرخ 
دالر در این بازار ۲۴ هزار و ۵۹۴ تومان بود که نسبت به 

روز پنجشنبه ۵۶ تومان رشد را نشان می دهد. 

صرافان دالر و یورو را چند خریدند ؟ 
صرافی ملی روز شنبه  قیمت جدید خرید و فروش 
دالر و یورو را اعالم کرد. بر این اســاس نرخ خرید 
دالر روز شــنبه ۲۴ هزار و ۴۶۵ و نــرخ فروش آن 
۲۴ هزار و ۷۱۱ تومان بود. همچنین براساس نرخ 
اعالمی این صرافی قیمت خرید یــورو ۲۷ هزار و 
 ۱۲۹ تومان و قیمت فروش آن ۲۷ هزار ۴۰۲ تومان

 بود. 

ثبات نرخ حواله درهم
نرخ حواله درهم روز شــنبه سرنوشتی مشابه نرخ دالر 
امریکا داشت. قیمت درهم روز شــنبه با ۷هزار و ۱۷۰ 
تومان معامله شد که نســبت به روز پنجشنبه ثبات را 
نشان می دهد. با ضرب کردن قیمت درهم در نرخ تبدیل 
درهم به دالر )۳,۶۷۳( عــدد  ۲۶ هزارو ۳۳۵  تومان به 
دست می آمد که نسبت به قیمت دالر در بازار باالتر بود.

قیمت سکه ریزش کرد
قیمت اونس طال روز پنجشبه تا باالی ۱۹۷۰ دالر هم 
پیشروی کرد. این فلز گران بها  روز شنبه با ۱۸۹۸ دالر 
معامله شد که نسبت به روز پنجشنبه   افت چشمگیری 
داشت اما نســبت به دیروز ۵ دالر باال تر بود. در بازار 
داخلی ایران هم روز شــنبه قیمت سکه و قیمت طال 
ریزش کردند. قیمت طال ۱۸ عیار روز شنبه ۲۲ هزار و 

۶۰۰ تومان ارزان تر از دو روز پیش بود و با ۱ میلیون و 
۲۰۴ هزار  تومان مبادله شد. قیمت سکه هم روز شنبه 
۷۰ هزار تومان ریزش کــرد و با ۱۲ میلیون و ۴۰ هزار 
تومان معامله شد.  با احتساب قیمت ۲۶ هزار و ۲۲۰  
تومان برای دالر، اندازه قیمت واقعی سکه ۱۱ میلیون و 
۷۱۶ هزار تومان به دست آمد و  حباب آن ۲,۷۶  درصد 

به دست می آمد.

ترس برجامی در بازار ارز 
بازار ارز تهران و معامله گران دالر این روز ها شاهد 
ســیگنال های ضد و نقیض از مقر مذاکرات وین 
هستند. بنابراین آنها از این اخبار ترسیده و ترجیح 
می دهند بیشتر نظاره گر باشند و با احتیاط  دست 
به خرید و فروش بزنند. آنها در  انتظار اخبار قطعی 
تر هســتند .از  طرفی خبر ها حکایت از پیشرفت 
در روند مذاکرات و احتمال توافق هســته ای  دارد 
و از طرفی هم به نظر می رسد که مسائل  حساس 
هنوز حل نشده است. روز شنبه محمودوند؛ عضو 
کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: اخباری که 
پیرامون توافقات به ما رسیده خوب نیست.  منافع 
ملت ایران باید رعایت شــود.اگر قانــون راهبری 
مجلس رعایت نشود قطعا دولت باید پاسخگو باشد

مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی هم گفته 
:بنابر دعوت مجلس، آقــای امیرعبداللهیان فردا برای 

توضیحات پیرامون مذاکرات به کمیسیون می آید.

سیگنال های   ضد  و  نقیض   از   مذاکرات   بازار   ارز   را   سردرگم  کرده   است

عقب  نشینی  معامله گران  ارزی

وزیر اقتصاد:
همه مجوزهای مربوط به وزارت 
اقتصاد از ۱۸ اســفند آنالین 

صادر می شود
وزیر اقتصاد گفت: همه مجوزهــای این وزارتخانه 
شامل بورس، مالیات و نظایر آن از ۱۸ اسفند به صورت 
غیرحضوری صادر شده و کاماًل برخط خواهد بود. به 
نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، ســید احسان 
خاندوزی در نخستین جلســه کارگروه فرماندهی 
واردات و رســوب کاال در مبادی ورودی کشور که با 
حضور وزیر دادگستری، رئیس کل گمرک، مدیرعامل 
ســازمان اموال تملیکی و رئیس دبیرخانه مبارزه با 
مفاسد اقتصادی برگزار شــد افزود: برای روندهای 
ناظر بر ترانزیت کاال هم برای ماه پایانی سال، تدابیری 
اندیشیده شــده تا کاال در گمرکات رسوب کمتری 
داشته باشــد و نیاز به فروش اموال تملیکی نداشته 
باشیم.وی گفت: برای سرعت بخشیدن به فرایندهای 
گمرکی، متن پیشنهادی تهیه شده که پس از تهیه 
متن تخصصی به هیئت دولت ارسال می شود تا پس 
از تصویب برای همه دســتگاه ها الزم االجرا باشد. 
البته اصالح قوانین و رویه های گمرکی و تجاری که 
در حوزه اختیارات هیئت دولت باشد به مجوزهای 
خاص و قانون نیاز ندارد.خاندوزی افزود: همچنین 
بر اساس پیشــنهادهای کارگروه تخصصی مربوط، 
برای اصالح رفتــار بازرگانان و ســاماندهی واردات 
می بایســت با کمترین تغییر در رویه های تجاری و 
گمرکی برای شبکه تجاری و بازرگانان اطمینان خاطر 
بیشتری درباره ثبات رویه ها فراهم کرد.وی ادامه داد: 
با رویه های ثابت در بلند مدت شبکه بازرگانی تالش 
خواهد کرد با کمترین هزینه فرایند تجاری کشور را 
اصالح نماید تا شاهد رسوب کاالها در بنادر نباشیم و 
کاالهای وارداتی به سرعت فرایند گمرکی خود را طی 
کرده و وارد بازار شود.خاندوزی درباره تخلفات صورت 
گرفته در حوزه مجوزهــای وزارت امور اقتصادی و 
دارایی نیز گفت: همه مجوزهای این وزارتخانه شامل 
بورس، مالیات و نظایر آن از ۱۸ اسفند و پایان دوره 
قانونی، به صورت غیرحضوری صادر شــده و کاماًل 
برخط خواهد بود.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 
به این ترتیب رصد و پایش صدور مجوز، فراهم شده 
و واسطه گری ها و داللی ها به حداقل خواهد رسید و 
همه اطالعات از ثبت نام و اخذ مجوز کاماًل شفاف و 
روشن صورت خواهد گرفت.محمد رضا یزدی رئیس 
دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز درباره آخرین 
اقدامات دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با 
تمام کسانی که درگذشته اقدامات غیر قانونی انجام 
داده اند به خصوص در زمینه زمین خواری و بدهکاران 
بزرگ بانکی و به خصوص آنان که گمان می کردند با 
آن ها مماشات به عمل می آید برخورد صورت گرفته 
است و اکنون نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
نموده اند.وی همچنین اقدامات این ستاد را مبتنی 
بر هماهنگی سه قوه دانست و افزود: ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادی برای کمک به اقتصاد بدون رانت و 
امنیت بخشی به بخش خصوصی همه تالش خود را به 
کار خواهد بست.گفتنی است در جلسه این کارگروه 
کارشناسان وزارتخانه ها و ســازمان های مرتبط در 
خصوص تعیین تکلیف کاالهای موجود در انبارهای 
اموال تملیکی و ایجاد مســیر قانونی و جلوگیری از 
واردات بی رویه و اصالح رفتار بازرگانان برای تأمین 

کاالهای مورد نیاز کشور بحث و تبادل نظر کردند.

آغاز چانه زنی های داغ دستمزد 
۱۴۰۱

نشست شورای عالی کار با موضوع دســتمزد ۱۴۰۱ با 
حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارگران و 
کارفرمایان آغازشد.به گزارش ایسنا، جلسه قبلی شورای 
عالی کار با حضور شرکای اجتماعی ۱۶ بهمن ماه برگزار 
و رقم هزینه ماهانه سبد معیشــت کارگران ۸ میلیون 
و  ۹۷۹ هزار تومان تعیین شــد.اعالم رقم سبد معیشت 
خانوارهای کارگری با توجه به عدد و رقم و گزارشــی که 
اعضای کمیته مزد بر اساس اعالم مراجع رسمی آماری 
از هزینه معیشت و بررسی تورم موجود و اقالم خوراکی 
به دست آورده بودند، صورت گرفت.در چهارمین نشست 
شورای عالی کار، اعضا روی رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار 
تومان به عنوان هزینه اقالم خوراکی و غذایی کارگران به 
توافق رسیدند. در این جلسه مشخص شد که سهم مواد 
غذایی و خوراکی ۳۶ درصد هزینه سبد معیشت را به خود 
اختصاص داده و ۶۴ درصد مابقی که حدود پنج میلیون و 
۶۹۳ هزار تومان می شود را اقالم غیرخوراکی مانند هزینه 
مسکن و اجاره بها، درمان، آموزش، ایاب و ذهاب و ... شامل 
می شود.کارشناسان تاکید دارند که توجه به هزینه سبد 
معیشت و تامین هزینه های زندگی خانوار در مذاکرات 
مزد بیشتر مورد توجه قرار گیرد چرا که در سالهای اخیر 
قدرت معیشت کارگران به شدت افت کرده و قادر به تأمین 
هزینه های زندگی و مایحتاج روزانه نیستند و در عین حال 
دولت برای کاهش هزینه بنگاهها وکارفرمایان در بحث 
تامین مواد اولیه، حامل های انــرژی و عوارض و مالیات 

به میدان بیاید.
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طبق اعالم بانک مرکزی، در بهمن ماه امسال متوسط 
قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، ۳۳ میلیون 
و ۶۰ هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل و مدت 
مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش 

یافته است.
به گزارش ایسنا، گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر 
تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این 
است که در بهمن ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار 
تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 

ترتیب ۰.۴ درصد و ۱۶.۴ درصد افزایش دارد.  
عالوه بر این، تعداد معامالت انجام شــده در این ماه 
حدود ۸.۵ هزار فقره بود که نســبت به ماه قبل ۱۳.۱ 
درصد کاهش  و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته 

۱۱۷.۸ درصد افزایش را نشان می دهد و بررسی توزیع 
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران 
به تفکیک عمر بنا حاکی از آن اســت که واحدهای 
تا پنج ســال ساخت با ســهم ۳۳.۶ درصد بیشترین 
ســهم را به خود اختصاص داده اند.این در حالی است 
که در میان مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران بیشــترین 
قیمت هر متر خانه ۷۰ میلیــون و ۲۶۰ هزار تومان 
در منطقه یــک و کمترین آن بــا ۱۵ میلیون و ۶۷۰ 
هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده اســت کــه هر یک از 
آنها با افزایش ۱۷.۳ درصــدی در منطقه یک و ۳۰.۷ 
درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده اند.توزیع فراوانی 

تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت 
یک مترمربع بنا در بهمن ماه امسال نیز حاکی از آن 
است که واحدهای مســکونی در دامنه قیمتی ۲۰ تا 
۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۶.۱ 
درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را 
به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتــی ۱۵ تا ۲۰ و 
 ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۵.۷ و ۱۳.۹ درصد سهم 

در رتبه بعدی قرار دارد.   
از سوی دیگر در بهمن امســال توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مســکونی معامله شده بر اســاس ارزش 
هر واحــد نشــان دهنده آن اســت کــه واحدهای 

مســکونی بــا ارزش یک میلیــارد تا یــک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیــون تومان بــا اختصاص ســهم ۱۹.۱ 
 درصــد بیشــترین ســهم از معامالت انجام شــده

 را داشته اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 
همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن بر اساس 
مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ 
با ۱۴.۸ درصد از کل معامالت، بیشترین سهم معامالت 

شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
عالوه بــر این، بررســی شــاخص کرایه مســکن 
اجاری در شــهر تهــران و در کل مناطق شــهری 
در بهمن امســال نشــان دهنــده رشــدی معادل 
 ۴۸.۴ و ۵۲.۲ درصد نســبت به ماه مشــابه ســال

 گذشته است.

سخنان ضد و نقیض اعضای کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی در خصوص مهمترین بخش بودجه سال 
آینده سبب شده است موضوع ارز ترجیحی همچنان در 
کشمکش میان دولت و مجلس ســرگردان باقی بماند.
به گزارش خبرگزاری خبر انالیــن، در حالی که رییس 
کمیســیون تلفیق از تصویب تخصیص ارز ترجیحی یا 
همان ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال اینده خبر داده و تاکید 
کرده است در این حوز کمیسیون تلفیق کنار مردم باقی 
مانده است اما میرتاج الدینی تاکید دارد که برنامه حذف ارز 
ترجیحی به صورت تدریجی اجرایی خواهد شد و زمان 

اجرای در اختیار دولت قرار خواهد داشت.
 دولت سیزدهم با شعار از بین بردن رانت در صدد است 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کــرده و به جای 
یارانه ارزی نسبت به پرداخت یارانه مستقیم ریالی اقدام 
نماید. این در حالی است که برخی نمایندگان معتقدند 
تخصیص یارانه ریالــی به چاپ پول بیشــتر و افزایش 
نقدینگی و در نهایت رشــد تورم منجر می شود، اتفاقی 
که از نظر مخالفان حذف ارز ترجیحی می تواند زمینه را 
برای رشد بیشتر تورمی که رد شرایط کنونی در محدوده 
۴۴ درصد قرار دارد، مهیا کند . از ســوی دیگر مخالفان 
ارز ترجیحی می گویند این یارانــه ارزی تنها به گروهی 
خاص تعلق می گیرد و بی تردید تداوم این روند می تواند 
به تعمیق رانت برای گروه های خاص منجر شود. اصابت 
یارانه ارزی به هدف یعنی حفظ سفره خانوار ایرانی محل 
مناقشه میان موافقان و مخالفان این حوزه است . برخی 
نمایندگان نیز با این استداالل که چاره ای جز حذف ارز 
ترجیحی وجود ندارد و با این شرایط ارزی الزم است فشار 
ارز در این بخش کاهش یابد، این مساله را مورد موافقت 
قرار داده اند. کشمکش دو رییس کل بانک مرکزی یعنی 
رییس کل کنونی و رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز بر 
سر ماجرای ارز ترجیحی نشان می دهد تا چه میزان مضوع 

واجد اهمیت برای سیاستگذار ایرانی است.در حالی که 
صالح آبادی مدعی اســت که بانک مرکــزی ارز نیمایی 
خریداری کرده و به قیمت ۴۲۰۰ تومان فروخته است، 
همتی می گوید اسناد مرتبط با این مساله در بانک مرکزی 
موجود است و چنین اقدمی صحت ندارد. به گفته همتی 
تمامی اقدامات ارزی در این خصوص با تایید سران سه قوه 

صورت گرفته است.

کمیسیون تلفیق چه می گوید؟
 رفت و برگشــت مداوم موضع حــذف ارز ترجیحی در 
کمیســیون تلفیق مجلس در حالی افاق می افتد که در 
شــرایط کنونی مجلس در صحن علنی در حال بررسی 
مفاد بودجه است و وقتی حاجی بابایی، رییس کمیسیون 
تلفیق در صحن علنی در مخالفت با حذف ارز ترجیحی 
سخن گفت و شــرایط را پس از این اقدام توصیف کرد با 
تذکر قالیباف مبنی بر اینکه حرف سیاسی نزنید روبرو شد .

 موضوع ارز ترجیحی به حــدی اهمیت دارد که مقامات 
امنیتی نیز در کنار مقامات اقتصادی و سیاسی در نشستی 
غیرعلنی این موضوع را مورد بررســی قرار دادند. حاال 
احسان ارکانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درباره 
سرانجام بند الحاقی یک تبصره ۱ الیحه بودجه سال آینده 
)ارز ترجیحی( که از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق 
ارجاع شده اســت، به فارس گفت: کمیسیون در جلسه 
اخیر، مصوبه قبلی خود را مجددا تکرار کرد و رقم ۹ میلیارد 
دالر ارز ترجیحی برای تامین دارو، گندم و نهاده های دامی 
و کشاورزی را برای سال آینده در نظر گرفت.وی تصریح 
کرد: این تصمیم در شرایطی گرفته شد که دولت در الیحه 

بودجه ۱۴۰۱ هیچ رقمی را برای ارز ترجیحی پیش بینی 
نکرده و هیچ برنامه مکتوب و مدونــی هم در خصوص 
جبران آثار تورمی حذف ارز ترجیحی به کمیسیون ارائه 
نداده است، لذا چون اعضای کمیسیون حذف این ارز را به 
معنای فشار مضاعف بر مردم می دانند و تورم انتظاری ۲۰ 
تا ۲۵ درصدی نیز در نتیجه حذف ارز ترجیحی به وجود 

خواهد آمد، مصوبه قبلی را مجددا تکرار کردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
عنوان کرد: مشکل ما در این رابطه این است که اساسا دولت 
معتقد است کل ارز ترجیحی باید از الیحه بودجه حذف 
شده و صفر شود، اما کمیسیون تلفیق راهکار بینابینی را 
انتخاب کرد که هم به منابع ارزی دولت فشار وارد نشود و 
هم سفره مردم با هرج و مرج در قیمت کاالهای اساسی و 

۴ الی ۵ برابر شدن آنها، کوچک تر نشود.
ارکانی گفت: هر موقــع دولت دید کــه ۹ میلیارد دالر 
اختصاص یافته برای ارز ترجیحی کاالهای اساســی رو 
به اتمام اســت، می تواند الیحه متمم بودجه به مجلس 
ارائه دهد و هر چقدر نیاز دارد درخواست کند تا مجلس 
تصمیم گیری کند، اما اینکه در خصوص ارز ترجیحی و 
راهکار جبران حذف آن در موضع ســکوت مطلق باشد، 

به صالح نیست.
در عین حال میرتاج الدینی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق 
می گوید: پیش بینی بنده این اســت که به سمت حذف 
ارز ترجیحی و یارانه مستقیم خواهیم رفت اما اینکه این 
حذف از چه زمانی رخ دهد، در اختیار دولت است.میرتاج 
الدینی رئیس کمیته هدفمندی یارانه های کمیسیون 
تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ در برنامه دست خط در خصوص 

وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت این ارز را در الیحه 
حذف کرده و در مقابل آن یارانه را در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای حذف 
یارانه نیست، گفت: ارز ترجیحی یک یارانه پنهان است و به 
کاالهای اساسی، دارو و گندم پرداخت می شود. دولت در 
مورد دارو و گندم گفته است که یارانه را به صورت ریالی اما 
برای تمام مردم حفظ خواهد کرد. یارانه کاالهای اساسی 
و نهاده های دامی نیز دیگر به واردکننده تعلق نمی گیرد 
و در مقابل آن یارانه به حلقه آخر که همان مردم هستند 

تعلق خواهد گرفت.
میرتاج الدینی در ادامه گفت: در تبصره ۱۴ نیز برای این 
موارد ۱۷۶ هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده 
است. ما در تلفیق این رقم را افزایش دادیم و به ۲۵۰ هزار 
میلیارد تومان رســاندیم. در واقع اگر مجلس حذف ارز 
ترجیحی را تصویب کند در مقابــل آن ۵۰ هزار میلیارد 

تومان پول در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

برنامه دولت چیست؟
گفته می شــود یارانه های جدید به صورت یارانه نقدی 
نیست، بلکه به صورت کارت اعتباری یارانه کاالیی می دهند 
که بانک مرکزی زیرســاختی را برای فروشگاه هایی که 
کارتخوان مخصــوص دارند و با کد بانــک مرکزی کار 
می کنند، فراهم خواهد کرد. ایــن پول فقط برای خرید 
کاال است. درباره کاال هم صحبت این است که فقط کاالی 
اساســی یا انتخاب مردم برای کاالها آزاد باشــد و بانک 
مرکزی می گوید برای همه کاالها تنظیم شده و کاالی 

خاصی نیست.
آنچه مسلم است اینکه دولت اصراری فراوان برای حذف 
ارز ترجیحی دارد و باید دیــد در روزهای آتی زورآزمایی 
موافقــان و مخالفان در صحن علنی مجلس مشــخص 

خواهد شد

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیکنندگان، 
ضرایب ســود و هزینه های پخش فروشگاه های 
زنجیره ای، عمده فروشی و خرده فروشی را ابالغ 
کرد.بــه گزارش اتــاق اصناف ایران، بر اســاس 
ابالغیــه ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، در راســتای اصالح ضرایب سود 
و هزینه هــای پخش فروشــگاه های زنجیره ای، 
عمده فروشی و خرده فروشی و جهت اجرای طرح 
شفاف ســازی قیمت و درج قیمت تولیدکننده 
و درخواســت های متعدد واصله از سوی عوامل 

توزیع اعالم شد.

جزئیات این ابالغیه به شرح زیر است:
۱- حداکثــر درصد ضرایــب ســود و هزینه های 
شرکت های پخش با هر نوع گستره فعالیت )استانی، 
منطقه ای و سراســری( به صورت یکسان و در قالب 
پنج گروه کاالیی مطابق جدول فوق تعیین شــده 

است.
۲- حداکثر درصد ضرایب سود و هزینه های پخش 
برای کاالهایی که احیاناً در جدول فوق ذکر نشــده 
اســت، معادل سود در نظر گرفته شــده برای گروه 
دوم خواهد بود. در صورت وجود هرگونه درخواستی 
مبنی بر تغییر گروه اینگونه کاالها موارد می بایست به 
صورت مکتوب به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان اعالم شده تا پس از انجام بررسی، 

اقدام الزم صورت پذیرد.
۳- در صورتی که فروشــگاه های زنجیــره ای اقدام 
به تأمین کاال به صورت مســتقیم از تولیدکنندگان 
یا واردکنندگان بنمایند متناســب با کاهش هزینه 
بواســطه حذف واســطه های غیر ضرور، حداقل ۳ 

درصد کمتر از مجموع ضرایب توزیع )پخش و خرده 
فروشی( خواهد بود.

۴- در مواردی که شرکت های پخش اقدام به فروش 
کاال به عمده فروشان یا شرکت های پخش استانی 
یا منطقــه ای می نمایند مجموع ضریــب متعلقه 
حلقه های توزیع تا مرحله خرده فروشــی نمی تواند 
از ضریــب پخش )هزینه ها و ســود مصوب پخش( 

بیشتر باشد.
۵- فروشــگاه های مجازی در عرضه کاال به صورت 
خرده فروشــی به مصرف کننــدگان همانند موارد 

لحاظ شده برای فروشگاه های زنجیره ای هستند.
۶- انواع ســبزی، صیفی و میوه، حبوبات و … غیر 
بسته بندی و فله و همچنین کاالهایی که از طریق 

شــرکت های پخش توزیع نمی گردند تابع ضرایب 
مصوب قبلی مرتبط با خود هستند.

الزم به ذکر است هر گونه افزایش قیمت کاال به بهانه 
مصوبه ابالغی ممنوع بوده و حســب بررســی های 
صورت گرفته توســط ســازمان حمایــت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان و اظهــارات انجمن ها 
و تشکل ای صنعت پخش سراســری، منطقه ای و 
استانی هزینه های مربوط در ضرایب اعمالی، قباًل در 

قیمت کاال لحاظ شده است.
همچنین بر اســاس ابالغیه اتاق اصنــاف ایران به 
اتاق های اصناف سراسر کشــور، نظارت بر ضرایب 
کاالهای عرضه شــده توســط حلقه های تأمین و 
توزیع در دســتور کار واحدهای بازرســی و نظارت 
اتاق های اصناف سراسر کشور و اتحادیه های صنفی با 
همکاری و هماهنگی دستگاه های مربوط قرار خواهد 
گرفت و در صورت هر گونــه تخلف، برخورد قاطع و 

مؤثر انجام خواهد شد

بانک مرکزی اعالم کرد:

قیمت هر متر خانه در تهران به ۳۳ میلیون رسید

دولت همچنان مصر به حذف یارانه ارزی است

کشمکش برسر ارز4۲00تومانی

از سوی سازمان حمایت؛

ضرایب سود و هزینه های پخش و توزیع کاال ابالغ شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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بنگاه داری بانک ها و قیمت مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 

سیستم بانکی کشور به صورت ذاتی به سمت بنگاه داری حرکت کرده است. بنابراین از ماهیت اصلی خود نیز خارج شده اند. قوانین بانکی دست و پای نظام بانکی کشور را بسته و بانکها از اصل کار خود فاصله گرفته 
اند. بنابراین سیستم بانکی به سمت فرآیندهای پولساز حرکت کرده است. پولی که بانکها به صورت سپرده و یا هر فرآیند دیگری اخذ می کنند و تسهیالتی که پرداخت می کنند جواب هزینه های بانک را نمی دهد. 
بنابراین فعالیت های دیگری از جمله مسکن و تجارت را انتخاب می کنند. بانکها دارای هلدینگ هایی هســتند که هر کدام از این هلدینگ ها شرکتهای بسیاری دارند. سهامداران این شرکتها نیز هم سهامداران 

بانکها هستند. 
همین سهامداران با تاسیس شرکتها تسهیالت فراوانی دریافت می کنند. این تسهیالت را در ساخت و ساز در بازار مسکن و فعالیت های تجاری سودآور هزینه می کنند. سیستم بانکی امروز در شرایطی قرار دارد 
که تنها به سود حاشیه ای شرکتهای خود فکر می کند تا از این طریق بتوانند بانک را بچرخانند. بانک ها در کشورهای دیگر برای مسکن تنها یک ابزار مالی به نام تسهیالت ندارند و دارای ده ها ابزار مالی از بازار رهن 

گرفته تا صکوک، صندوق های مسکن و ساختمان، فاینانس و سرمایه گذاری خارجی هستند که در ایران هیچ کدام وجود ندارد. 
بانک ها در حال حاضر چاره ای جز سرمایه گذاری در بخش ملک و مسکن ندارند و از فعالیت اصلی خودشان که بانکداری است، غافل شده اند و برای فعالیت و روی پا ماندن در بخش های دیگر وارد شده اند.

 بانک ها دارای موسسات و شرکت های متعددی در زیرمجموعه های خود هستند که فعالیت های مختلفی را نیز انجام می دهند و این شرکت ها از طریق سپرده های مردم و برای بیزنس های مختلف تشکیل شده 
است. این درحالی که این اقدام بانک ها در ایران اساسا غلط است و هیچ بانکی در دنیا چنین حقی ندارد که با سپرده های مردم ساختمان سازی و خرید و فروش ملک کند و با سپرده مردم وارد بازار ارز و طال و سکه 

شود. وضعیت اقتصادی ما امروز به گونه ای است که با یک ساختار اقتصادی مریض روبه رو هستیم و اقتصاد کشور دولتی اداره می شود.

رئیس اتحادیه تشــکدوزان و صندلي ســازان 
تهران گفت: هــر زمان در خصوص اســتاندارد 
روکش هاي صندلي اقدامي انجام دادیم سازمان 
و اداره استاندارد اعالم مي کند خودروي ایراني 
هیچ اســتانداري ندارد؛ پس هیــچ مبنایي بر 
استانداردسازي صندلي ها و روکش هاي صندلي 

وجود ندارد. 
زمانیکه کلیــت تولید خوردو اســتانداردهاي 
جهانــي را ندارد، چگونه تشــک هــا و صندلي 
 هاي تولید شــده بر اســاس اســتاندارد الزم 

باشد؟
ســهراب برجی در خصوص استانداردهاي الزم 
در تولید صندلي و تشــک خودروهــاي تولید 
کشــور بیان داشــت: از آنجایي که هیچکدام 
از صندلي ها و تشــک هــاي تولید شــده در 
کارخانجات خودرو ســازي از اســتانداردهاي 
الزم و ضروري برخــوردار نیســتند نمي توان 
 انتظــار داشــت بتوانیــم از اســتاندارد خوبي 

استفاده کنیم.
برجــي ر رابطه با روند ســخت و دشــوار تهیه 
مــواد اولیه بــراي تولیــد بیان داشــت: همه 
تولیدکنندگان کاالهــاي مختلف در تهیه مواد 
اولیه از مراکــز داخلي یا خارجي با مشــکالت 
زیادي رو به رو هســتند. پتروشیمي مواد اولیه 
مورد نیاز براي تولید را به روال درســت، منظم 

 و با قیمت متعادل در اختیــار تولیدکننده قرار
 نمي دهد. 

کمبود و گراني نخ به دلیــل کمبود مواد پ پ، 
گراني چرم به دلیل گراني و کمبود پي وي سي 
که همگي داخلي است و متاسفانه به این دلیل که 
تولیدکننده باید به کار ادامه دهد مجبور است از 
بازار سیاه با قیمت هاي بسیار باال اقدام به خرید 

مواد اولیه نماید.
وي تصریــح کرد: عمــده مصــرف این صنف 
براي تولید پارچــه هاي مورد نیــاز نخ، چرم و 
اسفنج است. هر بار که تولیدکننده براي خرید 
مواد اولیــه اقدام مي کند بــا ۱۵ الي ۲۰ درصد 
 افزایــش قیمت نســبت به خرید قبــل مواجه 
مي شــود و از آنجا که هیچ راهي جز تهیه مواد 
براي گردش کار تولیدي خــود ندارد در نتیجه 
قیمت تمام شــده کاال بســیار افزایش مي یابد 
و کم کــم تقاضا در بازار کم مي شــود، بنابراین 
تمامــي تولیــدي هاي ایــن صنف هــر روز با 
 ظرفیت کمتري نســبت به روز قبــل فعالیت 

مي کنند.
برجي در ادامه افــزود: با توجه بــه اینکه اتاق 
اصناف تهــران متولي اتحادیه هاســت، انتظار 
مــي رود در این خصــوص با مراجــع و مراکز 
 باالتر جهت رفع مشــکالت اتحادیــه ها اقدام 

عاجل نماید.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
کاالي کشــباف و جوراب تهران بیان داشــت: 
مشــکالت تولیدکنندگان در این عرصه بسیار 

زیاد است. 
کمبــود و مشــکالت ورود مــواد اولیــه براي 
تولیدات کشــباف از ســویي و ورود کاالهاي 
قاچاق از ســوي دیگر صنــوف تولیدکننده را 
در مقابــل حریــف پــرزوري قــرار داده که 
رقابت را نابرابــر نموده اســت. تولیدکننده در 
 محاصره مشــکالت زیــادي قــرار دارد و هیچ

 کمک ندارد.
سیدعلي اصغر بهبهاني در خصوص ورود کاالهاي 
قاچاق از مبادي مختلف به کشــور تاکید کرد: 
قاچاق انواع و اقسام پوشاک از مبادي غیر قانوني 
به راحتي موجب کسادي بازار داخلي شده است. 
وي ادامه داد: تولیدکننــده هزینه هاي تولید، 
دســتگاه ها، اجاره هاي سنگین، حقوق کارگر، 
مالیات هر ساله، بیمه تامین اجتماعي کارگران، 
هزینه حامل هاي انرژي و بي شمار هزینه هایي 
که دیده نمي شود را پرداخت مي کند؛ اما سود 
فروش کاالها را افرادي مي برنــد که نه در این 
کشور زندگي مي کنند و نه هزاران مشکل را با 

تولید و سازمان هاي مرتبط دارند.  این عین بي 
عدالتي است.

بهبهاني تصریح کرد: برخــي از تولیدکنندگان 
خارجي با ایجاد تنها یک سایت و یا پیج مجازي 
در کشور، سفارش گرفته و مبلغ کاال را نیز مي 
گیرند و کاال را به ســفارش مشتري با ۱۵ تا ۲۰ 
روز تاخیر به درب منزل مي رسانند در حالیکه 
تولیدکننده ایراني با ده ها مشــکل باید با امید 

هم کار کند!
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
کاالي کشــباف و جوراب تهــران تصریح کرد: 
ورود مواد اولیه کــه عمده تریــن آن نخ براي 
این صنف اســت بــا مشــکالت و تاخیرهاي 
 زیــاد آن هــم بــا مبالــغ هنگفــت انجــام 

مي شود. 
براي تولیدکننده چه امید و انگیزه اي مي ماند. 
اگر مي خواهیم کشــوري با تولید داخلي خوب 
داشته باشیم باید شرایط را برایش مساعد کنیم 
نه آنکه مانع بســازیم. از مســئوالن براي رفع 
موانع و مشــکالت بارها درخواســت مساعدت 
 کرده ایم تا کنون که نتیجه اي نداشته امید به 

آینده داریم.

به دنبال ابالغ ســازمان امور مالیاتی، قانون مالیات 
بر ارزش افــزوده از روز ۱۳ دی مــاه روی نرخ بلیت 
هواپیما به اجرا گذاشته شد.با وجود آن که سازمان 
هواپیمایــی مالیات بــر ارزش افزوده را مشــمول 
پرواز های خارجی ندانسته، اما رییس انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایران 
می گوید: همچنان این مالیات در پرواز های خارجی 
از مردم گرفته می شــود و عامل گرانی و دست مایه 

شکایت شده است.
حرمت اهلل رفیعی که سوم اســفندماه در نامه ای به 
رییس ســازمان هواپیمایی به تخلفاتی که توسط 
بعضی از شــرکت های هواپیمایی درباره مالیات بر 
ارزش افزوده رخ داده اســت، اشــاره کرده و از این 
ســازمان درخواست کرده دســتور ابطال دریافت 
مالیات بر ارزش افــزوده از پرواز های بین المللی را 
بدهد، اینک می گوید: پس از گذشــت چند روز از 
ارسال آن نامه به رییس سازمان هواپیمایی و با وجود 
آن که قبال همین سازمان در اطالعیه ای پرواز های 
خارجی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده نداسته 
بود، اما همچنان این مالیات از مردم گرفته می شود 
و در صورت ابطال بلیــت، مبلغ آن بــه مردم هم 

برگردانده نمی شود.
انجمن صنفــی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و 
جهانگردی ایران در آستانه فرارسیدن فصل سفر های 
نوروزی و فــروش تور های خارجــی، در نامه ای به 
رییس ســازمان هواپیمایی و معــاون وزارت راه و 
شهرسازی که به محسن رضاییـ  معاون اقتصادی 
رییس جمهورـ، رستم قاسمیـ  وزیر راه و شهرسازی 
، پورابراهیمیـ  رییس  ـ، خاندوزیـ  وزیر اقتصادـ 
کمیسیون اقتصاد مجلسـ  و رضائی کوچیـ  رییس 
کمیســیون عمران مجلسـ  رونوشت شده، اعالم 
کرده است: "متاسفانه با وجود پاسخ صریح و روشن 
آن سازمان مبنی بر دریافت نکردن مالیات بر ارزش 
افزوده در پرواز های بین المللی، بعضا شــرکت های 
هواپیمایی همچنان نسبت به دریافت این مالیات 

اقدام می کنند؛ لذا تقاضا دارد به استناِد:
الفـ  اطالعیه انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی 
یاتا مندرج در سند ۸۶۲۲ سازمان بین المللی ایکائو 
و استانداردسازی آن موسوم به پیمان شیکاگو که 
دولت ایران نیز رســما عضو و متعهد به اجرای این 

پیمان اســت با هدف تجارت بین المللی و برابری، 
سیاست خود مبتنی بر عدم تعلق مالیات بر ارزش 
افزوده به خدمات ارائه شده در صنعت حمل و نقل 
هوایی که صراحتا به دلیــل پرداخت وجه مربوطه 
نمی تواند منحصرا تابع قوانین مالیات بر ارزش افزوده 

حاکم بر کشور مبدا باشد.
بـ  ماده ۱ قانون مالیات بــر ارزش افزوده مصوب 
مجلس شورای اســالمی ایران عرضه کاال ها و ارائه 
خدمات در ایران را مشمول مالیات بر ارزش افزوده 
دانسته اســت، لذا در خصوص حمل و نقل عمومی 
مسافر و بار توسط خطوط هواپیمایی بین المللی که 
از مبدأ ایران به مقاصدی خارج از کشور ایران است 

متناقض با اهداف تنظیم این قانون بوده.
جـ  خطوط هوایی بین المللی از تبعیت قوانین سایر 
کشور ها مشــمول قانون بر ارزش افزوده در زمینه 
دریافت مالیات بر ارزش افــزوده به جز در محدوده 

کشور خود منع شده اند.
ضمنا در صورت لزوم این انجمن آمادگی دارد ادله و 
مستندات بیشتر را در جلسات حضوری به استحضار 
برساند. همچنین یادآور می شود که در همین مدت 
کوتاه میزان شکایات واصله به این انجمن نشان از 
آشفتگی کسب و کار و خروج بی حساب ارز از کشور 
و تضییع حقوق بیت المال داشته، لذا ضروری است 
برای رفع معضالت جامعه دربــاره ابطال دریافت 
مالیات بر ارزش افزوده از پرواز های بین المللی دستور 
مؤکد صادر شود. به دنبال ابالغ سازمان امور مالیاتی، 
قانون مالیات بر ارزش افزوده از روز ۱۳ دی ماه روی 
نرخ بلیت هواپیما به اجرا گذاشته شد.شرکت های 
هواپیمایی خارجــی این قانون را مغایــر با قوانین 
بین المللی حمل و نقل و انجمن بین المللی حمل و 
نقل هوایی )یاتا( دانستند و با اشاره به ابهامات این 
قانون، اعتراض خود را به الزام اجرای آن اعالم کردند.

مالیات بر ارزش افزوده در سفر های هوایی درحالی 
اعمال شده که نرخ بلیت پرواز در مسیر های داخلی 
و خارجی در ســه ســال اخیر به بهانه گرانی ارز با 
افزایش پی درپی مواجه شــده که در دوران کرونا 
نیز محدودیت در ظرفیت پذیرش مسافر، دستاویز 
گرانی بیشــتر در قیمت بلیت هواپیما شده که در 
نتیجه، سهم سفر های هوایی در سبد خانوار ایرانی را 

کوچک تر کرده است.

نماینــدگان مجلس کلیه 
مراکــز درمانــی دولتی و 
خصوصی را ملــزم کردند 
تا ۱۰ درصــد حق الزحمه 
یا حق العمل گروه پزشکی 
را به عنوان مالیات کســر و به حساب سازمان امور 

مالیاتی واریز کنند.
این در حالی است که در سالهای اخیر پزشکان از 
جمله کسب و کارهایی بوده اند که فرار مالیاتی کالن 
داشته اند. عدم استفاده از دستگاههای کارتخوان و 
دریافت پول نقد برای ویزیت از بیماران از ترفندهای 
فرار مالیاتی شده است. بی توجهی پزشکان به قوانین 
مالیاتی از جمله مشکالت اقتصاد در سالهای گذشته 

بوده است. به رغم درآمدهای باال بخصوص در رده 
های تخصص و فوق تخصص بســیاری از پزشکان 
تمایلی برای پرداخت مالیات ندارند. این در حالی 
است که از مردم عادی حتی برای حقوق دریافتی 

نیز مالیات اخذ می شود. 
به عبارتــی درحالی کارگــران و کارمندان و دیگر 
اقشــار جامعه مالیات خود را می پردازند، پزشکان 
متخلف در این حوزه که عموما درآمد خوبی دارند و 
با ماشین های لوکس تردد می کنند و درخانه های 
مجلل زندگی می کنند، از خدماتــی که پولش را 

دیگران پرداخته اند استفاده می کنند.
به گفته کارشناسان مالیاتی پزشکان از جمله اقشار 
فرهیخته جامعه محســوب می شوند و به خوبی از 
کارکرد سیستم مالیات در اداره کشور واقفند. یکی 
از راه های پیشرفت کشور نیز ساماندهی و شفاف 

سازی اقتصادی و همچنین پرداخت مالیات است و 
در این حوزه پزشکان بایستی خود پیش قدم شده تا 
عواید آن به کل جامعه برسد نه اینکه با فرار مالیاتی 
شغل شریف شان را زیر سئوال ببرند. خصوصا اینکه 
کارشناسان اقتصادی همواره مطرح می کنند که 
برای پیشرفت کشــور باید درب چاه های نفت را 
باید ببندیم. در این شــرایطی که تحریم ها باعث 
شده فروش نفت کشــورمان کاهش پیدا کند و به 
نوعی ایده بســتن درب چاه های نفت عملی شده 
است، سیستم مالیاتی به مانند تمام دنیا بایستی به 
طور عادالنه اجرا شود و پزشکان نیز از این سیستم 

مستثنی نیستند.
از سوی دیگر در حالی فرار مالیاتی پزشکان ۶ هزار 
میلیارد تومان اعالم شــده که معــاون فنی نظام 
پزشــکی می گوید: عدد دقیق از پزشــکان فعال 

نداریم و وزارت بهداشــت هم این عــدد و رقم ها 
را ندارد. معاون فنی نظام پزشــکی در واکنش به 
ادعای نماینده مجلس درباره فرار مالیاتی پزشکان 
توضیحاتی داده اســت. علی ساالریان معاون فنی 
سازمان نظام پزشکی در واکنش به ادعای نماینده 
مجلس درباره فرار مالیاتی پزشکان گفت: ما حدود 
۳۲۰ هزار پروانه نظام پزشکی و ۱۰۰ هزار پزشک 

داریم.
وی ادامه داد: عدد دقیق از پزشــکان فعال نداریم 
و وزارت بهداشــت هم این عــدد و رقم ها را ندارد، 
چطور یک نماینده مجلس ادعا می کند که پزشکان 
۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند و این عدد 

صحت ندارد.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی در گفت 
و گو با "کسب و کار" گفت: بسیاری از مشاغل در 
حالی درآمدهای چند برابری حتی تا ۱۵ برابر مرم 

عادی دارند که از پرداخت مالیات طفره می روند.
حمید حاج اســماعیلی اضافه کرد: در حالی فرار 
مالیاتی در برخی مشاغل وجود دارد که در شرایط 
فعلی اقتصادی این کار خیانت محسوب می شود. 
دستمزد بسیاری از مدیران چندین برابر افراد عادی 
و کارگران است. اما به شیوه های مختلف از پرداخت 
مالیات آن سر باز می زنند. در این بین حقوق دیگر 

مردم یعنی عموم مردم ضایع می شود. 
وی اظهار داشت: کشــور سالهاست به درآمدهای 
نفتی وابســته بوده و االن تالش می شود که وزنه 
مالیاتی کشور زیاد شود که این اتفاق خوبی است. 
اما وقتی اقتصاد رونق نداشته باشد این درآمدهای 
مالیاتی تا کی می خواهــد از بخش خدمات ادامه 

پیدا کند.
این اقدامات در بلندمت باعث ایجاد مشکل می کند. 
یکی دیگر از کارهایی که در حل معضل باید انجام 
شــود اینکه اقتصاد را از خدماتی به تولیدی سوق 
دهیم که این امر نیازمند سرمایه گذاری از داخل و 

جذب سرمایه از خارج است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفته 
است طبق آخرین آمار، بانک ها حدود ۳۷ میلیون متر 
مربع واحد مسکونی در اختیار دارند؛ واحدهایی که عموما 
در نقاط خوب، گران قیمت و متوســط به باالی شهرها 
واقع شده اند. حسن محتشم افزود: واقعیت این است که 
بانک ها به سیستم ترافیک شهری آسیب وارد کرده و تا 

حدودی بر قیمت مسکن تاثیرگذار بوده اند. 
به گفته وی، این موضوعی است که نیازمند اتخاذ تصمیم 
جدی از جانب دولت است. بانک مرکزی در این رابطه و 
به عنوان تصمیم گیرنده سیاست های پولی و مالی باید 
جرایم ســنگینی را برای این بانک ها در نظر بگیرد تا از 

احتکار مسکن دست بردارند.

این در حالی اســت که آنطــور که معاون وزیــر راه و 
شهرســازی می گوید از ۲ میلیــون و ۳۰۰ هزار واحد 
مسکونی خالی از ســکنه ۹۰۰ میلیون واحد مربوط به 
اشخاص حقوقی است. منظور از اشخاص حقوقی، بانکها، 
دستگاههای دولتی، ارگانها و نهادهای عمومی است که 
معموال برای افزایش سرمایه یا مصون نگه داشتن آن در 
برابر تورم اقدام به خرید یا ســاخت امالک مسکونی و 

تجاری می کنند.
فرشــید پورحاجت دبیرکل کانون انبوه سازان مسکن 
کشور نیز معتقد است بانک ها ادعا دارند عالقه به امالک 
داری نداریم، اما آمار های ارائه شــده به بورس نشــان 
می دهد بالغ بر ۳۷ میلیون متر زمین و مسکن در مالکیت 

بانک ها داریــم. ۹۰۰ هزار واحد و مســکن در مالکیت 
سیستم بانکی است. این مقام مسئول گفت: اگر بخواهیم 
آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ را معیار قرار دهیم در کشور 
ما حدود ۲۴ میلیون خانوار زندگی می کنند که حدود 
۲۲ میلیون خانوار دارای مسکن هستند. این شکاف یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی به واسطه تکانه های اقتصادی 

طی سال های بعد قطعا افزایش پیدا خواهد کرد.
همچنین سید محمد مرتضوی عضو انجمن انبوه سازان 
مسکن گفت: آمار ها نشان می دهد که بخش عمده تولید 
مسکن طی سال های اخیر، تبدیل به واحد های خالی 
شده است. وی ادامه داد: نمی توانیم وجود ۴ میلیون واحد 
مسکونی خالی را رد کنیم، از طرفی آمار های واحد های 

مسکونی در اختیار ســامانه امالک و اسکان نیز هنوز 
مطابق واقعیت جامعه نیست چرا که هنوز خانواده هایی 
هستند که مجاب به ثبت اطالعاتشــان در این سامانه 

نشده اند.
مرتضوی گفت: در وجود خانه های خالی عالوه بر بانک ها، 
بخش خصوصی هم سهیم است. آسیب شناسی ها نشان 
می دهد تولیدات اساسا تقاضا محور نبوده است. یعنی از 
بین چهار میلیون واحد خالــی تنها یک میلیون تحت 
تملک بانک ها هستند و بدانیم ۳ میلیون از واحد های 
خالی به علت نامتناسب سازی آن ها خالی مانده است. 
شــرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید هم می تواند 

تاثیرگذار باشد.

بانک ها ۳۷ میلیون متر مربع واحد مسکونی در اختیار دارند

سلطه بانک ها بر بازار مسکن 
چاره جویی برای عرضه ۹۰۰ هزار واحد در مالکیت بانک ها

تعیین مالیات پزشکان فعال در مراکز درمانی برای سال ۱۴۰۱

فرار مالیاتی کالن پزشکان
بازی کارت به کارت در مطب ها

ورود مواد اوليه با تاخير و با مبالغ هنگفت 

سفر هوایی خارجی گران ماند

کاهش ظرفيت فعاليت توليدی های تشکدوزان و صندلي سازان 
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درخواست برای توقف فروش محصوالت اپل در روسيه
میخاییلــو فــدروف، معــاون نخســت وزیــر و ناظــر بــر فعالیتهای 
دیجیتالی خارجــی اوکراین، از اپل خواســت فــروش محصوالتش در 
 روســیه را متوقف کــرده و فروشــگاه اپ اســتور خود در این کشــور

 را تعطیل کند. 
این مقام اوکراینی در نامه ای به تیم کــوک، مدیرعامل اپل که در توییتر 
ارسال کرد، درخواست مذکور را مطرح کرد. فدروف همچنین گفت: اپل 
باید از تحریمهای آمریکا علیه روسیه که به دنبال حمله نظامی مسکو به 

اوکراین وضع شده اند، حمایت کند.
وی در این نامه نوشت: از شما درخواست می کنم و مطمئن هستم که فقط 
گوش نمی کنید بلکه هر کاری الزم باشد برای حمایت از اوکراین، اروپا و 
نهایتا دنیای دموکراتیک در برابر تهاجم مستبدانه خونین انجام می دهید.

 از شــما می خواهم عرضــه خدمات و محصــوالت اپل به فدراســیون 
روســیه را متوقف کرده و دسترســی به فروشگاه اپ اســتور را مسدود 
کنیــد. روســیه در ســاعات اولیــه روز پنج شــنبه حمله بــه اوکراین 
 را آغــاز کــرد و نیروهــای نظامی ایــن کشــور شــهرهای اوکراین را 

زیر آتش گرفتند.
اپل در حال حاضر یک فروشگاه آنالین در روسیه اداره می کند که آیفون، 
مک، آی پد، ایرپاد و محصوالت دیگر را مستقیما به مصرف کنندگان می 
فروشد. همچنین نرم افزار و خدمات در روسیه عرضه کرده و نسخه روسی 
اپ اســتور را در این کشــور اداره می کند. اپل اخیرا قابلیتی به نرم افزار 
آیفون اضافه کرده که اپلیکیشنهای ساخته شده در روسیه را برای کاربران 
دستگاههایش مشخص می کند. دولت آمریکا اخیرا تحریم هایی را وضع 
کرده که تولیدکنندگان آمریکایی را از صادرات برخی کاالها به روسیه منع 
می کند اما به نظر می رسد تاکنون این مقررات مانع از ادامه فروش اپل در 

روسیه نشده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اپل در ماههای اخیر دفتر نمایندگی در روسیه 
تاســیس کرد و ماه میالدی جاری آگهی استخدام برای چندین موقعیت 
شغلی در مسکو داد. بجز بیانیه ای که کوک روز پنج شنبه در توییتر منتشر 
کرد، اپل حاضر نشد در این باره توضیحی دهد. کوک در این توییت نوشت: 
عمیقا از وضعیت در اوکراین متاسفم. ما هر کاری بتوانیم برای تیمهای خود 
در این کشور انجام می دهیم و از تالشهای بشردوستانه حمایت می کنیم. 
من به یاد افرادی هستم که در معرض آسیب قرار دارند و به جمع کسانی 

ملحق می شوم که خواستار صلح هستند.

گروه داوطلب اوكراينی چهار ميليون دالر بيت كوين 
جمع كرد

بررسی شرکت تحلیل بالک چین الیپتیک نشــان داد از زمان آغاز حمله 
نظامی روسیه در پنج شنبه هفته گذشته، یک گروه داوطلب اوکراینی برای 
فراهم کردن تجهیزات برای ارتش کشور، بیش از چهار میلیون دالر کمک 

در قالب بیت کوین دریافت کرده است.
 شرکت الیپتیک اوایل فوریه اعالم کرده بود کمکها به داوطلبان اوکراینی 
و گروههای هک با اســتقرار نیروهای نظامی روسیه نزدیک مرز اوکراین 
افزایش پیدا کرده است. از زمان آغاز حمله روسیه، این شرکت انتقال وجوه 

مالی بسیار بزرگتری به این گروهها را رصد کرده است.
گروه داوطلــب "کام بک االیــو" )زنده برگــرد( اوکراین تنهــا در روز 
جمعه ســه میلیون دالر کمک به بیــت کوین دریافت کــرد. با این حال 
هویــت افرادی کــه کمک مالــی فراهم می کننــد معلوم نیســت زیرا 
بیت کوین و ســایر ارزهای دیجیتالی مــی توانند به صورت ناشــناس 
ارســال و دریافت شــوند.روز جمعه موشکهای روســی کی یف را هدف 
گرفتنــد و خانواده هــا در پناهگاهها جمع شــدند. مقامــات اوکراینی 
 می گویند روســها تهاجمشــان را با هــدف براندازی دولت این کشــور

 پیش می برند.
این گروه داوطلــب که کیت و ملزومات پزشــکی برای ارتــش اوکراین 
آمــاده می کنــد، در این بــاره اظهارنظــر نکرد امــا پیشــتر گفته بود 
رمزارز بــه ارزش ۱۶۷ هــزار دالر در دههــا تراکنش بیــن اوت و اوایل 
فوریه دریافــت کرده اســت. در آن زمان ایــن گروه گفته بــود پولهای 
 دریافت شــده اســتفاده نشــده اند و آنها را برای کمک به پــروژه های

 آینده نگه می دارد.
افزایش این کمکها بارزکننده اهمیت رو به رشــد رمزارزها در جمع آوری 
پول به صورت آنالین اســت زیرا ماهیت ناشــناس آن اجــازه می دهند 
سازمانها پول جمع آوری کنند حتی اگر موسســات مالی اجازه ندهند یا 
کنترلهای دقیقی روی انتقال وجوه مالی اعمال کنند.بر اســاس گزارش 
رویترز، اوکراین در ســال ۲۰۲۰ کنتــرل روی انتقال وجــوه مالی را با 
هدف مقابله با پولشویی تشدید کرد و احراز هویت برای برخی انتقالهای 
 پول نقــد داخلی را الزامــی کرده بــود. انتقال فرا مرزی پــول هم هدف

 مونیتورینگ اجباری قرار گرفت.

قانون جديد برای محافظــت در برابر ترول های 
ناشناس

در انگلیس قانون جدیدی برای مقابله با ترول های ناشــناس ارائه شــده 
و کاربران شــبکه های اجتماعی می توانند در پلتفرم هایی مانند توئیتر 
هرگونه ارتباط با حساب های کاربری احراز هویت نشده را قطع کنند. طبق 
این پیشنهاد، سرویس های اجتماعی محبوب مانند توئیتر، فیس بوک و 
اینستاگرام ملزم خواهند بود گزینه ای خاص برای دریافت یا عدم دریافت 
پیام، پاسخ به پیام و تماشای محتوای فرد از سوی کاربران ناشناس یا تایید 

نشده را فراهم کنند.
همچنین طبق این قانون پیشنهادی، کاربران تایید شده می توانند حساب 
های کاربری تایید نشده یا ناشناس را مسدود کنند تا نتوانند محتوای آنها 
را تماشا کنند.این بدان معنا است که اگر کاربری، افراد و سازمان های تایید 
نشده )که تیک آبی از اینستاگرام و توئیتر دریافت نکرده اند( را بالک کرد، 
این گروه از حساب های کاربری نمی توانند با فرد مذکور ارتباط برقرار کنند 

یا محتوای وی را به تماشا کنند.
وزارت فرهنگ، رســانه و ورزش انگلیس اعالم کرد پلتفرم های اجتماعی 
چند گزینه برای تایید کاربران اجرا می کنند از جمله اســتفاده از مدارک 
شناسایی که توسط دولت صادر می کنند مانند پاسپورت، یا از احراز هویت 
دو عاملی استفاده می کنند. این پیشنهاد جدید به عنوان بخشی از الیحه 
ایمنی آنالین عرضه می شود تا شرکت های فناوری را ملزم به محافظت از 
کاربران در مقابل محتوای مخرب کند در غیراینصورت آنها با جریمه های 

کالن از سوی آفکام )رگوالتور ارتباطات انگلیس( روبرو می شوند.
نادین دوریس وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس در این باره می گوید: 
شرکت های فناوری وظیفه دارند از آلوده شدن پلتفرم هایشان به ترول های 
ناشناس جلوگیری کنند. اکنون افراد کنترل بیشتری بر افرادی خواهند 
داشت که با آنها ارتباط برقرار می کنند و می توانند موج نفرت پراکنی را 

متوقف کنند.

اخبار

توقف تبلیغات توییتر در روسیه و اوکراین
توییتر اعالم کرد همه تبلیغاتش در روسیه و اوکراین را معلق کرده است و می خواهد مطمئن شود پستهای تبلیغاتی، اطالعات ایمنی عمومی که از طریق این شبکه اجتماعی منتشر می شود را تحت تاثیر قرار نمی دهند. این شرکت 

آمریکایی تبلیغات را در روسیه و اوکراین نمایش نمی دهد و توییتهای توصیه شده حسابهای کاربران دیگر که در تایم الین کاربران ظاهر می شود و همچنین توییتهایی که تالشها برای محدود کردن انتشار محتوای گمراه کننده و 
تهدیدکننده را دنبال نمی کنند، محدود خواهد کرد.روسیه در ساعات اولیه روز پنج شنبه حمله ای را از شمال، شرق و جنوب به اوکراین آغاز کرد و نیروهای نظامی این کشور شهرهای اوکراین را زیر آتش گرفتند. توییتر پیشتر 

اعالم کرده بود روایتهایی که مقررات توییتر را نقض می کنند را رصد می کند تا با محتوای مشکل سازی که در زمان جنگ به فضای آنالین سرازیر می شوند، مقابله کند.

یک فعــال اقتصادی معتقد 
اســت: با دســتمزد فعلی، 
کارگران رغبتی برای ادامه 
کار نخواهند داشت و حقوق 
فعلی شاید بتواند کفاف یک  
ســوم هزینه های ماه زندگی یک کارگر را پوشــش 
دهد. چیزی به پایان ســال نمانده است و باز هم بازار 
گمانه زنی ها برای رقم حقوق و دستمزد کارگران داغ 
شده است. بسیاری از کارگران به دنبال این هستند که 
بدانند پایه حقوق آنها چه میزان افزایش خواهد داشت 
و آیا این مبلغ می تواند مخارج زندگی و معیشــت آنها 

را تامین کند.
به گزارش خبرآنالین، بررسی آمارهای مربوط به مزد 
و معیشت خانوارها نشــان می دهد در طول دهه ۹۰، 
ضریب پوشش هزینه معیشت با دســتمزد کارگری 
در محدوده ۲۸ تا ۳۷ درصد در نوســان بوده اســت. 
شرایط اقتصادی دهه ۹۰ به گونه ای بوده که شاغالن از 
محل حقوق و دستمزد دریافتی قادر به تأمین بخش 
قابل توجهی از هزینه معیشــت خود نبوده اند. در این 
میان، در سال ۱۴۰۰ در حالی که هزینه سبد معیشت 
کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده بود، 
حداقل مــزد و مزایای یک خانــوار ۳.۳ نفره کارگری 
معادل ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده که ۵۸.۷ 

درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می داد. 
با این تفاصیل و با توجه به اینکه در سال جاری، هزینه 
سبد معیشــت کارگران برای یک خانوار ۳.۳ نفره ۸ 
میلیون و ۹۷۵ هزار تومان تعیین شــده، برای حفظ 
ضریب پوشــش حدود ۵۸ درصدی، باید حداقل مزد 
و مزایای یک خانــوار کارگری ۳.۳ نفــره به حدود ۵ 
میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برســد که نسبت به سال 
۱۴۰۰ فقط ۳۰.۳ درصد افزایش نشان می دهد و حتی 
با تورم ۴۲.۴ درصدی سال جاری نیز تناسبی ندارد. در 
این وضعیت یک کارگر متاهل و سرپرست خانوار ۳.۳ 
نفره، باید ماهانه عالوه بر دریافت ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار 
تومان مزد و مزایا، ۳.۷ میلیون تومان نیز درآمد متفرقه 
از سایر محل ها داشته باشد تا فقط بتواند هزینه های 
جاری معیشت خانوار را پوشش دهد و به زیر خط فقر 

سقوط نکند.

یک حساب ســاده در یک معادله بسیار 
پیچیده

در همین خصوص، سعید اشتیاقی، عضو اتاق مشترک 

بازرگانــی ایران و چیــن در گفت وگو بــا خبرگزاری 
خبرآنالین درباره دستمزد کارگران می گوید: این یک 
حساب ساده در یک معادله بسیار پیچیده است. داستان 
مخارج و دستمزد که در نگاه اول قابل محاسبه به نظر 
می رسد، اما با بررسی  دقیق تر جبران آن ها و رسیدن 
به نقطه تعادل برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه 
و بدون دغدغه یا به عبارت دیگر آورده به اندازه تالش 

غیرممکن می کند.
وی می افزاید: این داســتان تکراری شــده هر سال با 
رســیدن به روزهای پایانی و به میــان آمدن موضوع 
تعیین دستمزد سال آینده دوباره از نو خوانده می شود. 
مسئله  تعیین حقوق کارگران و دریافتی یک سال آن ها 
موضوع بسیار حیاتی است که نه تنها بر بخش کارگری 
کشــور تاثیر می گذارد، بلکه بر میزان درآمد ســایر 

بخش های کاری جامعه اثر دارد.
عضو اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و چین تصریح 
می کند: با این حال، متاسفانه در شرایطی که اقتصاد 
ایران وضعیت بسیار ناگواری را به خود می بیند و موانع 
بی شمار، هزینه های غیر ضروری و انسداد تجارت به 
شکل بی ســابقه ای در آن وجود دارد فشار معیشتی 
بزرگترین نابسامانی است که مردم را در تنگنا قرار داده 

و با کمال تاسف هر روز بر دامنه آن افزوده می شود.

آسیب های روند طوالنی تعیین دستمزد 
نامتناسب

اشتیاقی عنوان می کند: در ســال ۱۳۹۸، با توجه به 
اوج گرفتن سونامی قیمت ها و در شرایطی که بسیاری 
کارگران و کارمندان در انتظار شنیدن اخبار مرتبط با 
افزایش حقوق خود بودند، دولت و شورای عالی کار پس 
از ۲۸۰ جلسه حداقل حقوق و مزایای کارگران را یک 
میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کردند که با مزایا و... 
برای افراد متاهل دارای فرزند به دو میلیون و ۵۰ هزار 
تومان می رسید. این در حالی بود که هزینه خانوار در 
دهک اول که کم درآمدترین دهک جامعه هستند در 
آن سال، حدود ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد 
شده بود.وی متذکر می شــود: به خوبی می دانیم که 
وقتی هزینه زندگی در کشوری هر ساله با جهش باال 
همراه می شود، ثبات در اقتصاد آن بسیار پایین است. 
به عبارت دیگر، افزایش هزینه های زندگی به معنای 
کاهش جدی رفاه، افزایش فقر، نارضایتی اجتماعی، 
بروز آسیب های اجتماعی و خانوادگی و... که در نهایت 
به پایین آمدن آستانه تحمل شهروندان، کاهش ضریب 
همبستگی اجتماعی، توقف توسعه و افزایش خشونت 
منجر می شود. بحران هایی که به صورت روزانه در این 
روزهای ایران با آن روبه رو هستیم و هر روزه خبری از 

بروز یک آسیب ناگوار به گوشمان می رسد.
عضو اتاق مشترک اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید: 
از این رو، تعادل داشتن میزان درآمد و هزینه از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار است و به نوعی متضمن امنیت 
روانی افراد محسوب می شــود. آن هم در شرایطی که 
شوک های پی در پی افزایش قیمت سبب کاهش روز 
افزون قدرت خرید و در تنگنا قرار گرفتن شــهروندان 

شده است.

سال پرواز قیمت ها و فرود سفره ها
اشــتیاقی عنوان می کند: با این همه، ســال ۱۴۰۰ با 
پرواز قیمت ها به قله های ناشــناخته آغاز و اوج گیری 
آن ادامه داشت. تا آنجا که بسیاری از اقالم ضروری از 
جمله گوشت قرمز، مرغ، برنج، ماهی، لبنیات، خشکبار، 
صیفی جات، میوه و... در سفره ایرانیان بسیار کمرنگ 
شــدند یا آن را ترک کردند. به این شرایط تاثیر اظهار 
نظر برخی به روان افــراد را بیافزایید که مدام به مردم 
توصیه می کنند کمتر بپوشند، کمتر بخورند و بیشتر 

کار کنند!
وی می افزاید: نکته بسیار منفی در این میان آن است 
که هیچ زمان ســبد معیشــتی و هزینه های حداقل 
زندگی در تعیین میزان دستمزد دخیل نبوده و نیست. 
در حقیقت روشــی که برای محاسبه حقوق کارگران 
به کار گرفته می شــود غیرواقعی است و شاخص های 
مورد استفاده ارتباطی با هزینه های زندگی کارگران 

و کارمندان ندارند.
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح می کند: اکنون 
حداقل هزینه سبد معیشت به گواه کارشناسان ۱۰ تا 
۱۲ میلیون تومان است اما اعضای شورای عالی کار سبد 
معیشت را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرده اند. 

از این رو، ارقام چهار میلیون و دویست و پنج میلیون و 
ششصد بسیار دور از واقعیت هستند و نیروی کار ایرانی 
زیر فشار سهمگین امواج تورم و تامین معیشت خانواده 

خود به حال خود رها شده است.
اشتیاقی عنوان می کند: اگر به دنبال تحقق بخشیدن 
به شعار عدالت که سال هاست عنوان می شود، هستیم 
باید ابتدا از اقناع طبقات کم درآمــد و زحمتکش به 
ویژه کارگران شروع کنیم. در واقع، با تعیین دریافتی 
منصفانه شــرایط را به نفع آنان تغییر داده و با روحیه 

بخشیدن به نیروی کار در انتظار رونق تولید باشیم.

کالم پایانی...
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید: نمی توان از 
صنعتی که بخش های مختلف آن هر روز با نارضایتی 
و کمبود بر سر کار حاضر می شــوند، انتظار توسعه و 
پیشرفت داشت. مگر آنکه فشار تورم باالی ۴۰ درصد 
از دوش مردم برداشته شود.  با دستمزد فعلی، کارگران 
رغبتی برای ادامه کار نخواهند داشــت و حقوق فعلی 
شاید بتواند کفاف یک  سوم هزینه های ماه زندگی یک 
کارگر را پوشــش دهد. بنابراین حداقل دستمزد باید 
براساس رقم واقعی تورم، محاســبات سبد معیشتی 
براســاس پارامترهای اســتاندارد بازار، هزینه اجاره 

مسکن و... تعیین شود.
اشتیاقی خاطرنشــان می کند: به عبارت دیگر، دولت 
میزان دریافتی کارگران را مطابق با خط فقری که خود 
تعیین و اعالم کرده است، تعیین کند. به ویژه با اجرای 
برنامه حذف ارز ترجیحی برخی کاالها سفره های خالی 
اقشار مختلف کشور کوچکتر می شوند و فشار معیشتی 
بر دوش کارگران افزون خواهد شد. بنابراین ضروری 

است که به انصاف و عدالت باز گردیم.

جزييات تازه درباره دستمزد سال آينده كارگران

دستمزد کارگران ۹ میلیون تومان می شود؟
News kasbokar@gmail.com

رگوالتوری اعالم کرد پیش بینی درآمدی سه اپراتور دارنده 
شبکه تلفن همراه کشور برای ســال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰ هزار 
میلیارد تومان است و افزایش هزینه های این اپراتورها از محل 
افزایش حق دولت موجب کاهش امکان سرمایه گذاری این 
شرکت ها در به روزرسانی زیرســاخت های سخت افزاری و 
نرم افزاری و در نتیجه کاهــش کیفیت خدمات در مناطق با 

بازدهی کمتر اقتصادی خواهد شد.
در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
که در نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسالمی برگزار 
شد، نکاتی توسط یکی از نمایندگان در مورد سود اپراتورهای 
ارتباطات سیار مطرح شد. در این راستا سازمان تنظیم مقررات 

و ارتباطات رادیویی اعالم کرد توضیحاتی ارایه داده که در این 
زمینه می تواند به روشن شدن موضوع و تصمیم گیری دقیق تر 

نمایندگان کمک کند.
در اطالعیه رگوالتوری آمده است،  براساس صورت های مالی 
حسابرسی شده ســه اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشور 
)همراه اول، ایرانسل و رایتل(، درآمد این سه شرکت در سال 
۱۳۹۹ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده و پیش بینی درآمدی 
برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین 
سود خالص اپراتورها پس از کسر ســهم دولت، هزینه های 
سرمایه گذاری و عملیاتی اپراتور و در نهایت مالیات به کمتر 
از ۲۰ درصد درآمد عملیاتی می رسد که از حاشیه سود بقیه 

بخش ها کمتر است.  دلیل عنوان شده در مجلس برای موافقت 
با افزایش دو درصد بر حق دریافتی دولت، همین میزان سود 

خالص اپراتورها است که امیدواریم اصالح شود.
در ادامه این اطالعیه ذکر شــده که سود اپراتورهای سیار در 
طول چند سال گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش 
شدید هزینه های ارزی این شــرکت ها و از سوی دیگر عدم 
افزایش تعرفه ها کاهش قابل مالحظه ای داشته است. همچنین 
هرگونه افزایش هزینه های این اپراتورها از محل افزایش حق 
دولت در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایه گذاری 
این شرکت ها در به روزرسانی زیرساخت های سخت افزاری و 
نرم افزاری موردنیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی 

و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد.
در پایان ایــن اطالعیه نیز عنوان شــده، ضمن تشــکر از 
حساسیت نمایندگانو توجه ویژه آنها به توسعه زیرساخت های 
ارتباطی و توسعه شبکه پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری، 
ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویــی به عنوان 
نماینــده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعــات این آمادگی 
را دارد تا برنامه دولت برای توســعه این زیرساخت ها بدون 
تحمیل هزینه های مضاعف بر اقشــار آسیب پذیر و توسعه 
متــوازن خدمات پرســرعت ثابت در اقصی نقاط کشــور را 
 جهت تصمیم گیری دقیق تر نماینــدگان در اختیار مجلس

 قرار دهد.

رییس فراکسیون راهبردی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس 
درباره کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی گفت که این 
مصوبه مجلس در راستای کمک به اپراتورهای ثابت و کسب 
و کارهای خرد اینترنتی و ارتباطی صــورت گرفت. حجت 
االسالم ســیدمحمدرضا میر تاج الدینی گفت: پیشنهادی 
 برای اصالح بنــد )ی( تبصره ۶ ارائه کردیــم که به تصویب

 نمایندگان رسید و مصوب شد که »حق االمتیاز و حق السهم 
کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن 
همراه که دارای شــبکه نهایی دسترسی هستند به میزان ۲ 
درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ 
نزد خزانه داری کل کشور واریز شــود«. این موضوع کمک 
شایانی به ارائه دهندگان خدمات ارتباطی ثابت و اینترنتی 

خرد خواهد کرد.
این عضو کمیســیون تلفیــق بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشــان 
کــرد: توســعه زیرســاخت ارتباطــی کشــور، در راس 

آن فیبــر نــوری و زیرســاخت اینترنــت ثابت بــه منابع 
درآمدی نیــاز دارد، هیچ منبــع درآمدی بهتــر از درآمد 
 مازاد خــود اپراتورها نیســت و نبایــد از مــردم در جای 
دیگری پول بگیریم و برای توســعه زیرســاخت اســتفاده 
کنیم بنابرایــن در این رابطه کار کارشناســی گســترده 
ای از ســوی کمیتــه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
فراکســیون راهبــردی مجلــس بــا حضــور نمایندگان 
 اعضای هیــات مدیره نظــام صنفــی ایران، ســندیکای

 تولیدکنندگان مخابرات، مدیران کسب و کارهای دیجیتال، 
نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز 

مدیران اپراتورهای پستی و دفاتر پیشخوان، صورت گرفت.
وی ادامه داد: بستر اینترنت در کشور به پهنای باند تلفن سیار 
وابسته است و در حال حاضر ۱۰۰ میلیون نفر مشترک تلفن 
سیار داریم که ضریب نفوذ آن ها ۱۲۰ درصد است، در قبال 
آن پهنای باند اینترنت خانگی ثابت ۹ میلیون مشترک دارد 

و ضریب نفوذ آن بسیار پایین و حدود ۳۰ درصد است. رییس 
فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: طبق 
برنامه های توسعه ای، مشترکان اینترنت خانگی ثابت باید 
به ۲۰ میلیون نفر برسند و در عین حال ۹ میلیون نفری که 
هم اکنون از اینترنت خانگی استفاده می کنند با روش های 
سیمی و مسی متصل می شوند که باید از مزیت فیبر نوری 
تبدیل بهره مند شــوند، چرا که آینده اینترنت به فیبرنوری 

وابسته خواهد بود.
سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات 
فراکسیون راهبردی نیز در رابطه با اصالح بخش دوم بند )ی( 
تبصره ۶ ماده واحده الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، خاطرنشان 
کرد: با اصالح این تبصره، اپراتورهای ثابت و شــرکت های 
کارآفرین فعــال در حوزه خدمات مخابراتی که دسترســی 
نهایی ندارند و شــرکت خرد به شــمار می روند و نیاز است 
که مورد حمایت قرار گیرند، از شــمول افزایش ۲ درصدی 

حق االمتیاز و حق الســهم کارورهای ارائه دهنده خدمات 
مخابراتی، خارج می شــوند.وی افزود: بنابرایــن صرفا ارائه 
دهندگان خدمــات مخابراتی که دارای پروانه تلفن ســیار 
هستند و شبکه دسترســی نهایی دارند، مشمول افزایش ۲ 
درصدی حق االمتیاز و حق الســهم کارورهای ارائه دهنده 
خدمات مخابراتی خواهند شد. یحیی زاده با بیان اینکه اصالح 
بخش دوم بند )ی( تبصره ۶ ماده واحده الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱، یکی از مهمترین تبصره هــا در الیحه بودجه برای 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است، گفت: یکی از مهم 
ترین دغدغه های وزارت ارتباطات حذف یا اصالح این تبصره 
بود و اگر می خواهیم شبکه ملی اطالعات را تقویت کنیم باید 
زیرساخت فیبر نوری را در کشور گســترش دهیم و درآمد 
حاصل از این بخش برای حمایت از زیرســاخت های فیبر 
 نوری خواهد بود و پیام بســیار مثبتی برای فعاالن اینترنت،

 آی تی و آی سی تی دارد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کســب و کارهای مجازی با بیان 
اینکه بعد از کرونا تعداد افرادی که در این فضا کسب درآمد 
می کنند بیشتر شده و تعداد زیادی هم از شبکه های اجتماعی 
برای معرفی و تبلیغ کسب و کارشان استفاده می کنند، گفت 
که اگر شرایط الزم فراهم شود امکان رقابت پلتفرم های داخلی 
با خارجی ها وجود دارد، اما انتظار اینکه مردم با بسته شدن 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به پلت فرم های داخلی 
کوچ کنند محقق نخواهد شد.رضا الفت نسب با بیان اینکه 
نگرانی عمده فعاالن کسب و کار مجازی این است که در آماده 
ســازی طرح صیانت از بخش خصوصی نظرخواهی نشده، 
تصریح کرد: بعد هم که با بلند شدن ســر و صدای رسانه ای 
جلساتی برگزار شد، ما در دو نوبت نزدیک به ۷۰ نقد به بند به 
بند این طرح وارد و پیشنهادی ارائه کردیم. جلسات مختلفی 

هم در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد. اما اینکه ناگهانی 
بدون توجه به نظرات کارشناسان و نظر مرکز پژوهش ها طرح 
صیانت تصویب و در همان شب باطل می شود، جای نگرانی 
دارد.وی افزود: در وضعیتی که مجلس باید تالش خود را بر 
موضوع بودجه بگذارد، کمیســیونی با این کیفیت تشکیل 
می شــود و اعالم می کند چند دقیقه ای نسخه جدید طرح 
صیانت را تحویل گرفته و بعد هم آن را تصویب می کنند. همه 
اینها جای نگرانی دارد که چه افــرادی با چه نگاهی در حال 
تصمیم گیری برای طیف وسیعی از مردم هستند.الفت نسب با 

بیان اینکه طرح صیانت فقط مربوط به کسب و کارها نیست و 
کل کاربران مجازی را تحت تاثیر قرار می دهد، اظهار کرد: بعد 
از کرونا تعداد افرادی که در این فضا فعالیت می کنند بیشتر 
شده است. طبق آخرین آمار رسمی که آقای ربیعی، سخنگوی 
دولت قبلی اعــالم کرد حدود یک میلیون کســب و کار در 
شبکه های اجتماعی فعال هستند. ضمن اینکه تعداد زیادی هم 
از شبکه های اجتماعی برای معرفی و تبلیغ استفاده می کنند. از 
 طرف دیگر مردم هم از شبکه های اجتماعی برای اوقات فراغت

 استفاده می کنند.

راه مقابله با مخاطرات فضای مجازی این نیست
عضو هیئت مدیره اتحادیه کســب و کارهای مجازی با بیان 
اینکه طبیعتاً فضای مجازی مخاطراتی هم دارد، تصریح کرد: 
ما این مخاطرات را رد نمی کنیم، اما می گوییم مقابله با آن ها راه 
دارد و باید با کمک کارشناسان انجام شود؛ بنابراین مجلس باید 
بدون جنجال حداقل شش ماه زمان بدهد و با کسب و کارها 
و ذینفعان مشــورت کند تا تصمیم درست بگیرد.وی افزود: 
خیلی از صاحبان کسب و کار مجازی از کشور رفته اند و برای 
کسانی که مانده اند هم امکان مهاجرت وجود دارد اما خودشان 
خواستند در ایران فعالیت کنند. هیچکدام از آنها هم به دنبال 
آسیب به کشور یا خانواده خود نیستند. مشخص نیست این 
چه نگاهی است که می گویند هر که مخالف این طرح بوده، 

ضد انقالب است. 

افزایش هزینه اپراتورها، امکان سرمایه گذاری زیرساختی را کاهش می دهد

حمایت مجلس از اپراتورهای ثابت و فعاالن خرد اینترنتی

عضو هيئت مديره اتحاديه كسب و كارهای مجازی:

مردمبازوربهپلتفرمهایداخلیکوچنمیکنند


