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اقتصاد کالن

رکوردشکنی جدید بورس تهران

شاخصکلبورساوراقبهادارتهراندرپایانمعامالت
دیروز چهارشنبه با افزایش  3452واحد به رکورد جدید
350هزارو323واحددس��تیافت.همچنینش��اخص
کلب��امعی��ارهموزنب��اافزایش663واحدبهرقم110
ه��زارو 907واح��درس��ید.برخیازکارشناس��اندلیل
رکوردشکنیهای اخیر بورس تهران را جذب نقدینگی
س��رگردان در بازار میدانند که حجم نقدینگی به رقم
بیس��ابقه 2هزار و 126تریلیون تومان رس��یده است و
در غیاب رونق در بازارهای مسکن و سکه به اجبار بازار
بورسواردش��دهاس��ت.همچنینبرخیازکارشناسان
میگویند ،بورس باید دماسنج وضع کلی اقتصاد باشد و
همان گونه که شاخص کل در بورس اوراق بهادار رکورد
میشکند،درفضایواقعیاقتصادنیزبایدرونقاقتصادی
حکفرماباش��د.عدهایمیگویندرکوردشکنیشاخص
کلبهخاطرمعامالتدرونیوبلوکیشرکتهایبزرگ
حاضردربورساستواتفاقجدیدیدرعالمواقعاقتصاد
رویندادهاستوهمچنینافزایشسرمایهشرکتهای
بورسیازمحلتجدیدارزیابیداراییهابهخاطرافزایش
نرخ ارز اتفاق جدید در شرکتها ایجاد نشده است و فقط
قیمتها افزایش یافته که باعث روشد شاخص فروش و
شاخص سوددهی شرکتها شده است .ارزش روز بازار
در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از  1278تریلیون
تومان رسیده است،معاملهگران بورس بیش از 5میلیارد
ورق سهام حقتقدم اوراق مالی و یا واحد صندوقهای
فروش در قالب  570هزار نوبت معامله و به ارزش 2582
میلیارد تومان داد و ستد کردند .امروز شاخص قیمت با
معیار وزنی ـ ارزشی 924واحد افزایش یافته و به رقم93
هزار و  823واحد رسید.

معافیتمالیاتیهنرمندانمنطقینیست

س��خنگویکمیسیونعمرانمجلسگفت:معافیت
مالیاتی هنرمندان منطقی نیست .معافیتها معموال
برای حمایت از تولید و اقش��ار کم درآمدها پیشبینی
میشوند .معافیتها نباید به ابزاری برای فرار مالیاتی
تبدیلشوند.معافیتمالیاتیمناطقآزادهمبایدموقتی
باش��د .صدیف بدری س��خنگوی کمیسیون عمران
مجلسش��ورایاس�لامیدرگفتوگوبافارسدرباره
لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی در کش��ور گفت :دولت
بای��د با فرارهای مالیات��ی مقابله کند .در قانون بودجه
س��ال  ۹۸ابزارهای قانونی زیادی را برای این موضوع
پیشبینی کردیم .الزامی شدن پایانههای فروشگاهی
برایپزشکان،نظارتوساماندهیتراکنشهایبانکی
افراد حقوقی و حقیقی ازجمله آنها اس��ت .وی ادامه
داد :ابزارهای قانونی زیادی وجود دارد .اگر دولت اراده
کند ،جلوی بس��یاری از فرارهای مالیاتی را میگیرد.
عضوکمیسیونعمرانمجلسبابیاناینکهدرآمدهای
مالیاتی کس��ری بودجه کشور را تامین میکند ،گفت:
مقابله با فرارهای مالیاتی منابع مالی زیادی را نصیب
دولتمیکند.درشرایطفعلیکهکشورباکسریبودجه
روبهرو است ،مالیات میتواند کمک حال دولت باشد.
نماینده مردم اردبیل با اشاره به طرح برخی معافیتهای
مالیاتیهنرمندانویامناطقآزاداظهارداشت:معافیت
مالیاتی هنرمندان منطقی نیست .معافیتها معموال
برای حمایت از تولید و اقش��ار کم درآمدها پیشبینی
میشوند .معافیتها نباید به ابزاری برای فرار مالیاتی
تبدیلشوند.معافیتمالیاتیمناطقآزادهمبایدموقتی
باشد .بدری در پایان خاطر نشان کرد :طرح مالیات بر
عایدی سرمایه ،طرح خوبی است .در این حوزه قرار بود
دولتالیحهایبهمجلسارائهکندکههنوزندادهاست.
این نوع مالیات باید در تمام بازارهای از جمله مسکن،
زمین،ارز،خودرواعمالش��ودتاباس��وداگریهایاین
بخش مقابله کند .مالیات برعایدی سرمایه تهدیدی
برای ثروتهای غیر مولد است.

واکنش معاون اسبق وزیر اقتصاد به
اظهاراتجهانگیری

بهروزعلیش��یریکارش��ناساقتصادیومعاونوزیر
اقتصاددولتدهمدریادداشتیدربارهاینجملهاسحاق
جهانگی��ریمع��اوناولرئیسجمه��ورکهدیروزدر
مراسمی گفته بود« :هیچ وقت فکرش را نمی کردم
کش��ور مس��تقلی مثل هند هم نفت ما را نخرد» ،در
یادداشتی نوشت :کافی بود ایشان به پرونده گزارشات
رفتار هندی ها در نهاد ریاست جمهوری در سال های
گذشتهمراجعهمیکردند،تامتوجهشوندکهدرگذشته
رفتاراینکشوردرمواجههباتحریمها؛ومیزانخضوع
وترسانهاازامریکاچقدراست!آنهاحتیازترسشنود،
جراتمذاکرهبامارادراتاقهایخودشاننداشتند.بدتر
از این  ،در نشست گروه  ٢٤بانک جهانی در واشنگتن،
که ریاست دوره ای آن بر عهده وزیر دارایی هند بود ،و
علیرغماصرارسایرکشورهادرموردرفتاردوگانهبانک
جهانی علیه ایران ،وزیر هندی به تنهایی مانع از درج
حتی یک پارگراف به نفع ایران ،در متن بیانیه گروه٢٤
شد .من نمی دانم ما چرا باید از تجربیات روشن گذشته
درس نگیریم ،و سوء تفاهم شناختی خودمان را تکرار
کنیم و از یک سوراخ چند بار گزیده شویم!

سال آینده با
افزایش قیمت ها
مواجههستیم

خــبرویـژه

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نوسانات شدید نرخ ارز طی یکماه گذشته ،گفت :اگرچه با جهش نرخ ارز قیمت همه کاال به سرعت افزایش مییابد ،اما هیچ وقت شاهد کاهش
ت کاالها بعد از بازگش��ت ارز به نرخ قبلی نبودهایم .محمدمهدی رییس زاده در گفتوگو با اقتصادآنالین گفت :بودجه مطرح ش��ده در مجلس ابهامات بس��یاری دارد ،به عنوان مثال
قیم 
درآمدهایی که برای بعضی بخشها لحاظ ش��ده اصال با ش��رایط فعلی کش��ور س��ازگار نیس��ت و تحقق آن بس��یار س��خت خواهد بود؛ بنابراین پیشبینی میش��ود با شرایط فعلی و ابهاماتی که در
بودجه وجود دارد ،سال آینده شاهد کسری شدید بودجه ،تورم بیشتر و در نهایت افزایش قیمتها باشیم.

راه و مسکن

«اسکناس» بررسی کرد؛

ضرورت افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم

گ�روه اقتص�اد کالن:دول��ت در الیحه بودجه
،99افزایش 15درصدیبرایحقوقکارمندان
و بازنشستگان در نظر گرفته که کامال مغایر با
الزام قانونی برنامه ششم توسعه است چرا که
براس��اسقانونافزایشحقوقبایدمتناس��ب
با نرخ تورم باش��د .به گزارش «اسکناس»،در
ط��ی س��الهای گذش��ته اقتصاد ای��ران تورم
افسارگس��یخته ای را تجربه کرده و خصوصا
در سالهای  96و  97به دلیل بازگشت تحریم
ها،برخی از کاالهای اساسی حتی با تورم 300
درصدی مواجه شده اند و در این شرایط به نظر
م��ی رس��د دولت باید فورا ب��رای اصالح رویه
فعل��ی اق��دام کند؛ البته دولتی ها ادعا می کنند
بدلیل پرداخت کمک معیشتی بخشی از فشار
اقتصادی جبران می ش��ود اما ناگفته پیداست
که بس��یاری از کارمندان و بازنشس��تگان این
کمک را دریافت نکرده اند.

افزایش حقوقی که قانونی نیست


در این رابطه،محمد خدابخش��ی س��خنگوی
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
ش��ورای اس�لامی در پاسخ به اینکه نرخ تورم
امسال  42درصد از سوی مرکز آمار اعالم شده
وازطرف��یدول��ت15درص��دافزایشرابرای
حقوق کارکنان خود در نظر گرفته است ،اظهار
داشت :دولت در حال حاضر  220هزار میلیارد
تومان برای حقوق کارکنان ،بازنشس��تگان و
مس��تمریبگیران پرداخت میکند و برای هر
یک درصد افزایش حقوق رقمی معادل  2هزار
و  200میلیارد تومان نیاز اس��ت .وی در گفت
وگ��وب��افارس،افزود:وقتیدولتاعالمکرده
 15درصد افزایش حقوق خواهد داشت باید 33
ه��زار میلیارد تومان منابع جدید خلق و تأمین
ش��ود ت��ا بتواند این می��زان حقوق را به تمامی
کارکنان ،بازنشس��تگان و مس��تمریگیران
پرداخت کند .س��خنگوی کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس خاطرنشان کرد :از طرفی شاهد
هستیم تورم اعالم شده در کشور بیشتر از 15
درصد است و دولت هم ملزم شده که متناسب
با نرخ تورم حقوق و دستمزد را افزایش دهد و
در برنامه شش��م توسعه بر این موضوع تأکید
ک��رده و دول��ت الزام قانون��ی دارد که این کار
را انجام دهد .خدابخش��ی اظهار داشت :دولت
مکلف اس��ت حقوق و مزایا را متناس��ب با نرخ
تورم افزایش دهد یا اینکه با اتخاذ روشهای
دیگ��ری ب��رای جبران و حفظ ق��درت خرید

جمهوریاس�لامیایرانتفس��یرش��دهمورد
توج��ه قرار گرفته و هرگونه تصمیم در ارتباط
با افزایش حقوق باید منطقی ،معقول و منطبق
بر قانون باشد.

تالش مجلس برای اصالح الیحه بودجه


کارکنان ،بازنشس��تگان و حقوقبگیران آن را
جبرانکند.ویبابیاناینکهدولتپیشنهادخود
را در الیحه بودجه به مجلس داده است ،افزود:
مجلس الیحه بودجه را مورد بحث و بررس��ی
قرار میدهد که آیا منابع و درآمد جدیدی خلق
خواهد ش��د و آیا حکمی مصوب میش��ود که
ایجاد درآمد کند که این مسائل در کمیسیون
تلفیق بودجه  99بررسی خواهد شد .سخنگوی
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان
ک��رد :م��ردم و حقوقبگیران جامعه با توجه به
تورم موجود اینکه انتظار دارند افزایش حقوق
متناس��ببانرختورمباش��د،انتظاریمعقولو
منطقی است و حکم قانونی هم در این ارتباط
در برنامه ششم توسعه وجود دارد .خدابخشی
با اش��اره به مطالب ه کارکنان و بازنشستگان در
رابطه با افزایش حقوق اظهار داشت :انشاءاهلل
در مجلس روی این موضوع بحث و بررس��ی
خواهد ش��د تا ببینیم به چه ش��کلی میتوان
این مطالبه را محقق کنیم .ضمن اینکه دولت
موضوعهمسانسازیبازنشستگانباشاغلین
را م��ورد توج��ه ق��رار داده و باید تا پایان برنامه
شش��م توس��عه  90درصد آن انجام شود .وی
افزود :عالوه بر افزایش حقوقی که هر س��اله
انجام میشود که باید قاعدت ًا متناسب با نرخ
ت��ورم باش��د ،منابعی هم به ص��ورت جداگانه
ب��رای افزایش حقوق کارکنان و ترمیم حقوق
بازنشس��تگان در نظر گرفته میش��ود .اگرچه
منابع��ی که دولت در الیحه بودجه پیش��نهاد
میکند کافی نیست و این منابع در سالهای
اخیر حداقلی بوده در کمیسیون تلفیق بودجه

باید تالش کنیم تا موضوع همسانس��ازی و
ترمیم حقوق بازنشس��تگان را هم پیگیری و
انجام دهیم .س��خنگوی کمیس��یون برنامه و
بودجه مجلس در پاس��خ به اینکه اما افزایش
15درصدی هیچ تناس��بی با تورم حال حاضر
ن��دارد ،گف��ت :قطع ًا رویکرد مجلس در اجرای
قوانینی اس��ت که مصوب میکند .در رابطه با
افزایش حقوق و دس��تمزدها هم حکم قانونی
ک��ه مجل��س در برنامه شش��م مصوب کرده
افزای��ش حق��وق و مزایا متناس��ب با نرخ تورم
اس��ت که مجلس در این زمینه نظارت جدی
خواهد داشت .خدابخشی در پاسخ به این سؤال
ک��ه آیا احتمال دارد در مجلس میزان افزایش
15درصدی حقوق کارکنان بیشتر شود ،تأکید
کرد:ماتالشمیکنیمکهدرمجلساینمیزان
را افزایش دهیم .وی با بیان اینکه نگاهها باید به
همه بخشها ،دستگاهها ،قوا و همه نهادهای
حاکمیتی منصفان ه باشد ،گفت :انتظار میرود
که تخصیص بودجه به تمامی دس��تگاههای
اجرایی و نهادهای حاکمیتی براس��اس ش��رح
وظایف و عملکردی که دارند مورد توجه قرار
گیرند و اینکه بودجه یک نهاد خاصی افزایش
غیر منطقی داش��ته باش��د قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
گفت :برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان
دستگاههای اجرایی باید خط فقر ،پارامترهای
خدمتی از جمله تحصیالت ،تخصص ،سنوات
خدمت و  ...در نظر گرفته ش��ود و ضمن توجه
ب��ه ق��درت خرید تمامی کارکنان و معیش��ت
آنه��ا نظامات صحی��ح اداری هم که در قانون

همچنین محمد حسینی نماینده مردم تفرش
در مجلس ،در پاسخ به اینکه مرکز آمار تورم را
 42اعالم کرده اما دولت حقوق کارکنان را در
سال آینده 15درصد افزایش داده است ،اظهار
داش��ت :طبق برنامه شش��م توسعه و مدیریت
خدمات کشوری دولت مکلف است متناسب با
نرخ تورم حقوق را افزایش دهد .وی با اشاره به
عدم تناسب افزایش 15درصدی حقوق با نرخ
تورم موجود در جامعه افزود :نرخ تورم باالتر از
میزان افزایش حقوق در س��ال آینده است .لذا
اگر چنانچه بخواهیم این ضریب را تغییر داده
و افزایش دیگری را برای آن لحاظ کنیم یقین ًا
در بحث تأمین منابع آن به مشکل برمیخوریم
چراکه اذعانداریمامسالکسریبودجهنسبت ًا
قابل توجهی در اعداد و ارقام پیشبینی ش��ده
است .عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
خاطرنش��ان ک��رد :از طرفی ب��ا توجه به تورم
موجود15،درصد قدرتخریدمردمپایینآمده
است و مشکالت معیشتی برای حقوقبگیران
ایجاد میکند؛ امیدوارم با توجه به تناسبی که
بین اقشار حقوقبگیر وجود دارد بتوانیم حکمی
محکمتر و حقوقیتر نسبت به بند «ی» تبصره
 12امسال در بودجه بیاوریم .حسینی با اشاره
ب��ه افزای��ش  15درصدی حقوقها در س��ال
آینده اظهار داشت :با توجه به ضریب متوسط
15درص��دی برای اف��رادی که از حقوقهای
باالت��ری برخوردارند این ضریب کمتر و برای
اقشارآسیبپذیرکهحقوقپایینتریدارنداین
ضری��برامیت��وانباالتردرنظرگرفتتاهم
منابع آن تأمین شود و هم بتوانیم تناسب بین
حقوق و مزایا و میزان تورم را در کشور برقرار
کنیم .وی در ادامه گفت :بحث افزایش بودجه
در ش��رکتهای دولتی دارای مکانیزم خاصی
است که در بعضی از شرکتها امکانپذیر است
و در بعضی دیگر نیس��ت ،لذا با بررس��یهای
جداگان��ه هزینههایی را که س��ازمان برنامه و
بودجه براس��اس اس��ناد و مدارک ثبت شده در
سامانهازشرکتهادریافتکردهومیزانحقوق
ودستمزدشرکتهارانسبتبهگذشتهواقعیتر
و شفافتر دیده است.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

خرید و فروش مجوزهای کسب و کار در فضای مجازی!

گ�روه اقتص�اد کالن:مع��اون اقتصادی وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی
گفت :در حال حاضر حتی کانالهایی در شبکه های اجتماعی فعال
هستند که کار خرید و فروش مجوزها از  ۱۰۰میلیون تا چندین میلیارد
تومان را انجام میدهند .به گزارش اسکناس و به نقل از وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه ما از انتقاد
به هر شکل آن استقبال می کنیم اظهار داشت :این نوع از انتقادات
نش��ان دهنده این اس��ت که موتور مبارزه با فس��اد در وزارت اقتصاد
بعد از پیام وزیر اقتصاد ،استارت خورده است .معاون اقتصادی وزیر
ام��ور اقتص��ادی و دارایی افزود :ی��ک رویکرد در صدور مجوزها این
است که اگر کسی بخواهد کسب و کار جدیدی راه اندازی کند باید
ثابت کند ش��رایط قانونی الزم را دارد و از حاکمیت اجازه بگیرد که
این رویکرد« ،نظارت پیشینی» است .وی خاطرنشان کرد :رویکرد
دیگر به این صورت است که فرد را معطل گرفتن مجوز نکنیم ،بلکه
اجازه شروع کسب و کار را بدهیم؛ و نظارت را به بعد از شروع کسب
و کار موک��ول کنی��م .مع��اون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی

خاطرنشان کرد :راهکار جلوگیری از سوء استفاده ها بعد از راه اندازی
کسب و کار ،دقیق تر کردن نظارت های پسینی است.

انحصار ،فساد و رانت


دهق��ان دهن��وی در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه در
برخ��ی م��وارد ،خود نظام مجوز دهی تبدیل به ابزاری برای انحصار
ش��ده اس��ت ،اظهار داش��ت :س��ه پدیده انحصار ،فساد و رانت رابطه
پیچی��ده و تنگاتنگ��ی ب��ا ه��م دارند و یکی از اهداف آنها نیز ،س��وء
استفاده از نظام مجوز دهی است .وی گفت :زمانی که یک دستگاه
متص��دی ص��دور مجوز بگوید ،تعداد فعاالن یک حوزه اقتصادی به
کفایت رس��یده و دیگر مجوز جدیدی صادر نخواهد ش��د ،خود این
تبدی��ل ب��ه انحصار و رانت ب��رای فعاالن صاحب مجوز در آن حوزه
می ش��ود .این مقام مس��ئول با بیان اینکه اینگونه تصمیمات ،باعث
گران قیمت ش��دن مجوز ها و ایجاد زمینه فس��اد از طریق انحصار
و رواج خری��د و ف��روش آنه��ا می ش��ود ،افزود :در حال حاضر حتی
کانالهایی در ش��بکه های اجتماعی فعال هس��تند که کار خرید و

ف��روش مجوزه��ا از  ۱۰۰میلی��ون تا چندی��ن میلیارد تومان را انجام
میدهن��د .دهق��ان دهن��وی در ادامه با اش��اره برخ��ی واکنش ها به
س��خنان وزیر اقتصاد در خصوص افش��ای فساد از سوی مردم مبنی
بر اینکه  ،هیات مقررات زدایی و تس��هیل صدور مجوز های کس��ب
و کار کارش را به درس��تی انجام نداده و وزیر اقتصاد باید برخورد با
فس��اد را از این هیأت آغاز کند ،تأکید کرد :هیات مقررات زدایی و
تسهیل صدور مجوز های کسب و کار یکی از معدود راه های مبارزه
با فس��اد محس��وب می شود .معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و
دارایی با اش��اره اینکه ایجاد هیات مقررات زدایی و تس��هیل صدور
مجوز های کس��ب و کار و فعالیت های موثر این هیأت در راس��تای
اجرای دس��تورات مقام معظم رهبری و روق تولید ملی بوده اس��ت،
اظهار داش��ت :در یک س��ال گذشته این هیات  ۱۱بار تشکیل جلسه
داده و در هر جلس��ه ،قوانین مربوط به صدور مجوز ها مورد بحث
و بررس��ی قرار گرفته و برای کاهش س��قف زمانی و تسهیل فرآیند
های صدور مجوزها ،تصمیم گیری می شود.

مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرد؛

دولت از نحوه و ترکیب دقیق هزینههای خود اطالعی ندارد

گروه اقتصاد کالن:مرکز پژوهش��های مجلس در
حال��ی در گ��زارش اخیر به این نکته اش��اره کرده
که دولت از نحوه و ترکیب دقیق هزینههای خود
اطالعی ندارد ،تاکید دارد ،در س��ه گام میتوان
نحوه پرداختها را س��امان داد .مرکز پژوهشهای
مجلس تاکید کرده است ،یکی از مشکالت نظام
بودجه ریزی و برنامه ریزی کش��ور آن اس��ت که
در حال حاضر دولت اعتبارات دس��تگاهها را به
صورتسرجمعبهآنهاتخصیصدادهودستگاهها
در مورد نحوه پرداخت آن به ذینفع نهایی تصمیم
گیری میکنند .ماحصل این سیاست آن است که:
اوال دول��ت از نح��وه و ترکیب دقیق هزینههای

خود اطالعی ندارد .برای مثال مش��خص نیست
دول��ت دقیق��ا چق��در حق��وق و مزای��ا پرداخت
میکن��د ،یا چقدر اضاف��ه کار پرداخت میکند و
چق��در از خری��د خدم��ات در فصل دوم هزینهای
مربوط به کارکنان قراردادی یا ش��رکتی اس��ت.
ثًانیا به دلیل ش��فاف نب��ودن هزینههای دولت،
ام��کان مدیریت هزینههای ب��رای دولت وجود
ن��دارد .ب��رای مث��ال از آنجا ک��ه در حال حاضر
نمیت��وان بر مبنای دقیق��ی هزینههای اجتناب
ناپذیر را به دقت احصا نمود نمیتوان در شرایط
خ��اص ،هزین��ه ه��ای اجتناب پذی��ر را با دقت
قاب��ل قبول��ی حذف نمود .به دلیل در دس��ترس

نب��ودن ری��ز اطالعات پرداختیهای دس��تگاهها
ن��زد دولت ،حت��ی اجرای قانون مالیات بر حقوق
کارکنان نیز دچار انحرافات قابل توجهی اس��ت.
راهکار اجرایی این امر آن اس��ت که در اس��رع
وقت کلیه پرداتخهای انجام شده از محل منابع
عمومی و منابع اختصاصی ،صرفا توس��ط خزانه
داری کل و مس��تقیما ب��ه ذینف��ع نهایی انجام
ش��ود .گفتنی اس��ت ،در حال حاضر بخش��ی از
حقوق کارکنان (رسمی و پیمانی) دولت به طور
متمرکز و توس��ط خزانه داری مستقیما به ایشان
پرداخت میش��ود (بر مبنای بند «و» و تبصره «
 » 19قانون بودجه س��ال  ) 1386لذا الزم اس��ت:

در گام اول ،همه پرداختهای انجام شده از محل
منابع عمومی ،توس��ط خزانه داری کل کش��ور
به صورت مس��تقیم به ذینفع نهایی انجام ش��ود.
در گام دوم ،اعتبارات اختصاصی دس��تگهاهای
اجرای��ی مش��مول ای��ن فراین��د ش��ده و خزانه
داری کل کش��ور بر مبنای درخواس��ت ایش��ان،
از درآمدهای اختصاصی این دس��تگاهها کس��ر
و ب��ه حس��اب ذی نف��ع نهای��ی پرداخ��ت کند.
در گام س��وم ،مش��ابه ای��ن فرایند ب��رای منابع
شرکتهای دولتی اجرا شده و برمبنای درخواست
وجه ایشان ،خزانه از حساب این شرکتها کسر و
به حساب ذینفع نهایی پرداخت کند.

نرمافزار مسیریابی داخلی جایگزین
نمونه صهیونیستی آن میشود

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت :اقدام وزارت راه
و شهرسازی تقویت سامانه  141است و اپلیکیشن
 141دوس��ویه خواهد ش��د؛ به این معنا که مردم و
مسافران میتوانند اطالعات جاده را به این سامانه
وارد کنند و اگر س��انحهای در میان جاده رخ داده،
سازمان راهداری و پلیس را از آن مطلع سازند .به
گزارش ایلنا ،محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در
جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای سامانه سپهتن در
ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر بینشهری
گفت :این سامانه در تمام ناوگان بینشهری نصب و
این ناوگان مجهز به دوربین خواهند شد تا حاالت
و رفتار راننده و خودرو رصد و ثبت شود .وی افزود:
این رفتار در سامانه پلیس و سازمان راهداری ضبط
میش��ود و میتوانند در لحظه در جریان اطالعات
رفت��ار راننده و مس��یر حرک��ت آن قرار بگیرند .این
س��امانه جایگزین سیستم ساعتزنی در اتوبوسها
خواهد ش��د و هم پلیس و هم س��ازمان راهداری به
ص��ورت برخ��ط میتواند ناوگان باری و مس��افری
بینش��هری را کنترل کند .اس�لامی افزود :در وهله
اول این سامانه در ناوگان باری شروع به کار خواهد
کرد .وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به مزیتهای
سامانه سپهتن اظهار داشت :مردم میتوانند با نصب
اپلیکیش��نی بر روی موبای��ل خود آخرین وضعیت
مسافران بینشهری و بار خود را رصد کنند و بدانند
که هر لحظه مسافری که در آن اتوبوس مورد نظر
مستقر است ،در کدام نقطه در حال سیر است و راننده
آن چه رفتار و عملکردی دارد .همچنین صاحبان بار
به صورت آنالین میتوانند در جریان مسیر حرکت
ب��ار خ��ود ق��رار بگیرند .وی ادام��ه داد :اقدام دیگر
وزارت راه و شهرس��ازی تقویت س��امانه  141است
و اپلیکیش��ن  141دوس��ویه خواهد شد؛ به این معنا
که مردم و مسافران میتوانند اطالعات جاده را به
این سامانه وارد کنند و اگر سانحهای در میان جاده
رخ داده ،س��ازمان راهداری و پلیس را از آن مطلع
سازند .اسالمی با تاکید بر اینکه این سامانه جایگزین
نوع مش��ابه صهیونیس��تی آن میشود ،گفت :مردم
میتوانند از این سامانه بومی که اطالعات قویتری
را هم میدهد ،استفاده کنند.

انجماد قیمت در بازار مسکن

در ش��رایطی که معامالت ملک در تهران نس��بت به
ماه قبل تقریبا س��ه برابر ش��ده به دلیل عرضه مازاد و
رقابت س��ازندگان برای فروش ،تغییر محسوسی در
قیمتها دیده نمیشود .به گزارش ایسنا ،رونق نسبی
بازار مسکن ناشی از شش متغیر ،فضا را برای فروش
تع��داداندک��یازواحدهایخالیمهیاکرده اماهنوز
حجم عرضه بسیار بیش از تقاضا است .در این شرایط،
فروش آپارتمانهای کلید نخورده به منظور دستیابی
به نقدینگی بلوکه شده برای مالکان اهمیت بیشتری
نسبتبهافزایشناچیزقیمتدارد.واسطههایملکی
میگویند سازندگان خوشفکر از رونق فعلی که آن را
پیشدرآمد بازار شب عید میدانند در جهت دسترسی
به نقدینگی به منظور تعریف پروژه بعدی اس��تفاده
میکنن��د .لذا برنامهای ب��رای افزایش قیمت ندارند.
معدود افرادی هم که تعدادی از فایلهای خود را با
هدف غلبه بر انتظارات تورمی از دفاتر خارج کردهاند
بخش دیگر را برای فروش ،عرضه کردهاند .فعاالن
بازار امالک میگویند با توجه به مازاد عرضه و رشد
حدود  ۲۰۰درصدی قیمت طی دو س��ال گذش��ته،
ظرفیتی برای رش��د قابل توجه قیمت مس��کنوجود
ن��دارد .افزایش قیمت پیش��نهادی بعضی فایلهای
نوساز هم به نوعی از شوک تغییر قیمت بنزین نشات
گرفته و اهمیت چندانی ندارد .با وجود آنکه معامالت
تقریبا به سطح سال گذشته افزایش یافته هنوز تعداد
واحده��ای موج��ود در بازار ح��دود ۱۰برابر تقاضای
مطلقاست.ازسویدیگراعالمخبرراهاندازیسامانه
امالکواسکانتاپایانسالجاریباهدفاخذمالیات
ازخانههایخالی،نگرانیبابتعدمفروشآپارتمانها
را تشدید کرده و مالکان خانههای چند سال ساخت
آنها را از هماکنون عرضه کردهاند .بیتاهلل ستاریان،
کارشناس بازار مسکن به ایسنا میگوید :روند افزایش
معامالت مسکن تا پایان سال ادامه مییابد و با وجود
اینکه پیشبینی میکردیم اوایل سال آینده مسکن
وارد رکود شود تغییر نرخ بنزین احتماال از رکود سال
آینده نیز جلوگیری خواهد کرد .وی درباره پیشبینی
بازار مس��کن در ماههای آینده گفت :افزایش یک تا
دو درصدی قیمت در کنار رش��د معامالت را خواهیم
داشت .ریزنوسانات ماهیانه ،طبیعی است اما جهش
قیمت اتفاق نمیافتد .البته افزایش یک تا دو درصدی
قیمت برای بخش مسکن مفید است؛ چرا که بازده و
انگیزه سرمایهگذاری را باال میبرد.

دیوان عدالت اداری شکایت
انبوهسازان را رد کرد

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت کانون
سراس��ری انبوهس��ازان در رابطه با بخش��نامههای
شماره  15450/400مورخ اردیبهشت ماه امسال و
 15493/400مورخ  11اردیبهشت امسال معاونت
مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی را رد
کرد .این بخش��نامهها بر لزوم انتخاب ناظر توس��ط
س��ازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید داشت که
پیش از این اجرای آن توس��ط دیوان عدالت اداری
متوقف شده بود.

