
مدیرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت در وزارت اقتصاد از 
فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت در سال گذشته خبر 
داد و تغییرات در روند فروش این اموال در سالجاری براساس 

قانون بودجه را تشریح کرد.
فاطمه وظیفه دادگر در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: سال 
گذشــته تقریبا ۲۲۰۰ میلیــارد تومان فروش امــوال مازاد 
داشــتیم. البته، مزایده ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای فروش 
امول مازاد دولت صورت گرفت اما خریداری نداشت. ضوابط 
اجرایی برای فروش اموال مازاد که هفته جاری ابالغ شده، در 
سالجاری تغییر کرده است. پیش از این دستگاه های دولتی 
می توانستند با مجوز وزرات اقتصاد هزینه های خود را با فروش 

ملک موردنظر جبران کنند.

مجوز فروش دیگر دست وزارت اقتصاد نیست
وی افزود: برای امســال فروش اموال مــازاد دولت در قانون 
بودجه در تبصره ۱۸ که مرتبط به تولید است، قید شده است 
بنابراین، زمانی که ملک دولتی مازادی به فروش برسد، منابع 
حاصل از آن باید به بنگاه های اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال 
اختصاص پیدا کند. سال گذشــته فروش اموال مازاد دولت 
باید با مجوز وزارت اقتصاد انجام می شــد اما امسال طبق بند 
ب تبصره ۱۸ قانون بودجه، فروش اموال مازاد دولت منوط به 
مجوز روسای دســتگاه های ملی و استانی در کارگروه ملی و 

استانی است.
مدیرکل مدیریــت امــوال و دارایی های دولــت ادامه داد: 
همچنین، در جز دوم تبصره ۱۸ قانون بودجه امســال آمده 

اســت که اگر وزارت اقتصاد ملک دولتی را بــه عنوان مازاد 
شناســایی کند، باید آن را بفروشــد؛ بنابراین، تمرکز فعلی 
وزارتخانه بر این موضوع است و اگر دستگاهی بخواهد اموال 
مازاد خود را بفروشــند، وزارت اقتصاد صرفــا گزارش آن را 

دریافت خواهد کرد.

شناسایی ۳۲۰۰ ملک دولتی با گزارش های مردمی 
این مقام مســئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستگاه ها 
برای تمکیل طرح های خود و تامین هزینه ها به منابع فروش 
اموال مازاد نیاز دارند، گفت: اگر دستگاه دولتی ملک خود را در 
سادا ثبت نکرده باشد و از طریق گزارش های مردمی متوجه 
این موضوع شــویم، پس از بازدید و بررسی های الزم نسبت 

به اصالح ســند ملک مورد نظر اقدام خواهد شد. وی افزود: 
تاکنون تقریبا ۳۲۸۰ ملک دولتی را از سوی مردم به وزارت 
اقتصاد گزارش شــده که این امالک پس از بررسی و بازیدد 
تعیین تکلیف خواهند شــد. در صورت تایید مازاد بودن این 
امالک، سند آن ها اصالح می شود و اگر ملک موردنظر امکان 
فروش داشته باشد، فروخته می شــود. همچنین، اگر ملک 
 قابلیت احیا و استفاده داشته باشد، مجوز استفاده از آن داده 

خواهد شد.

احتیاط دستگاه ها برای اعالم اموال مازاد 
دادگر با اعــالم اینکه هنوز بــه مرحله پرداخــت پاداش به 
گزارش هــای مرمــی اعالم امــالک مــازاد نرســیده ایم، 

گفــت: از ۳۲۸۰ ملــک دولتــی کــه بــه وزارت اقتصــاد 
گزارش شــده اســت، درباره دولتی و مازاد بــودن ۶۰ ملک 
بــه قطعیت رســیده ایم کــه به دســتگاه مربوطــه مهلت 
 می دهیم تــا دلیــل منطقی برای مــازاد شــدن این ملک 

اعالم کند.
وی بیان کرد: اینکه پس از شناســایی ملک مازاد ســند آن 
اصالح و تغییر می کند، اهرمی خوبی برای اعالم اموال مازاد 
دستگاه ها شد تا نسبت به ثبت اموال خود در سادا اقدام کنند. 
از آنجا که برای امسال مشخص نیســت که منابع حاصل از 
آزادسازی اسناد امالک به دستگاه ها برمی گردد یا خیر، فعال 
برای اعالم اموال مازاد خود دست نگه داشته اند تا تکلیف این 

منابع مشخص شود.

وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه اعالم کرد که تراز 
بودجه دولت ترکیــه در دوره ژانویه تا آوریل ۱۹.۳۶ 
میلیارد لیره )۱.۳۷ میلیارد دالر( ساالنه کسری داشته 
است. به گزارش ایسنا، درآمدهای بودجه ترکیه با ۷۵ 
درصد افزایش ساالنه به ۷۶۶.۶۴ میلیارد لیره در مدت 

مشابه رسیده است.
مخارج آن در چهار ماه اول نزدیک به ۷۸۶ میلیارد لیره 

رسید که ۸۱.۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
یافت. بدون احتساب سود پرداختی، تراز بودجه در 

دوره چهار ماهه ۸۴.۶ میلیارد لیره مازاد داشت.
درآمدهای مالیاتی در مجموع ۵۹۱.۴۴ میلیارد لیره، 
در حالی که سود پرداختی ۱۰۳.۹۷ میلیارد لیره در 
مدت مشابه بود. دالر آمریکا در چهار ماه اول به طور 
متوسط  ۱۴.۱۲ لیره و در آوریل ۱۴.۷۲ لیره معامله 

شد. ترکیش نیوز گزارش کرد، تنها در ماه آوریل، تراز 
بودجه دولت مرکزی کسری ۵۰.۱۶ میلیارد لیره را 
به ثبت رساند که ۱۹۶ درصد رشــد ساالنه داشت. 
درآمدهای بودجه در ماه گذشته ۱۶۴.۱۱ میلیارد لیره 
بود که نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد افزایش داشت. 
هزینه های بودجه ترکیه تقریبا دو برابر شده است و در 

ماه گذشته به ۲۱۴.۲۸ میلیارد لیره رسید.

ثبت نام برای ورود به لیســت یارانه هــا محدود به 
گروه خاصی نیست و متقاضیان در کنار دو روزی 
که برای آنها به تناسب شماره آخر کد ملی تعیین 
شــده، دو روز دیگر هم بــدون محدودیت، امکان 
ثبت نام دارند، حتــی قرار اســت فرصت دیگری 
هم برای کســانی که در این مهلت موفق نشــدند 
تعیین شــود، بنابراین در صورت نبود مشــکلی 
 در ســامانه ثبت نام، فعال فرصت بــرای آنها فراهم 

است.
به گزارش ایســنا، ثبت نــام از جامانــدگان یارانه 
از روز گذشــته )۲۷ اردیبهشــت( شــروع شده 
اســت، اما باید توجه داشــت که ایــن محدود به 
کســانی نیســت که از یارانه جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
هزار تومانی اخیر حــذف یا جامانــده و برای آن 
اعتراض کرده بودند، بلکه این فرصت به اســتناد 
تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ برای تمامی کســانی 
اســت که متقاضی دریافت یارانه هســتند حتی 
خانوارهایی کــه از ابتدای شــروع پرداخت یارانه 
یعنی از ســال ۱۳۸۹ هم در لیســت یارانه بگیران 
نبوده و هیــچ گاه یارانه ای دریافــت نکرده اند و یا 
کسانی که به هر دلیلی حذف شده و یا در سال های 
قبل انصــراف داده بودنــد، می تواننــد  ثبت نام را 
 انجام دهند تا درخواستشــان مورد بررســی قرار 

گیرد.

ثبت نام، تضمین برقراری یارانه نیست
اینکه چند نفر در ثبت نام جدید شرکت می کنند، 
مشخص نیست ولی اگر جمعیت کشور را حدود ۸۵ 
میلیون نفر در نظر بگیریم بــا توجه به اینکه یارانه 
جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانــی برای حدود ۷۲ 
میلیون نفر واریز شده است، حدود ۱۳ میلیون نفر 
دیگر و به عبارتی همه کسانی که یارانه نمی گیرند، 
امکان ثبت درخواســت دارند ولی این ثبت نام به 
معنی تضمین تائید آنها و وارد شــدن به لیســت 
یارانه بگیران نیست بلکه اطالعات ثبت نام هایی که 
از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها انجام می شود، 
جهت تعیین دهک به وزارت رفاه ارسال خواهد شد 
و بعد انجام بررسی های الزم، در صورت واجد شرایط 
بودن متقاضی، خانوار به جمع یارانه بگیران اضافه و 
یارانه معوق، از اردیبهشت امسال به تناسب دهکی 

که در آن قرار دارند، برقرار و واریز می شود.

سازمان هدفمندی قول داده باز هم زمان 
بدهد

اما درباره زمان ثبت نام، این حائز اهمیت است که 
باید در مرحله اول، متقاضیان بر اساس کد ملی اقدام 
کنند؛ افرادی که عدد آخر کد ملی آنها زوج اســت 
برای روز گذشته یعنی ۲۷ اردیبهشت و امروز )۲۸ 
اردیبهشت( فرصت ثبت نام دارند ولی اگر در این دو 

روز نتوانند ثبت نام کنند در هفته آیند در روزهای 
شنبه ۳۱ اردیبهشــت  و یکشــنبه اول خردادماه 
می توانند بدون محدودیتــی برای  کد ملی، جهت 

ثبت نام اقدام کنند.
همچنین برای کســانی که آخریــن عدد کد ملی 
آنها فرد است، دو روز دوم یعنی پنج شنبه و جمعه 
همزمان با ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه، مهلت تعیین 
شــده تا ثبت نام کنند، این گروه نیز اگر در این دو 
روز موفق نشدند، در ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد، 

می توانند ثبت نام  کنند.
 اگر کســانی بودند که باز هم نتوانســتند در این 
فرصت هــا فراینــد ثبت نــام را طی کننــد، باید 
منتظر تعیین مهلــت جدید باشــند، چراکه قرار 
نیســت ثبت نام بعد از این مهلت ها متوقف شــود 
بلکه تاریــخ جدید اعالم خواهد شــد؛ ســازمان 
 هدفمندی یارانه ها نســبت به ایــن موضوع قول 

داده است.
ثبت نام بــرای دریافت یارانه به این ترتیب اســت 
که سرپرســت خانوار، ابتدا برای کســب اطالع از 
آخرین وضعیت ثبت نام خود، کد دســتوری #کد 
ملی*۴۳۸۵۷*۴* را شــماره گیری  و سپس  با 
مراجعه به آدرس اینترنتی my.gov.ir نســبت 
به ثبت درخواست برقراری یارانه خانوار خود اقدام 

می کند.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرســازی از ارائه پیشنهاد 
افزایش سقف وام خرید مسکن به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون 

تومان در شهر تهران به شورای عالی مسکن خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی پس از اوج گرفتن تنش های بازار 
مسکن و پیش بینی هایی که در زمینه آغاز دور جدید 
رشــد قیمت ها در این بازار مطرح شده بود از برگزاری 
جلســه ای با حضور رئیس جمهور و پیشنهاد افزایش 
وام خرید مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان و همچنین وام 

ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی خبر داده بود.
در واقع بررسی وعده رســتم قاسمی نشان می دهد به 
دلیل ناترازی بانک ها امکان پرداخت این میزان تسهیالت 
با اما و اگرهای زیادی همراه است و از سوی دیگر تزریق 
این حجم از نقدینگی خود زمینه ســاز رشــد تورمی 
خواهد شد که بیش از گذشــته گریبان بازار مسکن را 

خواهد گرفت.
اما در این میان بر فرض تصویب تسهیالت فوق اقساط 
۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی آن برای وام گیرنده آن 
هم در شــرایطی که در خوش بینانه ترین حالت کف 
حقوق دهک های متوسط و ضعیف جامعه حدود شش 
میلیون تومان تعیین شــده خود مانعی است که عمال 
بازهم تسهیالت فوق را حداقل در سال های اولیه مختص 

دهک های باالی جامعه خواهد کرد.
روز گذشته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه 
پیشنهاد افزایش سقف وام خرید مسکن به ۶۰۰ تا ۷۰۰ 

میلیون تومان در شهر تهران به شورای عالی مسکن خبر 
داد و تاکید کرد جلسه شــورای عالی مسکن با حضور 
رئیس جمهور برگزار و پیشنهاد افزایش وام خرید و ودیعه 

مسکن در این جلسه مطرح خواهد شد.
مشخص نیســت چه رقمی از وام پیشــنهادی وزارت 
راه و شهرســازی وام خرید و چه رقمــی مربوط به وام 
جعاله )تعمیر مسکن( است، اما اگر فرض بر این باشد 
که شورای عالی مسکن با افزایش ســقف وام به ۷۰۰ 
میلیون تومان موافقت می کند میزان قســط این وام 
در بازپرداخت ۱۲ساله ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۵۷ هزار 

تومان خواهد بود.
کل بازپرداخت این وام با احتساب سود آن حدود یک 
میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومان خواهد بود. در بازپرداخت 
به روش پلکانی با آنکه مبلغ اقساط اولیه کاهش می یابد 
اما در پایان سال دوازدهم متقاضی در مجموع با احتساب 
سود، یک میلیارد و ۷۷۸ میلیون تومان پرداخت می کند.

در زمان حاضر متقاضیان وام خرید مســکن در تهران 
می توانند ۴۸۰ میلیون تومان وام زوجین دریافت کنند. 
۸۰ میلیون این وام جعاله است که باید در بازه زمانی پنج 

ساله اقساط آن پرداخت شود.

جزئیات پرداخت اقساط وام
قســط ماهانه وام ۴۰۰ میلیون تومانی در بازپرداخت 
به روش  ساده  ۱۲ســاله ماهانه ۶ میلیون و ۶۶۱ هزار 

تومان است. کل سود این وام حدود ۵۶۰ میلیون تومان 
است. همچنین قسط وام جعاله در روش ساده حدود ۲ 
میلیون تومان و کل سود حدود ۴۱ میلیون تومان است.

اوایل مــاه جاری بانک مرکزی گــزارش تحوالت بازار 
مسکن در تهران را منتشــر کرد. بر اساس این گزارش 
که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک 
و مستغالت کشور اســت طی فروردین ۱۴۰۱ تعداد 
معامالت بازار مسکن تهران با کاهش ۴۹٫ ۹درصدی به 

۳۴۰۰ فقره رسید.
متوســط قیمت خرید و فروش یــک مترمربع واحد 
مسکونی در ماه گذشته ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان 
بود که در مقایسه با اســفند ۱۴۰۰ بالغ بر ۲٫ ۴ درصد 

کاهش یافته است.
در عین حال این قیمت نسبت به فروردین سال گذشته 
۱۶٫ ۹ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه 
به نقطه فروردین )۹۱٫ ۷ درصد( حدود ۷۵ درصد کمتر 
بوده است که نشان از ُکند شــدن آهنگ رشد قیمت 

مسکن )نقطه به نقطه( در فروردین امسال دارد.
با توجه به متوســط قیمت اعالم شــده از سوی بانک 
مرکزی، قیمت یک واحد ۵۰مترمربعی در تهران حدود 
یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان خواهد بود، بنابراین 
وام احتمالی ۷۰۰ میلیون تومانی بدون احتساب هزینه 
خرید اوراق حق تقدم مسکن حدود ۴۱ درصد قیمت 

مسکن در فروردین امسال را پوشش خواهد داد.

فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت

کسری بودجه ترکیه به یک میلیارد دالر رسید

تا چه زمانی می توان برای یارانه ثبت نام کرد؟ چه کسانی می توانند وام ۷۰۰ میلیون تومانی مسکن بگیرند؟
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سرمقاله

مشارکت بخش خصوصی 
در ساخت مسکن 

برای ساخت ســاالنه یک 
میلیون مسکن در سال و در 
مجموع ۴ میلیون مسکن در 
۴ سال باید مشارکت بخش 
خصوصی را در کنار دولت داشته باشیم. مشکالت 
امروز از قبل نیز پیش بینی شده بود. نبود زمین و 
آورده موجب می شود دولت برای ساخت و تولید 
این تعداد واحد مسکونی که هیچ زمانی تا به امروز 
موفق به تحقق آن نشده است، دچار چالش شود. 

همانطور که امروز...

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
مسکن

متن کامل  د ر صفحه ۳

۳

۲

افزایش 6۰ تا 8۰ درصدی 
قیمت  شوینده ها 

گرانی 
وام  مسکن

خرید و فروش غیرمجاز ارز مشمول مالیات شد

 اخذ  مالیات  از  سوداگران  ارزی
صفحه۲

صفحه۳

کندی  ساخت  و ساز  مسکن
ابهامات   ساخت 4 میلیون   مسکن   همچنان   پا برجاست

انجمن صنایع شوینده، بهداشــتی و آرایشی ایران 
قیمت های جدید مواد شوینده را اعالم کرد. بر اساس 
صورتجلسه منتشر شده از ســوی انجمن صنایع 
شوینده بهداشتی و آرایشی ایران انواع شوینده ها 
افزایش قیمت ۶۰ تــا ۸۰ درصدی دارند. پودرهای 
شوینده دستی ۷۰ درصد، پودرهای شوینده ماشینی 
۶۵ درصد، مایعات دستشــویی و ظرفشــویی ۶۰ 
درصد، شــامپو ۵۰ درصد، صابــون و خمیردندان 
۸۰ درصد و ســایر محصوالت شوینده و بهداشتی 
۵۰ درصد مشمول افزایش قیمت شدند.  از آنجا که 
قیمت محصوالت شوینده بر روی این تولیدات درج 
می شود، کمتر ممکن اســت افزایش قیمت خارج 
از نرخ درج شده بر روی کاال اتفاق بیفتد. در نتیجه 

افزایش قیمت ها در بازار...

در حالی که وزیر راه و شهرســازی از ارائه پیشنهاد 
افزایش سقف تســهیالت خرید مسکن به ۶۰۰ تا 
۷۰۰ میلیون تومان در تهران به شورای عالی مسکن 
خبر داده، اوراق این تســهیالت امروز به ۱۴۰ هزار 
تومان رســید. به گزارش مهر، رستم قاسمی وزیر 
راه و شهرسازی روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت از ارائه 
پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن به 
شورای عالی مســکن خبر داد. به گفته وزیر راه و 
شهرسازی، پیشنهاد این وزارت خانه، افزایش سقف 
این تسهیالت در تهران برای زوجین به ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
میلیون تومان است؛ در حال حاضر رقم وام مذکور 
 برای زوجین تهرانی، ۴۰۰ میلیون تومان به همراه 

۸۰ میلیون تومان وام جعاله...



اقتصاد2
کالن

شاخص بورس از مرز حساس پائین آمد
پاالیشی ها قرمز شدند

در روزی که شــاخص از کانال یــک میلیون و 
600 هزار واحد پائین افتاد نمادهای پاالیشــی 
»شپنا«، »شبندر« و »شــتران« بیشترین تأثیر 
را در افت شاخص کل بورس داشتند. به گزارش 
اقتصادنیوز، در معامالت روز چهارشنبه، بیست 
و هشتم اردیبهشــت 1401، شاخص کل بورس 
پایتخت با ریزش 11 هزار و 47 واحدی نســبت 
به روز سه شــنبه به رقم یک میلیون و 594 هزار 
و 976 واحد رسید. شــاخص هم وزن بورس نیز 
با افت 5 هزار و 186 واحدی در سطح 442 هزار 
و 623 واحدی ایســتاد که پائین ترین رقم هفته 
است. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
45 واحد پائین آمد و در ســطح 21 هزار و 643 
واحد قرار گرفت. روز گذشته نمادهای پاالیشی 
»شپنا«، »شبندر« و »شــتران« بیشترین تأثیر 
را در افت شاخص کل بورس داشتند و در مقابل 
نمادهای »کچاد«، »کگل« و »فارس« بیشترین 

تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابــورس نیز نمادهــای »آریــا«، »صبا« و 
»سمگا« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »کگهر«، »ددانا« و »شجم« 
بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.   در 
جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس آسیاتک 
صدرنشین است و شــپنا و خگستر در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز حگهر، فزر و کرمان 
پرتراکنش  ترین نمادها هستند. روز گذشته ارزش 
معامالت کل بازار ســهام به رقم 7 هــزار و 785 
میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معامالت خرد 
سهام نیز با کاهش 25 درصدی نسبت به روز کاری 

قبل به رقم 5 هزار و 780 میلیارد تومان رسید. 
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نســبت به روز کاری قبل 72 
درصد کاهش یافت و 111 میلیارد تومان شــد. 
ارزش صف های خرید نیز نســبت بــه پایان روز 
کاری گذشــته 178 درصد رشــد کرد و در رقم 
284 میلیارد تومان ایستاد. روز گذشته نماد ددانا 
)شرکت داروسازی دانا( با صف  خرید 82 میلیارد 
تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس 
از ددانا، نمادهای مدیریت )شرکت سرمایه گذاری 
و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری( 
و شپارس )شرکت بین المللی محصوالت پارس( 

بیشترین صف خرید را داشتند. 

وزیر اقتصاد:
تا زمان نهایی شدن کاالبرگ 

پرداخت نقدی ادامه می یابد
وزیر امور اقتصادی و دارایــی تأکید کرد، تا زمانی که 
کاالبرگ الکترونیکی، آماده نشود، حمایت از مردم، 
به صورت پراخت نقدی یارانه، ادامه خواهد یافت. به 
گزارش شادا، سید احسان خاندوزی در پاسخ به این 
سؤال که آیا قرار است یارانه نقدی دولت به مردم قطع 
شود؟ اظهار داشت: این متأسفانه شبهه و شائبه غلطی 
است که به اشتباه دامن زده شــده و من به صراحت 
عرض می کنم، نظر مجموعه دســتگاه های اجرایی 
دولت و شخص رئیس جمهور این است که حمایت ما از 
مردم، بویژه پس از اجرای سیاست مردمی سازی یارانه 
ها، حمایتی "پایدار" اما با شیوه و روشی متفاوت است.

وی گفت: دولت تا مطمئن نباشــد که شــیوه 
حمایتی به صورت کاالبرگ، قابل تعمیم به کل 
کشور است، فعاًل از شیوه حمایتی قدیم، یعنی 
واریز وجه به مردم و 9 دهکی که در مصوبه ستاد 
اقتصادی دولت ذکر شده، استفاده خواهد کرد. 
خاندوزی تصریح کرد: به دســتگاه های ذیربط 
از جمله وزارت بهداشــت، وزارت کشور، وزارت 
اقتصاد و ... که با کاال های اساســی از جمله دارو 
و نان درگیر هستند، دو ماه فرصت داده شده که 
طرح خودشان را در مورد کاالبرگ الکترونیکی 
به عنوان مصوبه بودجه ســال 1401، بصورت 
آزمایشــی پیاده کنند تا همه ایرادات احتمالی 
آن رفع شود. وی افزود: زمانی که این طرح، پس 
از طی مراحل آرمایشی، قابلیت تعمیم به همه 
کشور را پیدا کرد، "شــیوه" حمایت دولت، از 
پرداخت نقدی به کاال برگ الکترونیک تغییر پیدا 
می کند و در عمل، هیچ قطع و خاتمه ای برای 

"اصل" حمایت از مردم وجود نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد عنوان داشــت: ما معتقدیم، اگر می 
خواستیم از ابتدا، روی الگوی جدید و شیوه کاال برگ 
الکترونیک کار کنیم، ممکن بود به جهت نا آشنایی 
فعاالن اقتصادی و کاربــران و مصرف کنندگان، 
نارضایتی هایی ایجاد شود و بنابراین ترجیح دادیم 
به طور موقت از شیوه پرداخت نقدی استفاده کنیم. 
خاندوزی افزود: امیدوارم بعد از پایان دوره آزمایشی، 
در انتهای خرداد ماه یا اول تیر، گزارشی ارائه دهیم 
که چه ایرداتی از طرح رفع شده و در چه زمانی، آماده 

تعمیم و اجرا در سراسر کشور است.

خبر

در حالــی کــه وزیــر راه و 
شهرســازی از ارائه پیشنهاد 
افزایش ســقف تســهیالت 
خرید مسکن به 600 تا 700 
میلیون تومــان در تهران به 
شورای عالی مسکن خبر داده، اوراق این تسهیالت امروز 
به 140 هزار تومان رسید. به گزارش مهر، رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرسازی روز دوشنبه 26 اردیبهشت از ارائه 
پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن به شورای 
عالی مســکن خبر داد. به گفته وزیر راه و شهرسازی، 
پیشنهاد این وزارت خانه، افزایش سقف این تسهیالت 
در تهران برای زوجین به 600 تــا 700 میلیون تومان 
است؛ در حال حاضر رقم وام مذکور برای زوجین تهرانی، 
400 میلیون تومان به همراه 80 میلیون تومان وام جعاله 
مسکن است که مجموعاً به 480 میلیون تومان می رسد.
جلسه شــورای عالی مســکن نیز دیروز سه شنبه 27 
اردیبهشت به ریاســت آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور 
برگزار و بر اســاس آنچه پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری اعالم کرده، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی 
در خصوص افزایش سقف وام مسکن بررسی و تصویب 

شده است.

هزینه ۲۰۰ میلیونی دریافت وام ۷۰۰ میلیون 
تومانی خرید مسکن

اما خبری از رقم مصوب در این جلسه، اعالم نشده است.
با این حال صرف انتشار خبر افزایش سقف وام مسکن 
سبب شده تا قیمت اوراق تسهیالت مسکن در معامالت 

امروز به دامنه 134 تا 140 هزار تومان در هر برگه برسد.
نرخ این اوراق در حال حاضر از 134 هزار تومان آغاز شده 
و تا حدود 141 هزار تومان در نوسان است. در یکی دو 
معامله نیز قیمت 150 هزار تومان برای برگه های صادره 

در بهمن 1399 )تسه 9911( به ثبت رسیده است.

قیمت وام ۷۰۰ میلیونی مسکن چند؟
با فرض اینکه ســقف وام خرید مســکن ویژه زوجین 
تهرانی بــه 700 میلیون تومان برســد، خانوار تهرانی 
 باید 1400 برگه اوراق حق تقدم تســهیالت مســکن 
خریداری کند. با احتساب هر برگه 140 هزار تومان، 196 
میلیون تومان باید از سوی خانوار تهرانی هزینه شود تا 

بتواند این تسهیالت را دریافت کند.
در صورتی که نصف این رقــم )350 میلیون تومان وام 
خرید مسکن( برای خریداران فردی تصویب شده باشد، 
متقاضی می بایست 700 برگه 140 هزار تومانی اوراق 
تسهیالت مسکن معادل 98 میلیون تومان برای دریافت 

این تسهیالت هزینه کند.

رقم اقساط وام های ۳۵۰ و ۷۰۰ میلیونی مسکن
اگرچه هنوز از جزئیات نرخ سود و مدت بازپرداخت وام 
700 میلیون تومانی خرید مسکن برای زوجین تهران، 
خبری منتشر نشــده، اما با فرض ادامه شرایط موجود 
شامل بازپرداخت 12 ساله و نرخ سود 17.5 درصدی، 
رقم اقساط این تســهیالت چیزی حدود 11 میلیون 
و 657 هــزار تومان در هر ماه خواهــد بود به تبع مبلغ 
اقســاط ماهانه وام 350 میلیون تومانی خرید مسکن 
 ویژه متقاضیان فردی نیز 5 میلیون و 828 هزار تومان 

برآورد می شود.

هزینه ۲۰۰ میلیونی دریافت وام ۷۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن

گرانی وام مسکن

رییس اتاق بازرگانی ایران:
ارز ترجیحی باید مهر ۱۳۹۷ 

حذف می شد
رییس اتاق بازرگانی ایــران می گوید دولت قبل 
هیچ اعتنایی به پیشنهادات بخش خصوصی در 
رابطه با حــذف ارز 4200 تومانی نکرد و همین 

موضوع هزینه اصالحات امروز را باال برد.
به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی در جلسه ای 
مشترک با وزیر اقتصاد، اظهار کرد: اتاق بازرگانی 
در مهر ماه سال 1397 یعنی تنها چند ماه پس از 
اجرایی شدن طرح ارز 4200 تومانی در نامه ای 
به دولت، نتایج بررسی های خود را به شکل دقیق 
ارائــه و راهکارهایی را برای تغییر سیاســت ها 

مطرح کرد.
به گفتــه وی، در همین نامــه بخش خصوصی 
پیشنهاد کرده بود که ارز ترجیحی حذف شود اما 
با نادیده گرفتن این پیشنهادات، عمال اصالحات 
ارزی به سال جاری موکول شد و به همین دلیل 
هزینه تغییرات برای دولــت افزایش پیدا کرده 

است.
رییــس اتــاق بازرگانی ایــران با بیــان اینکه 
مجموعه های دولتی صدای بخش خصوصی را 
نمی شــوند، بیان کرد: در دولت گذشته بخش 
خصوصی بارها در رابطه بــا موضوعات مختلف 
نظرات و پیشنهادات خود را ارائه داد اما متاسفانه 
اغلب نسبت به این پیشنهادات واکنشی سازنده 
دیده نشــد و همین موضوع برخی تغییرات در 

اقتصاد ایران را دشوار کرد.
شــافعی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در دولت 
جدید نیز بعضا مــا می بینیم که بــا وجود ارائه 
پیشــنهادات به وزارتخانه هــای مختلف، توجه 
چندانی به بخش خصوصی نمی شود و از این رو از 
وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی انتظار می رود که مقدمات 
انتقال نظرات اتاق بازرگانی و توجه به آنها را دولت 

فراهم کند.
به گزارش ایســنا، ارز ترجیحی بــا نرخ 4200 
تومانی از بهار ســال 1397 و همزمــان با آغاز 
تحریم های تازه آمریکا علیه ایران اجرایی شــد. 
دولت وقت این ارز را به واردات کاالهای اساسی 
اختصاص داد تا قیمت آنهــا افزایش جدی پیدا 
نکند، هرچند در ســال های گذشته قیمت این 
محصوالت نیز افزایش قابــل توجهی را تجربه 
کرده اســت. از چند روز قبل، دولت ســیزدهم 
برنامه جدیــد خود برای اصالح نظــام یارانه ای 
کشور را کلید زده و در همین راستا ارز ترجیحی 
برخی کاالها حذف شده و در مقابل یارانه نقدی 
پرداختی به مردم بــه 400 و 300 هزار تومان 
افزایش یافته است. دولت اعالم کرده که پس از دو 
ماه، کاالبرگ الکترونیکی برای حمایت از مردم 

فعال خواهد شد.

خرید و فروش غیرمجاز ارز مشمول مالیات شد
 اخذ  مالیات  از  سوداگران  ارزی

براساس اعالم سازمان امور مالیاتی، سوداگران 
ارزی که اقدام به خرید و فــروش غیرمجاز ارز 
خارج از شبکه بانکی یا صرافی ها کرده باشند، 
مشمول پرداخت مالیات علی الحساب بردرآمد 

می شوند.
به گزارش ایسنا، ســازمان امور مالیاتی کشور 
در اطالعیه ای تأکید کرد: سوداگران ارزی که 
حسب اعالم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی 
اقدام به خریــد و فروش غیر مجــاز ارز خارج 
از شــبکه بانکی یا صرافی ها کرده باشند، در 
اجرای ماده 163 قانون مالیات های مستقیم، 
مشــمول پرداخت مالیات علی الحســاب بر 

درآمد می شوند.  
در ادامه این اطالعیه آمده است: اقدامات الزم 
برای شناسایی و وصول مالیات از 1005 سوداگر 
ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که در 
طی دو سال گذشــته از طریق بیش از 5000 
حســاب بانکی به صورت غیرقانونی و خارج از 
شبکه بانکی و صرافی ها اقدام به خرید و فروش 

ارز کرده اند، در دست رسیدگی مالیاتی است.  
طبق این گزارش، گردش مالی این دالالن ارزی 
بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان بوده اســت که 
731 نفر از این دالالن ارزی فاقد سابقه مالیاتی 
بوده و برای اولین بار برای آن ها پرونده مالیاتی 

تشکیل شده است.
پیش از این، در ســال گذشته ســازمان امور 
مالیاتی، معامالت ارزی اشــخاصی که با اعالم 
بانک مرکزی و نهادهــای نظارتی از روش های 
غیرقانونی بــا اهدافی همچون ســفته بازی و 
قاچاق ارز صورت می پذیرد را مشمول مالیات 
علی الحســاب به میزان 10 درصد از فروش ارز 
کرد و اکنون نیز بر ایــن موضوع در اطالعیه ای 

دیگر تاکید کرده است.
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کاهش تقاضا برای برخی از کاالها ســبب شــده تا 
تولیدات صنعتی آنها نســبت به ماههای گذشته از 
نوساناتی برخوردار باشد که در نهایت، نمایه ای کلی 
از وضعیت تولیدات صنعتی را به نمایش می گذارد؛ 
تولیدی که تحت تاثیر عوامــل مختلف اقتصادی با 

کاهش و افزایش  مواجه می شود.
به گزارش اقتصاد آنالین، تولید همچنان با مســائل 
و چالش های متعددی دســت و پنجه نرم می کند؛ 
هر چند برخی فضاها و سیاســتگذاری های صورت 
گرفته در راســتای تامین ارز و مواد اولیه مورد نیاز 
آنها، طی ماههای گذشته اندکی بهبود یافته است؛ 
اما همچنان برخی موانــع از جمله تورم باال، کاهش 
قدرت خرید مردم و به تبع آن کاهش تقاضا بر روی 
شاخص تولید صنعتی برخی از کارخانجات و صنایع 

اثرگذار بوده است. 
گپی با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع نشان می دهد 
که بسیاری از صنایع کشور همچنان فضای غبارآلودی 
را به جهت آینده کسب و کار، پیش روی خود می بینند 
و اذعان دارند که اگرچه اندکی فضا به سمت بهبود 
حرکت کرده و دولت برخی اصالحات ساختاری را هم 
آغاز کرده است، اما هنوز هم گره های زیادی در حوزه 
کسب و کار آنها وجود دارد و فضا آنگونه که باید و شاید 

برای آنها مساعد نیست. 
در این میان، برخی از تولیدکنندگان پیچیدگی های 
مرتبط با بخشــنامه ها و تصمیمات خلق الساعه را 
همچنان سدی بر سر راه خود می بینند و معتقدند که 
اگر دولت همراهی الزم را با آنها به لحاظ ثبات قوانین 
و مقررات صورت داده و ماشین صدور بخشنامه های 
خود را متوقف کند، آنگاه ثباتی که در شرایط اقتصادی 
حاکم خواهد شــد، حتی اگر برخی از شاخص ها از 
جمله تورم و نرخ ارز باال باشد، اما آنها می توانند خود را 
با فضای شکل گرفته آداپته کرده و راه درستی را برای 

ادامه مسیر تولید رقابتی خود انتخاب کنند.
اما داســتان از آنجا شروع می شــود که تعدد صدور 
بخشنامه ها و دســتورالعمل ها از یک سو و بی ثباتی 
برخی شــاخص های کالن اقتصادی از سوی دیگر 
عرصه را بر فعالیت آنها تنگ کرده و شرایط را به گونه ای 

پیش خواهد برد که قدرت برنامه ریزی را از آنها سلب 
خواهد کرد؛ به همین جهت ثبات در قوانین و مقررات 
یکی از مواردی است که مورد درخواست بسیاری از 
تولیدکنندگان بوده و مسیر را برای رشد تولیدات آنها 

فراهم خواهد آورد. 
نکته حائــز اهمیت دیگری که در ایــن میان وجود 
دارد، اصالحی اســت که دولت بــر روی حذف ارز 
4200 تومانی صــورت داده و می تواند زمینه ســاز 
تغییرات بزرگی در فضای شــکل گرفته پیش روی 
تولیدکنندگان باشد؛ به این معنا که بسیاری از آنها 
معتقد بودند که ارز 4200 تومانی که پایه های آن از 
دولت قبل در اقتصاد ایران بنا گذاشته شده، این بار هم 
نتوانسته کارنامه درخشانی را از خود به جای بگذارد و 
به این جهت، تنها یک فضای رانتی و سخت را برای آنها 
ایجاد کرده که لطمات بزرگی را به کسب و کار آنها وارد 
آورده است. حاال گزارش رسمی منتشر شده از سوی 
معاونت بررسی های اتاق بازرگانی تهران حکایت از 
افزایش ســرعت افت شــاخص کل تولید صنعتی 
شرکتهای بورسی که عمدتا شرکتهای تولیدکننده 
بزرگ و ارزآور هم هستند، در فروردین 1401 نسبت 
به ماه مشابه سال قبل دارد که شاخصی منفی 6.5 

درصدی را نشان می دهد.
در این میان، مهمترین عوامل موثر در افت شاخص 
تولید فروردین 1401، استمرار کاهش تولید صنایع 
شیمیایی برای پنجمین ماه متوالی است که افت تولید 
همراه با افزایش سرعت افت را در فروردین ماه تجربه 
کرده است؛ ضمن اینکه شاخص تولید صنعت خودرو 

و قطعات نیز با افت مواجه بوده است. 
بررسی ها حکایت از آن دارد که باالترین افت شاخص 
تولید در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 
متعلق به صنایع تولید خودرو و قطعات با 26.6 درصد، 
صنایع غذایی با 26.2 درصد و تولید محصوالت فلزی 
با 20.2 درصد بوده است؛ ضمن اینکه گروههای دارای 
بیشترین رشد مثبت شــاخص تولید شامل ماشین 
آالت و تجهیــزات صنعتی بــا 15.3 درصد، فلزات 
اساســی با 10.4 درصد و صنایع تولید الســتیک و 

پالستیک با 9 درصد بوده است. 

عضو شورای عالی کانون صرافان اظهار داشت: در 
حال حاضر مردم خریدار ارز شده اند چراکه دقیقا 
در شرایطی که قیمت بســیاری از اقالم چندین 
برابر می شــود و این افزایش قیمت بر روی نرخ 
ارز هم اثر گذار خواهد بود و بازار ارز همواره برای 

مردم جذابیت داشته است.
کامران ســلطانی زاده در گفت وگو با ایلنا درباره 
اطالعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات 
بر درآمد خرید و فروش ارز خــارج از صرافی ها 
اظهار داشت: اساســا خرید و فروش ارز خارج از 
صرافی ها قابل شناسایی نیست و معموال در قوانین 
مالیاتی برای اخذ مالیات باید از هر دو طرف معامله 
اســناد و مدارکی  وجود داشــته باشد که ایجاد 
سود از معامله را نشان دهند تا این سود مشمول 

دریافت مالیات شود.  
وی گفت: معتقدم براســاس قانون و ســازو کار 
موجود، بعید است که مالیات بر درآمد و خرید و 

فروش ارز خارج از صرافی ها به اجرا برسد.
عضو شــورای عالی کانون صرافــان تاکید کرد: 
اگر صرافی هــای مجاز امکان معاملــه  ارز با نرخ 
آزاد را داشته باشــند،  مردم برای رفع نیاز ارزی 
خود بــه صرافی ها مجــاز مراجعــه می کنند و 
در این صــورت معامالت ارزی مردم مشــخص 
 خواهد بــود و امــکان دریافت مالیــات هم به 

وجود می آید.  
ســلطانی زاده درباره مواضع بانک مرکزی برای 
امکان معامالت ارز با نرخ آزاد در صرافی ها گفت: 
بانک مرکزی هم محدودیت  و مالحظاتی را نسبت 
به فاصله قیمت های ارزی دارد و به همین دلیل 
محدودیت فروش ارز را اعمال می کند اما در واقع 
با این محدودیت ها، تامین نیــاز ارزی مردم به 
بازار غیر رســمی منتقل می شود و دقیقا همین 
تقاضاها در بازار غیررسمی بر روی قیمت ارز اثر 
می  گذارد در این شرایط  بهتر بود که این معامالت 
در صرافی ها مجاز انجام شود تا رصد دقیق تری 
بر روی معامالت ایجاد شــود و از سوی دیگر در 
این شرایط  پول مردم در مجراهای رسمی جابه 

جا می شوند و  مردم گرفتار دالرهای تقلبی هم 
نخواهند شد.

وی درباره امکان شناسایی سوداگران ارزی اظهار 
داشت: معموال سیستم های مالی قابل رصد است 
اما راهکار است که بازار غیر رسمی به بازار رسمی 
منتقل شود اما توجیه بانک مرکزی این است که  
درصورت امکان فروش ارز نرخ آزاد در صرافی ها 
تقاضا افزایش می یابد این در حالی است که این 

تقاضا به بازار غیر رسمی هدایت شده است.  
عضو شــورای عالی کانون صرافان با اشــاره به 
وضعیت بازار ارز با افزایــش قیمت دالر، گفت: 
در حــال حاضر مــردم خریــدار ارز شــده اند 
چراکه دقیقا در شــرایطی که قیمت بســیاری 
از اقالم چندین برابر می شــود و ایــن افزایش 
قیمت بــر روی نرخ ارز هــم اثر گــذار خواهد 
 بود و بــازار ارز همــواره برای مــردم جذابیت 

داشته است.  
به گزارش ایلنا، ســازمان امور مالیاتی کشــور 
در اطالعیه ای تاکید کرد ســوداگران ارزی که 
حســب اعالم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی 
اقدام به خریــد و فروش غیر مجــاز ارز خارج از 
شــبکه بانکی یا صرافی هــا کرده باشــند، در 
اجرای ماده 163 قانون مالیات های مســتقیم، 
 مشــمول پرداخــت مالیــات علی الحســاب 

بر درآمد می شوند.
در این اطالعیه آمده است که اقدامات الزم برای 
شناسایی و وصول مالیات از 1005 سوداگر ارزی 
معرفی شده از سوی بانک مرکزی که در طی دو 
ســال گذشــته از طریق بیش از 5000 حساب 
بانکی به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه بانکی 
و صرافی ها اقدام به خرید و فروش ارز کرده اند، در 

دست رسیدگی مالیاتی است.
الزم به ذکر است گردش مالی این دالالن ارزی 
بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان بوده است. 731 
نفر از این دالالن ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و 
برای اولین بار برای آن ها پرونده مالیاتی تشکیل 

شده است.

بازار خودرو که از ابتدای سال با جهش قیمت همراه بود 
باالخره عقب نشینی کرد و نگاهی به معامالت انجام شده 
امروز نشان می دهد که اکثر خودروهای پر تقاضا کاهش 
چند میلیونی را تجربه کرده اند. به گزارش اقتصادآنالین 
پژو 206 در بازار امروز در ادامه روند کاهشــی با ثبت 3 
میلیون کاهش دیگر به 313 میلیون تومان رسید. 206 
تیپ 5 فول مدل  1399 که هم با 1 میلیون کاهش 356 
میلیون تومانی شد. پژو 207 دنده ای پانوراما مدل 1401 
هم با 5 میلیون کاهش همراه بود و 415 میلیون تومان 
معامله شد. نسخه اتوماتیک و در مدل 1400 که دیروز 
هم بدون تفییر بود امروز هم بدون تغییر 590 میلیون 
تومان معامله شد. نسخه دنده ای با سقف فلزی و مدل 
1401 با 2 میلیون کاهش به 400 میلیون تومان رسید. 
پژو 405 در نســخه GLX و بنزینی در مدل 1399 
همانند برخالف روند بازار، افزایشــی بود و با 3 میلیون 
تومان افزایش 290 میلیون معامله شد. همین خودرو در 
نسخه دوگانه سوز همچنان قیمتش بدون تغییر است و 
پس از ورود به کانال 300 میلیونی بر روی همین قیمت 
مانده اســت. پژو پارس LX مدل 1401 با 4 میلیون 
تومان کاهش 384 میلیون تومان معامله شد. این خودرو 
در مدل 1401 و با موتور XU7  هم دو میلیون کاهش 

داشت و همچنان 317 میلیون تومان معامله می شود.
پژو 2008 هم بــدون تغییر و پــس از افزایش دیروز، 1 

 LX میلیارد و 330 میلیون تومان معامله شــد. سمند
در مدل 1401 پس از افزایش دیروز و بدون تغییر 305 
میلیون تومان قیمت خورد. سورن پالس پس از چند روز 
جهش با 5 میلیون تومان کاهش به قیمت 380 میلیون 
تومانی رسید. دنا معمولی مدل 1401 با 2 میلیون کاهش 
و پس از 4 میلیون افزایش در روز گذشته، 396 میلیون 
تومان معامله شد. در نسخه توربو اتوماتیک بدون افزایش 
با قیمت 510 میلیون تومان معامله شــد. تارا اتوماتیک 
همچنان در لیست خودروهای بدون تغییر قیمتی قرار 
گرفته است و بدون تغییر 595 میلیون تومان معامله می 
شود. نسخه دنده ای اما با 5 میلیون کاهش 465 میلیون 

تومان معامله می شود.
رانا پالس پس از ورود به کانال 300 میلیونی امروز بدون 
تغییر همان 302 میلیون تومان قیمت خورد. این خودرو 
اما در نسخه با سقف شیشه ای با 5 میلیون کاهش همراه 

بود و 330 میلیون تومان معامله می شود.
پراید 111 که با بازگشت به روند صعودی به 207 میلیون 
تومان رسیده بود امروز را پس از چند روز ثبات باالخره 
یک میلیون تومان عقب نشــینی کرد و 206 میلیون 
تومان معامله شد. نســخه 131 هم با 1 میلیون تومان 
کاهش به 182 میلیون تومان رسید. کوییک اتوماتیک 
پالس در مــدل 1401 بدون افزایش بــه قیمت 352 

میلیون تومان معامله می شود. 

به اعتقاد دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو، تا زمانیکه 
مصوبه واردات خودرو نهایی نشود و توسط وزارت صمت 
ابالغ نشــود، نمی توان دقیقا پیش بینی کرد چه اتفاقی 
خواهد افتاد و واردات چگونه خواهد بود. به گزارش ایسنا؛ 
موضوع از سرگیری واردات خودرو از سال گذشته مطرح و 
طی چندین نوبت رفت وآمد بین مجلس، شورای نگهبان، 
مجمع تشخیص و... در نهایت هفته گذشته وزیر صنعت، 
معدن و تجارت )صمت(، از تصویب کلیات واردات خودرو 
در هیأت وزیران و تصویب نهایی آن در آینده نزدیک خبر 
داد. در همین مدت بحث ها و صحبت ها پیرامون موضوع 
واردات ازجمله ســقف قیمتی و حجم موتور خودروهای 
وارداتی، زمان واردات و... بسیار بود اما طبق اعالم مسئوالن 
دولت و البته فعاالن حوزه واردات، تا زمانیکه طرح واردات 
بصورت کامل نهایی، مصوب و ابالغ نشود، جزئیات دقیق 
مشخص نیست و ممکن است بازهم تغییراتی در نحوه یا 

شرایط واردات ایجاد شود.
بطور مثال در ابتدا پس از آنکه وزیر صمت از تصویب کلیات 
واردات خودرو خبر داد، اخباری به ویژه در شــبکه های 
مجازی مبنی بر اینکه واردات خودرو با دو شــرط سقف 
قیمت خودرو 7000 دالر و حجم موتور 1000 سی سی آزاد 
شده، منتشر شد اما بالفاصله معاون حقوقی این وزارتخانه 
موضوع را  شایعه خواند و تکذیب کرد. یکی- دو روز بعد 
از این، دوباره صحبتی مبنی بر تعیین سقف قیمتی 20 تا 

25 هزار دالر و حجم موتور 1500 تا 2500 سی سی مطرح 
شد. این در حالیست که وزیر صمت و معاونان وی تاکید 
کرده اند که تمرکز وزارت صمت بــر واردات خودروهای 
اقتصادی است. علیرغم اینکه در سال های پیش از 1397 
عمدتا خودروهای لوکــس، گران قیمت و تجمالتی وارد 
می شد که بخش خاصی از آن بهره می بردند، اما گویا تمرکز 
این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای انتفاع 
عموم وارد شــود. تمام موارد مطرح شده از جمله سقف 
قیمتی و حجم موتور برای خودروهای وارداتی و همچنین 
نوع خودروها، کشورهای مبدا، زمان واردات، میزان تعرفه 
واردات و اعمال شدن یا نشدن آن در سقف قیمتی تعیین 
شده و نظایر آن، سواالت و ابهامات بسیاری را در این زمینه 
مطرح کرده اســت. در همین رابطه مهدی دادفر- دبیر 
انجمن واردکنندگان خودرو- در گفت وگو با ایسنا تصریح 
کرد: دولت و آقایان می خواهند با یک تیر 100 هزار نشانه 
را هدف گیرند و تمامی ضعف ها، برهم ریختگی های بازار، 
قیمت خودرو، نارضایتی مردم، مشکالت عرضه، انتقال 
تکنولوژی، عدالت اجتماعی، مشکالت درآمدزایی برای 
دولت، افزایش اشتغال، حمایت از تولید، حمایت از صادرات 
و... را در قالب واردات خودرو انجام دهند. اینکه قرار باشد 
تمام کسری فنی، مدیریتی، مهندسی، فکری و بی نظمی 
ساختار دولتی و زیاده خواهی های شخصی را یک شبه و با 

یک فرمول حل کنند، ناشدنی است.

روایت شاخص تولید صنعتی از وضعیت تولید؛

سیگنال کاهش تقاضا به تولیدات خودرو و صنایع غذایی
مردم فعال خریدار ارز هستند 

اخذ مالیات خرید و فروش ارز خارج از صرافی  شدنی نیست

عقب نشینی قیمت ها در بازار خودرو

کاهش ۶ میلیونی قیمت کوییک
جزئیات واردات خودرو 

واردات خودروهای اقتصادی محال است

گروه اقتصادکالن
News kasbokar@gmail.com
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مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن 
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

برای ساخت ساالنه یک میلیون مسکن در سال و در مجموع 4 میلیون مسکن در 4 سال باید مشارکت بخش خصوصی را در کنار دولت داشته باشیم. مشکالت امروز از قبل نیز پیش بینی شده بود. نبود زمین و آورده موجب می شود دولت 
برای ساخت و تولید این تعداد واحد مسکونی که هیچ زمانی تا به امروز موفق به تحقق آن نشده است، دچار چالش شود. همانطور که امروز شاهد آن هستیم موانع تحقق طرح نهضت ملی مسکن هر روز بیشتر نمایان می شود. مشارکت 
دیگر کشورها نیز در ساخت مسکن به هیچ عنوان قابل اجرا نیست. چین یا هر کشور دیگری قادر نخواهد بود در ایران مسکن بسازد. فناوری های این کشورها برای ساخت مسکن با بسترهایی که در کشور وجود دارد همخوانی ندارند. عدم 

تحقق مشارکت دیگر کشورها را بارها هشدار داده بودیم و این که باز هم مسووالن بخواهند باز هم مسکن توسط خارجی ها تولید کنند، اشتباه محض است.
مشارکت بخش خصوصی تنها راه حل موجود برای ساخت مسکن به اندازه کافی است. این امکان باید برای بخش خصوصی فراهم شود تا صرفه اقتصادی آن را توجیه کند. به دلیل تورمی که این روزها بازار مسکن دارد نمی دانیم تا چند سال 
دیگر چه میزان بر قیمت مسکن اضافه شده و همین امر بخش خصوصی را از حضور در این طرح ها منصرف می کند. بدون اینکه بدانیم آیا طرحی های مسکنی قابلیت اجرایی شدن دارند آنها را در بوق و کرنا می کنیم. تازه بعد از اعالم آن 
چالش ها و موانع پیش روی آن نمایان می شوند. طی سال های گذشته همواره دولت ها تالش کردند سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی بسازند اما به خاطر کمبود منابع مالی، نبود بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری تسهیل کننده  

فعالیت بخش خصوصی، هیچگاه این هدف محقق نشد و در حال حاضر هم چیزی تغییر نکرده است.
آنچه که در بستر مسکن طی ۵۰ سال گذشته وجود داشته هیچ تغییری نکرده است. بجز یک سری گفتمان ها و وعده وعیدهایی که داده می شود در عرصه عملیاتی اتفاق خاصی نمی افتد. یک جا کلنگ ۲۰ هزار واحد زده می شود، جای 
دیگر ۳۰ هزار واحد به مرحله اجرا می رسد که عادی است و طی چند دهه گذشته همیشه همین اتفاق تکرار شده است. هر دولتی آمده دقیقا سناریوی دولتهای قبلی را تکرار کرده است. انگار یک پروژه را تحت عنوان مسکن تعریف می کنند 
و بعد بحث منابع مالی و بانکها را مطرح می کنند. وامها و تسهیالت را کمی باال می برند و گمان بر این است که این قضیه همینطور ادامه خواهد داشت. اینکه می گوییم سالیانه یک میلیون واحد مسکونی می خواهیم بسازیم با حرف انجام 

نمی شود بلکه زیرساختهایی را الزم دارد که زمان بر است ولی باید از یک جایی شروع  کرد. اما مساله این است که دولت ها کار را شروع نمی کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایــع فرآورده های لبنی 
گفت: صادرات محصوالت لبنی ما محدود به کشورهای 
عراق، افغانستان و پاکستان اســت و از آنجایی که این 
محصوالت حدود ۲ برابر افزایش نرخ را تجربه کردند 
تردید نداشته باشید که این کشورها برای خرید لبنیات 
با نرخ جدید مقاومت خواهند کرد. محمد فربد از افزایش 
87.۵ درصدی محصوالت لبنی خبر داد و افزود: قیمت 
شــیر خام درب دامداری ها از کیلویی 6 هزار و 4۰۰ 

تومان به کیلویی 1۲ هزار تومان ارتقا پیدا کرد.
وی با بیان اینکه نمی توان یک هفتــه بعد از اجرای 
طرح اصالح نظام یارانه ای بازار مصرف را تحلیل کرد، 
خاطر نشان کرد: شواهد بازار حاکی از این مهم است 
که مصرف کنندگان بخشی از کاالهای مصرفی خود را 
با نرخ های گذشته خریداری کرده اند از این رو میزان 
خرید کاهش پیدا کرد. باید منتظر بمانیم و ببینیم که 
بازار به کدام سمت هدایت می شود اما به صورت ضمنی 
می توان گفت که در خرداد مصرف لبنیات ۳۰ درصدی 
کاهش فروش را تجربه خواهیم کرد. این فعال اقتصادی 
در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه ها می تواند توان 
مصرف کننــدگان را برای خریــد محصوالت لبنی 
پوشش بدهد؟ گفت: جهت مصرف این یارانه  شفاف 
نیست عددی که به حســاب خانوارها واریز می شود 
می توان برای خرید هر محصول و کاالیی هزینه شود 
بنابراین این شیوه پرداخت یارانه خالی از اشکال نیست. 
فربد تاکید کرد: اگر کاال برگ الکترونیکی مشروط به 
خرید کاالهایی که ارز 4۲۰۰ تومانی از آنها حذف شده 
بشود می تواند سرانه مصرف را تاحدودی حفظ کرد. 
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه تا 
زمانی که تورم در کشور تک رقمی نشود روند افزایش 
نرخ ها ادامه دارد، خاطر نشان کرد: اگر بنا باشد تورم دو 
رقمی همچنان ادامه داشته باشد قیمت ها متناسب با 
نرخ تورم همچنان افزایشی می شوند از این رو امیدواریم 

که دولت تورم را کنترل کند.
به گفته وی؛ دولت برای مهار تورم باید روابط سیاسی 
و اقتصادی خود را در دنیا بهبود بخشــد. این فعال 
اقتصادی با اشــاره به کاهشی شــدن روند صادرات 
محصوالت لبنی، تصریح کرد: حدود 1۰ درصد از تولید 
داخلی صادر می شــود. صادرات محصوالت لبنی ما 
محدود به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان است 

و از آنجایی که این محصوالت حدود ۲ برابر افزایش نرخ 
را تجربه کردند تردید نداشته باشید که این کشورها 
برای خرید لبنیات با نرخ جدید مقاومت خواهند کرد؛ 
به عنوان مثال شیر خشک کیلویی 7۰ هزار تومان در 
حال حاضر به کیلویی باالی 1۰۰ هزار تومان رسیده 
اســت از این رو تا مدتی صادرات با مشکالت جدی 
مواجه شد مگر اینکه دولت در این زمینه ورود کند 
و مشوق های صادراتی برای کاهش آسیب های این 

صنعت در نظر بگیرد. 
فربد با بیان اینکه صنعت لبنیات در ایران مزیت نسبی 
ندارد، افزود: ایران یکی از کشورهای واردکننده علوفه 
محسوب می شود پس وقتی علوفه وارد و در اختیار 
دامداران قرار می دهیم به این معناســت که هزینه  
تولید در کشور باالست و وقتی قیمت باال برود توان 
رقابت ما در بازارهای جهانی کاهش پیدا می کند. وی 
با اشاره به نرخ انواع محصوالت لبنی، خاطر نشان کرد: 
شیر نایلونی هزینه زیادی برای بسته بندی آن صرف 
 uf نمی شود از این رو نرخ آن 1۵ هزار تومان است. پنیر
با وزن 4۰۰ گرم ۳7 هزار تومان است و قیمت انواع این 

پنیرها از 4۲ هزار تومان تجاوز نخواهد کرد.
وی رتبه بندی از نرخ انواع شــیرهای موجود در بازار 
را ارائه داد و افزود: شــیر پاســتوریزه کمترین نرخ، 
 ESL شیر استرلیزه بیشترین نرخ را دارد و نرخ شیر
مابین این دو نرخ است؛ بنابراین مصرف کنندگان بنا به 
توانایی مالی حق انتخاب دارند و می توانند شیر مورد 
نظر را خریداری کنند. قیمت یک لیتر شیر استریل 
پرچرب ۳۰ هزار تومان و شیر استریل کم چرب ۲8 
هزار تومان است؛ البته نرخ این محصوالت ممکن است 

در برخی شرکت ها ۵ درصد بیشتر یا پایین تر باشد.
این فعال اقتصادی احتمال واردات کره در سال جاری 
را صفر درصد دانست و افزود: چربی به میزان کافی 
در کشــور وجود دارد و با توجه به شرایط پیش آمده 
مقادیری از تولید جذب نمی شود و تولیدکنندگان 
مجبور به تولید شیرخشک و خامه بیشتری هستند 
این ســخن به این معناســت که خامه استحصالی 
درنهایت تبدیل به کره خواهد شد از این نظر واردات 
کره در سال جاری یا انجام نخواهد شد و اگر صورت 
بگیرد بســیار ناچیز خواهد بود؛ ســال گذشته یک 

کارخانه اقدام به وارادت کره کرد.

مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی، 
از افزایش 6۰ درصدی قیمت تضمینی چغندرقند 
نسبت به سال گذشته خبر داد. پیمان حصادی گفت: 
در پی افزایش هزینه های تولید چغندرقند همزمان با 
افزایش قیمت تضمینی گندم و برخی از محصوالت 
رقیب، قیمت تضمینی چغندرقند با حدود 7۰ درصد 
افزایش نسبت به سال گذشته با احتساب کمک کرایه 
حمل و محاسبه ارزش جوایز تحویل به حدود ۲۲ هزار 

و ۵۰۰ ریال در هر کیلوگرم افزایش یافت.
وی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش قیمت و تاثیر آن 
بر میزان استقبال از کشت چغندرقند در کشور اظهار 
داشت: با نظر مساعد وزیر جهاد کشاورزی، همراهی و 
تعامل انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر و دبیرخانه 
شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی از 
محصوالت کشاورزی؛ ضمن تهیه بسته حمایتی جامع 
با هدف حمایت و پشتیبانی فنی و اعتباری از کشت، 
تولید و فرآوری چغندرقند و شکر، میزان کمک کرایه 

حمل از مزرعه تا کارخانه قند نیز افزایش پیدا کرد.
حصادی افزود: بدین ترتیب در ســال زراعی جاری 
)14۰۰-14۰1( قیمت تضمینی چغندرقند بهاره 
نسبت به سال زراعی گذشته )14۰۰-1۳۹۹( با 6۲ 
درصد افزایش از 1۲476 ریــال + ۵۰۰ ریال کمک 
کرایه حمل،  به 17۰۰۰ ریــال + 4۰۰۰ ریال کمک 
کرایه حمل،  افزایش یافت. وی افزود: قیمت تضمینی 
چغندرقند پاییزه نیز در سال زراعی جاری )14۰1-
14۰۰( نسبت به سال زراعی گذشته )1۳۹۹-14۰۰(  
با ۵۹ درصد افزایــش از 1۲۰4۰ ریال + 1۰۰۰ ریال 
کمک کرایه حمل،   بــه 1641۰ ریال + 4۳۰۰ ریال 

کمک کرایه حمل،   افزایش پیدا کرده است.
مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی 
در ادامه تاکید کــرد: عالوه بر مبلــغ ۲1 هزار ریال 

قیمت تضمینی چغندرقند بهاره بر مبنای عیار 16 
)با احتســاب کمک کرایه(  دو )۲( کیلوگرم قند یا 
شکر و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشــک نیز به ازای هر تن 
چغندرقند تحویلی به عنوان جایزه تحویل به ارزش 
تقریبــی 1۵۰۰ ریال در هرکیلو بــه چغندرکارانی 
که براســاس کشــاورزی قراردادی با کارخانه های 
قند قرارداد کشت دارند، همچون گذشته پرداخت 
می شود. وی گفت: بنابراین با احتساب محاسبه ارزش 
جوایز تحویل، قیمت تضمینی به عالوه کمک کرایه 
حمل در مجموع به ازای هرکیلوگرم چغندرقند بهاره 
تحویلی به کارخانه های قند؛ نزدیک به ۲۳ هزار ریال 
در هر کیلو )یعنی بیش از 7۰ درصد افزایش نسبت به 
سال قبل( برای چغندرکاران ایجاد درآمد خواهد شد.  
حصادی اضافه کرد: عــالوه بر مبلــغ ۲۰71۰ ریال 
قیمت تضمینی چغندرقند پاییزه بر مبنای عیار 1۵، 
دو کیلوگرم قند یا شــکر و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک 
نیز به ازای هر تن چغندرقند تحویلی به عنوان جایزه 
تحویل تحویل به ارزش تقریبــی 1۵۰۰ ریال در هر 
کیلو به چغندرکارانی که براساس کشاورزی قراردادی 
با کارخانه های قند قرارداد کشت دارند، مانند گذشته 

پرداخت می شود.
وی اذعان داشــت: با احتساب محاسبه ارزش جوایز 
تحویل، قیمت تضمینی به عالوه کمک کرایه حمل 
در مجموع به ازای هرکیلوگــرم چغندرقند پاییزه 
تولیدی که تحویل کارخانه های قند می شود، بیش 
از ۲۲ هزار و ۵۰۰ ریال در هر کیلو )یعنی بیش از 7۰ 
درصد( افزایش نسبت به سال قبل برای چغندرکاران 
ایجاد درآمد خواهد شد. حصادی در همین حال اظهار 
امیدواری کرد که ثمره این اقدام بزرگ منجر به افزایش 
سطح کشت، تعمیق کشاورزی قراردادی و  افزایش 

میزان عملکرد و تولید چغندرقند شود.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی با اعالم "پنج میلیون 
و 418هزار نفــر متقاضی طرح نهضت ملی مســکن 
نام نویســی کرده اند که تا امروز حدود 6۵درصد آن ها 
شرایط اولیه را دارند"، گفت: واحد های درحال ساخت 
تا پایان تابستان امسال به دومیلیون واحد خواهد رسید. 
محمودزاده با بیان اینکه "عملیات اجرایی 44۰ هزار واحد 
طرح نهضت ملی مسکن در شش ماه گذشته آغاز شده 
است"، افزود: در مجموع حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
واحد در دست اجرا داریم که از جمله آنها ساخت ۵۳6 
هزار واحد شهری و 1۵8 هزار واحد روستایی است و 147 

هزار واحد را نیز مردم با دریافت تسهیالت می سازند.
وی با اعالم اینکه "تعداد واحد های درحال ســاخت تا 
پایان تابستان امسال به دو میلیون واحد خواهد رسید"، 
اضافه کرد: دســت کم پنجاه درصد هزینه تمام شــده 
مسکن های نهضت ملی از تســهیالت بانکی ای تأمین 
خواهد شــد که در چهار مرحله فونداسیون، اسکلت، 
سفت کاری و نازک کاری واریز می شود. معاون مسکن 

و ساختمان وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: متقاضیان 
هم جدا از 4۰ میلیــون آورده اولیه زمان نام نویســی، 
الباقی سهم خود را طی 4 مرحله، بعد آغاز، فونداسیون، 
سفت کاری و نازک کاری پرداخت می کنند.وی ابراز کرد: 
در بیشتر شهر های کشور یعنی شهر های زیر یکصدهزار 
نفر جمعیت، پالک های یک طبقــه یا دوطبقه درحال 
ساخت است، لذا قیمت تمام شــده و سرعت ساخت با 
بلندمرتبه سازی در شهر های بزرگ کامالً متفاوت است.

معاون وزیر راه و شهرســازی 8۰ درصد هزینه ساخت 
مسکن دهک های اول تا سوم جامعه را از محل تسهیالت 
بانکی خواند و گفت: طرح نهضت ملی مسکن سیال است، 
یعنی مبلغ و سود تسهیالت متفاوت و براساس دهک 
درآمدی افراد تنظیم شده اســت.وی با اشاره به اینکه 
بیش از 7۰ هزار واحد پروژه در کشور به صورت مشارکتی 
درحال انجام است، گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن 
در هیئت دولت تصویب شده است و منتظر اعالم نظر 

شورای نگهبان هستیم.

انجمــن صنایع شــوینده، 
بهداشــتی و آرایشــی ایران 
قیمــت هــای جدیــد مواد 
شوینده را اعالم کرد. بر اساس 
صورتجلسه منتشــر شده از 
سوی انجمن صنایع شوینده بهداشــتی و آرایشی ایران 
انواع شوینده ها افزایش قیمت 6۰ تا 8۰ درصدی دارند. 
پودرهای شوینده دســتی 7۰ درصد، پودرهای شوینده 
ماشینی 6۵ درصد، مایعات دستشویی و ظرفشویی 6۰ 
درصد، شامپو ۵۰ درصد، صابون و خمیردندان 8۰ درصد 
و سایر محصوالت شوینده و بهداشتی ۵۰ درصد مشمول 

افزایش قیمت شدند. 
از آنجا که قیمت محصوالت شوینده بر روی این تولیدات 
درج می شود، کمتر ممکن است افزایش قیمت خارج از 
نرخ درج شده بر روی کاال اتفاق بیفتد. در نتیجه افزایش 
 قیمت ها در بازار معموال از رشــد قیمت کارخانه ناشی 

می شود. البته چندی پیش رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنایع شوینده از افزایش قیمت مواد شوینده بعد از ماه 
مبارک رمضان خبر داده بود. بختیار علم بیگی گفت: به 
دلیل گران شدن مواد اولیه داخلی و خارجی و همچنین 
افزایش دســتمزد کارگران در چند ماه گذشته، تصمیم 
گرفته شد بعد از ماه رمضان قیمت شوینده ها را افزایش 

دهیم تا برای تولید کننده ها صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی درباره راهــکار کنترل قیمت های مواد شــوینده و 
بهداشــتی گفت: دولت باید فکری در ایــن مورد بکند. 
حداقل پتروشــیمی هایی که در داخل تولید مواد اولیه 
دارند و سود آن ها هم کم نیست، می توانند این مشکل را 
برطرف کنند. در واقع می توان از سود آن ها کم کرد؛ چرا 
بعضی از پتروشیمی ها باید اعالم کنند که تا 1۵۰ درصد 

سود داشته اند؟
او در ادامه افزود: همکاران ما فعال تحمل می کنند تا بعد 
از ماه مبارک رمضان افزایش قیمت های مواد شوینده را 
اعمال کنند. تمام کشور های اسالمی در این ماه حتی سعی 
می کنند تخفیف هم بدهند، به همین دلیل ما هم قیمت ها 

را فعال تا پایان این ماه مبــارک حفظ کرده ایم. علم بیگی 
درباره میزان افزایش قیمت گفت: تعیین درصد افزایش 
نرخ بستگی به عوامل متعدد دارد و هم اکنون نمی توان 
به صورت دقیق آن را مشخص کرد. رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنایع شوینده با بیان اینکه برای افزایش کیفیت، 
باید محصوالت جدید تولید شود، افزود: سازمان استاندارد، 
سازمان حمایت، سازمان غذا و دارو و کارشناسان در انجمن، 

برکیفیت محصوالت شوینده نظارت دارند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این 
رابطه اعالم کرد نرخ این محصوالت در بازار باال رفته است. 
حجت اهلل فیروزی در این مورد با اشاره به صحبت های دبیر 
انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران مبنی بر 
عدم افزایش قیمت مواد شوینده تا پایان خرداد ماه، اظهار 
داشت: علی رغم این صحبت ها، برخی محصوالت شوینده 

در بازار افزایش قیمت داشته  اند.
وی درباره دالیل گرانی مواد شوینده اظهار داشت: بخشی 
از این موضوع به سیاست های دولت بر می گردد زیرا دولت 
باید سیاســت هایی اتخاذ کند که ضمن رعایت حقوق 

تولیدکنندگان، مصرف کنندگان نیز دچار مشکل نشوند. 
البته بدیهی است که اگر تولید برای تولیدکنندگان مقرون 
به صرفه نباشد نمی توانند به روند تولید مواد شوینده ادامه 
دهند. سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس با 
تأکید بر ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان، گفت: 
مجلس در بخش مربوط به تولید در بودجه سال جاری، 
اقدام به کاهش مالیات کرد و دولت هم می تواند در کنار 
این اقدام، مشوق ها و حمایت هایی را اعمال کند. فیروزی 
با اشاره به افزایش حقوق و دستمزد کارگران، افزود: این 
مســئله طبیعتاً تولیدکنندگان را با مشــکل مواجه می 
کند زیرا این موضوع عاملــی مهمی در افزایش هزینه ها 
اســت. همچنین افزایش هزینه های حامل های انرژی 
در کنار رشد قیمت مواد اولیه عواملی در افزایش هزینه 

تولیدکنندگان مواد شوینده محسوب می شوند.
در همین زمینه رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده 
در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: باید بپذیریم که وقتی 
نرخ ارز گران شود، موادی شــوینده ای که ماده اولیه آنها 

وارداتی است، با افزایش قیمت روبه رو شود.
علیرضا رضایی قهرودی اضافه کرد: اگر کسی بگوید ارز 
تأثیری بر قیمت ها ندارد، اشتباه می کند. طبیعی است اگر 
دالر گران شود، نرخ این اقالم نیز تغییر کند. درست است 
که از نظر تقاضا و میزان تولید و مواد موجود در بازار مشکلی 
وجود ندارد اما در شــرایط کنونی که نرخ ارز ثبات ندارد 
شرکت های تولیدکننده مواد شــوینده هر روز مجبورند 
مواد اولیه خود را با قیمت بیشتری خریداری کنند و در 

نتیجه قیمت محصوالت نهایی آنها هم گران تر می شود.
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تنگناها و چالش های اساسی 
طرح نهضت ملی مســکن 
هر روز بیشتر از قبل نمایان 
می شود. به رغم اعالم مکرر 
مسووالن در راستای پیشبرد 
بسترهای ســاخت یک میلیون مســکن در سال و در 
مجموع 4 میلیون مسکن در 4 سال، مشاهدات از عدم 
پیشروی این طرح در سراسر کشور خبر می دهد. این 
مشکالت و تنگناها تا جایی پیش رفته است که رئیس 

جمهور در سومین جلسه شورای عالی مسکن به یک 
نکته مهم پیرامون نهضت ملی مسکن و وعده ساخت 
یک میلیون مسکن در یک سال اشاره کرد و گفته است 
کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه 
انقالبی و جهادی برخوردار باشــند. کسانی که به هر 
دلیل نمی توانند یا خدای ناکرده نمی خواهند این برنامه 
عملیاتی شود، قطعا برای اجرای این برنامه مضر بوده و 

باید کنار گذاشته شوند.
فعاالن بازار مسکن همواره با تاکید بر این نکته که دولت 
به تنهایی نخواهد توانست از پس موانع پیش روی ساخت 
مسکن در این ابعاد بربیایدف توصیه می کنند بخش 

خصوصی می تواند گره این مشکالت را باز کند. این در 
حالی است که دولت گویا تمایلی برای بازی دادن بخش 
خصوصی ندارد و از طرفی تورم مسکن اجازه مشارکت 
بخش خصوصی را با دولت جهت تولید مسکن نمی دهد. 
انبوه سازان بخش خصوصی اعالم کرده اند تورمی که در 
بازار مسکن وجود دارد با قیمتهایی که دولت برای این 
واحدها تعیین کرده، صرفه ای ندارد و بیشتر ضرر و زیان 

را متوجه سازنده خواهد کرد. 
البته برخی از کارشناســان این بــازار معتقدند ابالغ 
نشدن مصوبات جلسه شورای عالی مسکن، مشکالت 
قراردادی، آورده اولیه سنگین، تامین نامناسب زمین 

و ناتوانی در اخذ تسهیالت بخشی از ضرباتی است که 
بانیان وضع موجود و عوامــل ناکارآمد برجای مانده از 
دولت قبل به طرح نهضت ملی مســکن وارد کرده اند. 
موانع به همین جا محدود نمی شــود. تامین انرژی در 
کنار اتصال به شبکه توزیع آب و برق از دیگر موانع پیش 
روست. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق 
هزینه سرمایه گذاری برای تامین برق یک میلیون واحد 
مسکونی در سال را حدود 1۵هزار میلیارد تومان برآورد 
کرده اســت. این رقم بیش از ۵۰درصد بودجه وزارت 
نیروست و به دلیل بدهی سنگین این وزارتخانه به بخش 
خصوصی، نمی توان چندان بر جذب سرمایه این بخش 

امیدوار بود.
وضعیت آب نیز در کشور نیاز به بازگویی مجدد ندارد 
و قرار گرفتن بیش از ۳۰۰ شهر در مرحله تنش آبی و 
کاهش بارندگی های اخیر، توســعه شبکه آبرسانی به 
اطراف شهر ها و جایی که مسکن ملی ساخته می شود را 

بسیار سخت کرده است.

ابهامات   ساخت 4 میلیون   مسکن   همچنان   پا برجاست 
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قطار گرانی ها هم چنان پیش می رود

افزایش 60 تا 80 درصدی قیمت  شوینده ها  
صابون و خمیردندان 80 درصد گران شد 

افزایش ۶۰ درصدی قیمت تضمینی چغندرقند 

آغاز ساخت ۲میلیون مسکن تا پایان امسال

احتمال کاهش ۳0 درصدی مصرف در خردادماه

افزایش ۸۷ درصدی نرخ لبنیات
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درخواست نيجريه برای كنترل نفرت پراكنی در فيس بوک
به گفته الی محمد وزیر اطالعات نیجریه، دولت این کشور مشغول رصد فیس 
بوک و پلتفرم های دیگر اســت تا پیروی آنها از دســتورات برای محدود کردن 
نفرت پراکنی را بررسی کند. این در حالی است که این کشور برنامه های خود را 
برای استفاده مسئوالنه از شبکه های اجتماعی گسترده تر می کند. محمد پس 
از جلسه ای با تیم فیس بوک در آبوجا ) پایتخت نیجریه( این اظهارات را بیان کرد. 
به گفته او فیس بوک با وجود چند شکایت، هیچ اقدامی برای محدودکردن گروه 
 IPOB در پلتفرمش انجام نداده است. نامدی کانو رهبر )IPOB( جدایی طلب
به اتهاماتی از جمله تروریسم و انتشار اخبار جعلی در حال محاکمه است. قاضی 
امروز درباره آزادی کانو با وثیقه تصمیم می گیرد. به گفته محمد این گروه جدایی 
طلب به عنوان یک سازمان تروریستی دسته بندی شده و فیس بوک هیچ توجیهی 
برای ارائه پلتفرمش برای گسترده سازی کمپین نفرت پراکنی آن ندارد. همچنین 
وزیر اطالعات نیجریه اعالم کرد نشست با فیس بوک برای گفتگو درباره افزایش 
استفاده جدایی طلبان خارج از کشور برای ترویج خشونت و نفرت قومی در داخل 
به زبان محلی و همچنین زبان انگلیسی برگزار شده ود. او در ادامه افزود: دولت 
هیچ قصدی برای منع استفاده از شبکه های اجتماعی توسط مردم نیجریه ندارد 
اما خواهان ترویج استفاده مسئوالنه از آنها است. نیجریه در ماه ژانویه ممنوعیت 
۶ ماهه در توئیتر را لغو کرد. دلیل مسدود شدن این شبکه اجتماعی حذف پست 
رییس جمهور نیجریه بود که در آن تجزیه طلبان را به مجازت تهدید کرده بود. 
در حال حاضر نیجریه در میانه تورم دو رقمی و کاهش رشد اقتصادی با بی ثباتی، 

کاهش ارزش پول، آدم دزدی و راهزنی دست و پنجه نرم می کند.

مرين مصاحبه شغلی با هوش مصنوعی گوگل
کاربرانی که به دنبال شغل و در آستانه یک مصاحبه شغلی هستند می توانند با هوش 
مصنوعی گوگل این کار را تمرین کنند و یاد بگیرند که چگونه به سؤاالت کلیدی پاسخ 
دهند. گوگل ادعا می کند که اصال مهم نیست که راهنماهای عمومی را بخوانید یا با 
دوستانتان تمرین کنید، چرا که گوگل شرط می بندد که الگوریتم های هوش مصنوعی 
آن می توانند شما را برای یک مصاحبه شغلی آماده کنند. این شرکت یک ابزار موسوم 
به "آماده شدن برای مصاحبه")Interview Warmup( را راه اندازی کرده است که 
از هوش مصنوعی برای کمک به آماده شدن برای مصاحبه شغلی در نقش ها و مشاغل 
مختلف استفاده می کند. این سایت، سؤاالت معمولی و رایج را از کاربران می پرسد. 
مانند سؤال سنتی "کمی درباره خودت بگو" و پاسخ های گفتاری یا تایپ شده کاربر 
را تجزیه و تحلیل می کند. به عنوان مثال، زمانی که کاربر از کلمات خاصی بیش از حد 
استفاده می کند یا نیاز دارد زمان بیشتری را صرف صحبت در مورد یک موضوع خاص 
کند، هوش مصنوعی، او را متوجه می کند. گوگل امیدوار است کاربران با این ابزار هوش 
مصنوعی به موقعیت های شغلی بهتری دست یابند و از مصاحبه های شغلی مورد نظر 
خود سربلند بیرون بیایند. با این حال، هنوز سؤاالتی کلی برای مصاحبه شغلی در 
این سایت وجود دارد و گوگل قصد دارد این ابزار را برای کمک به داوطلبان بیشتری 
گسترش و توسعه دهد. گفتنی است که این ابزار در حال حاضر فقط در ایاالت متحده 
در دسترس اســت. هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در حال استفاده برای مسئله 
استخدام است. با این حال تا به امروز عمدتاً تنها در طول فرآیند انتخاب به شرکت ها 
خدمت کرده است و نه برای استخدام های جدید. این ابزار نیز شاید فعال برای استخدام 
مورد استفاده قرار نگیرد و تنها برای کمک و تمرین استفاده شود، اما می تواند به افراد 

کمک کند مهارت های مصاحبه خود را تقویت کنند.

تست قابليتی برای خروج يواشكی از گروه های واتس اپ!
واتس اپ سرگرم آزمایش قابلیتی اســت که به کاربر اجازه می دهد از گروه های این 
سرویس پیام رسان بی سر و صدا خارج شود. اگر بخواهید از یک گروه واتس اپی خارج 
شوید که برایتان تا حد زیادی آزاردهنده یا بی ربط شده است، این اپلیکیشن اعالنی را 
در گروه ارسال می کند که برای همه قابل مشاهده است. شاید در بسیاری از موارد این 
موضوع مهم نباشد مگر این که این گروه با بستگان یا دوستانی باشد که می خواهند 
بپرسند چرا گروه را ترک کرده اید. طبق گزارش وب سایت WABetaInfo، واتس اپ 
روی قابلیتی کار می کند که به شما امکان می دهد از گروهها خارج شوید بدون این که 
اعالنی ارسال شود که همه می توانند مشاهده کنند و به این ترتیب از رویارویی های 
آزاردهنده اجتناب کنید. البته پس از قابل دسترس شدن این قابلیت، این اپلیکیشن 
همچنان به ادمین گروه اطالع خواهد داد که شما گروه را ترک کرده اید اما سایرین از 
این موضوع مطلع نخواهند شد مگر این که خودتان بگویید. اطالعات درباره این قابلیت 
اولین بار زمانی منتشر شد که شرکت ِمتا )شــرکت مادر واتس اپ( در آوریل درباره 
آزمایش قابلیت اجتماعات )Communities( صحبت کرد که به افراد اجازه می 
دهد گروههای چت جداگانه را با ساختاری که برای همه آنها کار می کند، زیر یک چتر 
گرد بیاورند. اکنون وب سایت WABetaInfo اسکرین شاتی از نسخه بتای واتس اپ 
در دسکتاپ به دست آورده که پیام خروجی با این عنوان را نشان می دهد: فقط شما و 
ادمینهای گروه مطلع خواهید بود که گروه را ترک کرده اید. البته این قابلیت پس از این 
که برای نسخه دسکتاپ عرضه شد، برای نسخه موبایلی واتس اپ هم قابل دسترس 
خواهد شد. بر اساس گزارش وب سایت انگجت، اگر نمی خواهید مخاطب خاصی شما 
را به گروه برگرداند یا به گروه دیگری اضافه کند، می توانید امکان انجام این کار را برای 
آنها مسدود کنید. برای این منظور می تواند به تنظیمات "حریم خصوصی" در بخش 
"حساب" مراجعه و افرادی که می توانند شما را به گروهها اضافه کنند را از میان سه 

گزینه "همه"، "مخاطبان من" و "مخاطبانم بجز" انتخاب کنید.

تست فناوری نمايشگر جوهر الكترونيكی رنگی در اپل
یک تحلیلگــر معروف اپل خبر داد این شــرکت در حال بررســی اســتفاده از 
نمایشگرهای جوهر الکترونیکی رنگی در محصوالت آینده خود است. مینگ چی 
کوئو گفت: جوهر الکترونیکی رنگی می تواند برای نمایشگر ثانویه کم مصرف در 
دستگاه های تاشو استفاده شود. البته اپل در حال حاضر گوشی تاشو نمی سازد ولی 
شایعاتی جریان دارد که این شرکت در حال بررسی طراحی ها برای یک آی پد تاشو 
است. راس یونگ و مارک گورمان، تحلیلگران اپل، در فوریه از در دست ساخت 
بودن مک بوک/آی پد تاشوی ۲۰ اینچی صحبت کرده بودند. نظر کوئو بر این است 
که نمایشگر جوهر الکترونیکی، به عنوان یک نمایشگر پوششی یا ثانویه استفاده 
خواهد شد و تجربه نمایشگر جانبی کم مصرف را برای کاربرانی فراهم می کند که 

می خواهند از بعضی از اطالعات گوشی خود بدون باز کردن آن استفاده کنند.
انتخاب جوهر الکترونیکی، انتخاب جالبی است که اپل را از بازار گوشی های تاشوی 
اندرویدی متمایز می کند. به عنوان مثال گوشی زد فولد سامسونگ یک نمایشگر 
AMOLED ۶.۲ اینچی دارد که در حالت بسته شدن دستگاه، مثل یک گوشی 
استاندارد به نظر می رسد اما با باز کردن گوشی، نمایشگر ۷.۶ اینچی انعطاف پذیری 
نمایان می شود. یک نمایشگر جوهر الکترونیکی برای این طراحی مناسب نیست.

با این حال گوشی زد فلیپ سامســونگ یک نمایشگر پوششی OLED بسیار 
کوچک در اندازه ۱.۹ اینچ دارد که برای نمایش ساعت و اعالنها عمل می کند. این 
نمایشگر می تواند به عنوان یک سطح جوهر الکترونیکی تصور شود که عمر باطری 
را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد زیرا جوهر الکترونیکی نیروی چندانی برای 
محتوای ایستا مصرف نمی کند. بر اساس گزارش وب سایت ۹to۵mac، این مورد 
مصرف به آنچه کوئو توصیف کرده است، نزدیک تر است؛ یعنی جوهر الکترونیکی 
به انتخاب اصلی برای نمایشگر جانبی تبدیل شود. البته برنامه های اپل هر زمان 
ممکن است تغییر کند و هر کاری که اپل سرگرم انجام یا آزمایش آن است، ممکن 

است در مقطع فعلی تنها یک گمانه زنی باشد.

اخبار

وزیر ارتباطات: پهنای باند را کاهش ندادیم
وزیر ارتباطات کاهش پهنای باند اینترنت در کشور را تکذیب کرد. عیسی زارع پور در حاشیه جلسه حیاط دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره کندی 

اینترنت اظهار کرد: تکذیب می کنم که پهپاد باند کشور را کاهش داده ایم. به اندازه نیاز کشور پهنای باند تامین می شود. کندی و تندی اینترنت باید مالک داده باشد. 
االن مراجعی در دنیا هستند که سرعت اینترنت را می سنجند، دیروز اعالم شد رتبه ایران حتی یک پله افزایش داشته و به رتبه ۷۳ ام رسیده است.

ما متکی به قانونیم؛ ما به قانون 
عمل می کنیم و از مسیر قانونی 
مســاله را دنبــال می کنیم؛ 
شــکایت هایمان در دیــوان 
عدالت اداری ثبت شده است 
و از طریق قانون بخشنامه ی مزدی دولت را باطل خواهیم 
کرد. به گزارش ایلنا، »قرار بود اجاره خانه ها فقط ۲۵ درصد 
زیاد شود اما حاال می بینیم ۲۵۰ درصد افزایش یافته«؛ این 
را رسانه ها در روزهای گذشته تیتر کردند و فقط یک نمونه 
از افزایش هزینه های زندگی در دو ماه نخستین سال ۱۴۰۱ 
است؛ اگر محاسبه ی مستقلی روی سبد معیشت خانوارهای 
کارگری صورت بگیرد، افزایش چند میلیون تومانی هزینه ها 
دور از انتظار نخواهد بود. در این شــرایط، دولتی که خود 
در دیماه سال قبل، پای ســبد معیشِت حدوداً ۹ میلیون 
تومانی را امضا کرده، حاال در پانزدهم اردیبهشت با صدور 
یک بخشنامه ی سراسری، بنیان های اساسی حقوق کار را 
نشانه رفته است؛ چرا باید دستمزد هزاران کارگر شاغل در 
نهادهای دولتی و عمومی که بیمه شده ی سازمان تامین 
اجتماعی و تحت شمول قانون کار هستند، برخالف مصوبات 

شورایعالی کار فقط ده درصد زیاد شود؟

کارگر و کارمند در قانون
در حالت کلی، دو صندوق بازنشســتگی پایه در کشور 
داریم؛ صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین 
اجتماعی؛ بیمه شدگان صندوق کشوری مشمول قانون 
مدیریت خدمات کشوری و »کارمند« هستند در حالیکه 
بیمه شدگان تامین اجتماعی، مشمول قانون کار بوده 
و »کارگر« محسوب می شــوند؛ هر کدام از این قوانین 
باالدستی ناظر بر شرایط شغلی میلیون ها نفر است که 
یکی از مهم ترین عناصر در وضعیت شغلی، »دستمزد« 
است؛ ماده ۴۱ قانون کار ناظر بر افزایش دستمزد بیش 
از ۱۴ میلیون کارگر شاغل در بخش های مختلف اقتصاد 
)دولتی، خصوصی و عمومی( است؛ این ماده تاکید دارد 
باید دستمزد به گونه ای تعیین شــود که بتواند از پس 
افزایش هزینه های زندگی یک خانوار متوسط بربیاید؛ 
حاال نه تنها سبد معیشــِت واقعی بلکه سبد معیشت 
حداقلی و تنزل یافته ی شورایعالی کار نیز مالک تعیین 
دســتمزد قرار نگرفته  و عالوه بر آن، حمله به مصوبات 
مزدی شورایعالی کار، در سطوح مختلف جریان یافته تا 
جایی که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور حاضر 
نشده افزایش ۵۷.۴ درصدی مزِد کارگران حداقل بگیر 
و افزایش ۳۸ درصدِی مزد کارگران ســایر سطوح را به 
رسمیت بشناسد؛ تبصره ۲ از بند ۳ تصویب نامه شماره 
۲۱۴۸۷ مورخ پانزدهم اردیبهشت هیات وزیران، افزایش 
مزد تمام کارکنان زیرمجموعه ی نهادها و شرکت های 
دولتی )از جمله تهیه و تولید و ایمیدرو( را بدون در نظر 
گرفتن صندوق بیمه ای و قانون تحت شمول، فقط ده 

درصد در نظر گرفته است.
این بخشــنامه که کارگران و کارمندان را در یک ظرف 
ریخته و تمام تمایزات شغلی و قانونی را از میان برداشته، 
شــمول گســترده ای پیدا کــرده؛ تا جایــی که حتی 
شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی و غیردولتی به سازمان 
برنامه و بودجه تاسی کرده و اعالم کرده اند حقوق کارگران 
فقط ده درصد زیاد می شود؛ امروز کارگران وزارت نیرو، 

کارگران مخابرات، کارگران واحدهای تولیدی دولتی از 
جمله کارگران چندین معدن ذغال سنگ مادر در کشور، 
برای اولین بار شاهد بخشنامه ای دولتی هستند که اساس 
و ماهیِت تنها نهاد سه جانبه  کشــور یعنی »شورایعالی 
کار« را زیر سوال برده است؛ تا پیش از امسال هرگز سابقه 
نداشته که حقوق کارگر را دولت تعیین کند و مدعی شود 
افزایش مزد کارگراِن زحمتکش و کم درآمد باید دقیقاً برابر 
با افزایش حقوق کارمندان یقه سفید و مدیران دولتی باشد!

مخالفت با دستمزد به »دولت« رسید!
با تصویب افزایــش ۵۷.۴ درصدی حداقل دســتمزد 
در شــورایعالی کار در نوزدهم اســفند، ســخنگویان 
ســرمایه داری، بلندگوی مخالفت با دستمزد را دست 
گرفتند و تا جایی که می توانستند افزایش مزد را مخرب 
وانمایاندند و ادعا کردند ایــن افزایش منجر به تعدیل 
می شود؛ اما وقتی مشــخص شد تعدیلی در کار نیست 
و تورم و افزایش نرخ کاالهای اساسی نیز هیچ ربطی به 
دستمزد کارگران ندارد، بازهم کوتاه نیامند؛ اما در این 
مرحله مخالفت با دستمزد، منادیان دیگری پیدا کرد؛ 
به گفته ی علی خدایی )عضو کارگری شورایعالی کار( 
تا حاال فکر می کردیم کارفرمایان با افزایش دســتمزد 
مخالفند؛ حاال متوجه شــدیم دولت و سازمان برنامه و 

بودجه بزرگ ترین مخالف افزایش مزد کارگران است.
آمار دقیق و به روزی از تعداد کارگران مشــمول قانون 
کار در زیرمجموعه ی دولت در دست نیست؛ اما با این 
بخشــنامه جدید، همه ی کارگــران واحدهایی که از 
خصوصی سازی به ستوه آمده اند و می خواهند به دولت 
بازگردند، نگران آینده شده اند: آیا کارگران دولت از این 
پس دیگر »کارگر« نیســتند؛ آیا عادالنه است که یک 
کارگر معدن چون برای دولت کار می کند، مزدش فقط 
ده درصد زیاد شود؟ در شــرایطی که حتی افزایش ۵۷ 
درصدی یا باالتر از آن ۱۰۰ درصدی دســتمزد، کفاف 

افزایش هزینه های زندگی را نمی دهد.
بررســی آخرین آمار و اطالعات کارکنان دستگاه های 
اجرایی )مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات 
کشوری( بر اساس وضعیت استخدامی آنها که مربوط 
به سال ۹۸ است، نشــان می دهد که از مجموع حدود 
دو میلیون و ۲۷۷ هزار کارمند بیــش از یک میلیون و 
۵۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر رسمی هستند که بالغ بر ۶۷ درصد 
مجموع کارکنان در دستگاه های اجرایی را دربرمی گیرد. 
این در حالی است که از مجموع کارکنان بیش از ۲۹۹ 
هزار نفر نیروهای پیمانی هستند که بیش از ۱۳ درصد 
کل را تشکیل می دهند. همچنین ۳۰۷ هزار و ۸۶۰ نفر 
معادل ۱۳.۵ درصد نیروها قراردادی و بیش از ۱۳۵ هزار 

نفر یعنی نزدیک به شش درصد کارگری هستند.
حتی اگر فرض بگیریم تعداد کارگران فقط ۴ درصد در 
طول بیش از دو سال گذشته افزایش یافته، می توانیم 
ادعا کنیم حــدود ده درصد از کارکنــان دولت، قانوناً 
کارگر هســتند؛ در واقع بیش از ۲۰۰ هزار نفر؛ بی هیچ 
تردیدی دســتمزد این ۲۰۰ هزار کارگــر باید مطابق 
مصوبات شورایعالی کار باشد؛ علی خدایی تاکید می کند: 
یا برابرسازی در تمام سطوح به عمل آورید یعنی تمام 
کارکنان دولت را تحت پوشش قانون مدیریت خدمات 
کشوری دربیاورید و تبدیل به کارمند کنید تا همه ی مزایا 
و امتیازات کارمندی از جمله حقوق باال، اضافه کارهای 
آن چنانی، پاداش و پاداش پایان خدمت قابل توجه بگیرند 
یا اینکه به قانون تمکین کنید و حقوق کارگران را درست 

و قانونی بپردازید. او تاکید می کند: تنها در صورتی که 
دولت کارگران را تحت پوشش صندوق کشوری و تبدیل 
به کارمند نماید، می تواند دستمزد آن ها را با بخشنامه ی 
دولتی تعیین نماید؛ البته ما از این یکسان سازی استقبال 
می کنیم؛ همه ی امتیازات کارمندان را به کارگران هم 
بدهید بعد بگویید مزد فقط ده درصد زیاد شود! نمی توان 
همیشه کارگر بود اما وقتی پای حقوق و عیدی می رسد، 
کارمند شد! وقتی در سال های قبل  افزایش های آن چنانی 
در حق کارمنــدان دولت اتفاق افتاد، بــه اینها گفتند 
شما کارگرید و مشمول نمی شوید اما امسال آمده اند و 
می گویند مزد همه ده درصد زیاد شود؛ این سیاست یک 

بام و دو هوا هیچ توجیهی ندارد.

بدعتی غیرقانونی در زمینه ی دستمزد
نماینده کارگران در شورایعالی کار  تاکید می کند: طبق 
قانون افزایش دستمزد کلیه کارکنان و کارگران مشمول 
قانون کار، تابع شورایعالی کار است و این رویه سالیان 
سال است که اجرا می شود. متاسفانه امسال برای اولین 
بار دچار یک بدعت شده ایم؛ ابتدا در الیحه بودجه افزایش 
مزد کارگران دولت را فرمایشی ده درصد گنجاندند که با 
غفلت نمایندگان کارگری )چون آمادگی چنین بدعتی 
را نداشتیم( در مجلس رای هم آورد؛ در شورای نگهبان 
بر اثر پیگیری ها این مساله  به دلیل تغایر با قانون مادر رد 
شد؛ در برگشت از شــورای نگهبان، این بند در مجلس 
حذف شد و کارگران دوباره مشمول قانون کار شدند اما 
دوباره بخشنامه ی پانزدهم اردیبهشت دولت، کارگران 
دولت را مشمول افزایش ده درصدی مزد کرده است؛ این 
تصویب نامه نه تنها مغایر با قانون کار است بلکه با رویه های 
قانونگزاری کشور هم تغایر دارد چراکه مجوز قانون بودجه 
را هم دیگر ندارد. به گفته خدایی، امسال برای اولین بار در 
تاریخ تعیین دستمزد، این خوِد دولت و نهادهای عمومِی 
غیردولتی هستند که در مقابل تصمیم نهاد سه جانبه ی 
شورایعالی کار ایستاده اند و علیرغم گذشت دوماه از سال 
و در حین یک جراحی اقتصادی که جامعه نیاز به آرامش 

دارد، قصد تخریب این نهاد و تصمیمات آن را دارند.

»بی قانونی« در شهرداری
در روزهای اخیر، نهادهای عمومی مثل شهرداری ها نیز 
در مخالفت با دستمزد موضوع گرفته اند؛ همین مساله 
موجب اعتراض رانندگان برخی خطوط در پایتخت شده 
است؛ بعد از اعتراضات کارگران رقم هایی برای افزایش 
مزد کارگران از سوی شهرداری مطرح شد که هیچ کدام 

از این اعداد و ارقام هیچ سنخیتی با قانون ندارد؛ قانون 
می گوید افزایش مزد کارگــران تابع تصمیمات مزدی 
شورایعالی کار است و این شــورا برای دستمزد ۱۴۰۱ 

مدتهاست که تصمیم سازی کرده است.
خدایی در مورد تخلف از قانون در شهرداری ها می گوید: 
شــهرداری ها تابع دولت نیســتند و آن تصویبنامه ی 
دولت –هرچند غیرقانونی و الزم االبطال- شامل حال 
شهرداری ها نمی شــود؛ هرجا قرار باشد شهرداری ها 
مشمول شوند، نیاز به ذکر نام دارد و در تصویب نامه ی 
دولت اصاًل نامی از شهرداری ها نیســت؛ واقعاً تعجب 
می کنیم از این رفتارها که هم بی قانونی است و هم مثل 
مساله ی شهرداری ها از بی قانونی نیز فراتر رفته است؛ 
این بزرگنمایی دســتمزد کارگران در نهادهای دولتی 
به واقع موجب تعجب و انتقاد کارگران شده است؛ ابتدا 
ادعا می کردند کارگاه هــای کوچک توان پرداخت مزد 
۱۴۰۱ را ندارند، چطور شــد که عدم پرداخت به دولت 
رسید؟ حاال مشخص شد که تاکید بر کارگاه های کوچک 
 فقط بهانه ای بوده تا در ســطوح باالتر با مزد کارگران 

مخالفت کنند.

ما متکی بــه قانونیم/ »دیــوان عدالت« 
بخشنامه را باطل کند

خدایی تاکید می کند: برخالف آقایان که پایبندی به 
»قانون« ندارند، ما متکی بــه قانونیم؛ ما به قانون عمل 
می کنیم و از مسیر قانونی مســاله را دنبال می کنیم؛ 
شکایت هایمان در دیوان عدالت اداری ثبت شده است و 

از طریق قانون این بخشنامه را باطل خواهیم کرد.
در روزهای اخیر، کارگــران نهادهای مختلف از جمله 
کاله زردهای وزارت نیرو، دسته دسته به دیوان عدالت 
مراجعه کرده اند و شکایت خود از بخشنامه ی دولت را 
ثبت نموده اند؛ این کارگران به درستی خواستار ابطال 

مصوبه ی پانزدهم اردیبهشت دولت هستند.
یادمان نرفته که سالهاســت نمایندگان سودجویان و 
بورژوازِی حداکثرخواه، به دنبال رســمیت بخشیدن 
به مقوله های غیرقانونی مثل مزد توافقی و مزد شناور 
هستند؛ اگر بخشــنامه ی دولت باطل نشود و بیش از 
دویست هزار کارگر برای اولین بار بعد از چهل سال، از 
افزایش مزدی شورایعالی کار محروم شوند، راه برای به 
کرسی نشاندن این نظریاِت نئولیبرالی و تعدیلی هموار 
خواهد شــد؛ دور نخواهد بود که گروه های سودجوی 
بســیاری به میدان بیایند و بگویند حــاال که دولت به 

کارگران خود مزد قانونی نمی دهد، ما چرا بدهیم؟

از »قانون« استمداد می طلبيم

سرگردانی مزدی برای ۲۰۰ هزار کارگر
News kasbokar@gmail.com

چین مشغول توسعه موشــک های مافوق صوتی 
است که می توانند یک خودروی در حال حرکت را 

با دقت بسیار باال هدف بگیرند. 
به گفته محققان این پروژه یک پیشــرفت عظیم 
به حســاب می آید و گامی مهم برای حل کردن 
چالش چگونگی هدف گرفتن یک شــی متحرک 
با ســرعت باال اســت. تیم تحقیقاتــی به رهبری 
 PLAیانگ شیائوگانگ از دانشــگاه مهندسی«
Rocket Force در ایالت شــیان اعالم کردند 
تــا ۲۰۲۵ میالدی مهلــت دارنــد راه حلی برای 

 چالش هــای غیرقابــل ردیابی فنــاوری مافوق
 صوت ارائه کنند.

 Infrared and Laser این تحقیق در ژورنــال
Engineering منتشر شــده و محققان در آن 
توضیح داده اند موشک های بسیار سریع می توانند 
مســافت های طوالنی را در کســری از ثانیه طی 
کنند و اشتباهی کوچک در مکان یابی و سیستم 

راهنمایی به خطایی بزرگ منجر می شود.
براساس پژوهش از فاصله دور، نشانگر مادون قرمز 
یک هدف در حــال حرکت کوچک شــامل چند 

پیکســل بدون اطالعاتی دقیق مانند شکل، بافت 
و ساختار اســت و همین امر شناسایی و ردیابی را 
بسیار سخت می کند. اما به گفته محققان، ارتش 
چین با موشک مافوق صوت جدید می تواند گستره 
استفاده از تسلیحات مافوق صوت در جنگ های 

منطقه ای را افزایش دهد.
به گفته یانگ، تیم یک روش شناســایی و ردیابی 
جدید ابــداع کرده و هم اکنون مشــغول متمرکز 
کردن آن روی هدف هایی اســت که با ســرعت 
زیاد حرکت مــی کنند. طبق پژوهش موشــک 

مافوق صوت جدیــد فقط براســاس تصویر ثبت 
شــده عمل نمی کنــد و در عــوض از داده های 
جمع آوری شده توسط حســگرهای حرکت نیز 
اســتفاده می کند تا هر پیکســل را تطبیق دهد. 
ارتش چین معتقد اســت اســلحه هــای مافوق 
صوت ماهیت جنگ را تغییر می دهند و درهمین 
راستا سرمایه گذاری ســنگینی برای دستیابی به 
فناوری هــای جدید می کند. در برنامه موشــک 
 مافوق صوت PLA حدود ۳ هزار محقق فعالیت 

می کنند.

ایالن ماســک اعالم کــرد پیشــنهاد خرید ۴۴ 
میلیارد دالری تــا زمانی که توییتــر ثابت نکند 
حسابهای ربات کمتر از پنج درصد از کل کاربران 
این پلتفرم اســت، پیــش نخواهد رفــت. ایالن 
ماسک در توییتی نوشت: پیشنهاد من بر مبنای 
اظهارنامه توییتر نزد کمیســیون بورس و اوراق 
بهادار بوده اســت. دیروز مدیرعامل توییتر علنا 
حاضر نشد مدرکی درباره این که حسابهای ربات، 
 کمتر از پنــج درصد از کاربران توییتر هســتند،

 ارائه کند.
ایالن ماسک پس از این که هفته گذشته، پیشنهاد 
خود را تا زمان دریافت اطالعاتی درباره حسابهای 
ربات معلق کــرد، اعالم کرد این ظــن را دارد که 
حسابهای ربات حداقل ۲۰ درصد از کاربران توییتر 
را تشکیل می دهند. وی روز دوشنبه در کنفرانسی 
در میامی گفت: نمی توانیــد همان قیمت را برای 

چیزی بپردازید که بسیار بدتر از ادعای آنها بوده 
است. وی در پاســخ با این که آیا قرارداد توییتر با 
قیمت دیگری، مقرون به صرفه اســت، گفت: دور 
از ذهن نیســت. مدیران توییتر مدعی شدند که 
آنها یک روش شناســی پیچیده ای دارند که فقط 
خودشان می توانند سر در بیاورند. این روش ناشی 
پیچیده نمی تواند یک راز عمیق، به پیچیدگی روح 

انسان یا نظیر آن باشد.
ارزش ســهام توییتر اواخر معامــالت بعدازظهر 
دوشــنبه پس از اظهارات ماســک، ریزش کرد و 
با بیش از هشــت درصد کاهش، به ۳۷ دالر و۳۹ 
سنت رسید که بسیار پایین تر از قیمت نهایی سهام 
توییتر یک روز پیش از اعالم پیشنهاد خرید ایالن 
ماسک در ابتدای آوریل بود و تردیدهایی را درباره 
اجرای معامله خرید توییتر با قیمت توافق شــده 

برانگیخت.

پاراگ آگراوال، مدیرعامــل توییتر، توییت کرده 
بود کــه برآوردهای داخلی توییتر از حســابهای 
ساختگی در چهار ســه ماهه گذشته، پایین پنج 
درصد بوده اند. ماسک با ایموجی پو، به مدیرعامل 
توییتــر پاســخ داد و نوشــت: چطــور تبلیغات 
کنندگان بداننــد در قبال پولشــان چه دریافت 
 می کنند: این مسئله بنیادین برای سالمت مالی 

توییتر است.
ماسک متعهد شده است در شیوه های نظارت بر 
محتوای توییتر، تغییراتی دهــد و به تصمیماتی 
مانند ممنوعیت دائمی دسترســی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور سابق آمریکا به توییتر، انتقاد داشته 
است و وعده داده اســت با رباتهای اسپم در این 
پلتفرم مقابله خواهد کرد. وی خواســتار آزمایش 
رندم کاربران توییتر برای شناســایی رباتها شده 
و اعالم کرده که ممکن اســت بیش از ۹۰ درصد 

از کاربــران روزانه فعــال توییتر، ربات باشــند. 
بررسی های مستقل نشان داده اند که بین ۹ تا ۱۵ 

درصد از میلیونها پروفایل توییتر، ربات هستند.
توییتر در حال حاضر کاربــران را ملزم نمی کند 
با اســتفاده از هویت واقعی خــود، برای عضویت 
در ایــن پلتفرم ثبت نــام کنند و بــه این ترتیب 
علنا به پروفایل های خودکار، جعلی و ناشــناس 
اجازه فعالیت می دهد. جعل هویت و هرزنامه در 
توییتر ممنوع است و حسابهایی که معلوم شود با 
دست داشتن در کالهبرداری ها، هماهنگ کردن 
کارزارهای سوءاستفاده یا باال نشان دادن مصنوعی 
نرخ تعامل، هدفشان فریب یا گمراه کردن دیگران 
است را مجازات می کند.بر اساس گزارش رویترز، 
اظهارات ماســک خطاب به مخاطبان خصوصی، 
به نگرانیها درباره افشــاگریهای اثرگــذار بر بازار 

افزوده است.

برای هدف گرفتن يك شی درحركت؛

چین موشک مافوق صوت بسیار دقیق می سازد

ایالن ماسک برای خرید توییتر شرط گذاشت


