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اقتصاد کالن

مجتمع قضایی دعاوی تجاری
راهاندازی میشود

رئی��س مرکزملی مطالع��ات و پایش بهبود فضای
محیط کس��ب و کار وزارت اقتصاد و دارایی از راه
ان��دازی مجتمع قضایی دعاوی تجاری در کش��ور
خب��ر داد.عل��ی فی��روزی در گف��ت و گو ب��ا رادیو
اقتص��اد اظهار داش��ت :یک��ی از نماگرهایی که در
ش��اخص جهانی س��هولت انجام کسب و کار وجود
دارد نماگ��ر اج��رای قراردادهاس��ت .رتب��ه ایران
در ای��ن نماگ��ر بین  ۱۹۰کش��ور جهان  ۹۰اس��ت.
رئی��س مرکز ملی مطالع��ات و پایش بهبود فضای
محی��ط کس��ب و کار وزارت اقتص��اد و دارای��ی
گف��ت :یکی از پیش ش��رطهایی که میتواند رتبه
ای��ران را در ای��ن زمین��ه بهبود ببخش��د ایجاد یک
مجتم��ع قضائ��ی مربوط به دعاوی تجاری اس��ت.
وی اف��زود :منظ��ور از مجتم��ع قضائ��ی یعن��ی
ش��ورای ح��ل اخت�لاف ،دادگاه ب��دوی ،دادگاه
تجدی��د نظ��ر و ب��ه طور کلی هر آنچ��ه که در یک
مجتم��ع قضائ��ی در ارتب��اط ب��ا دع��اوی حقوقی
کس��ب و کاری و تج��اری میتواند مدنظر باش��د.
فیروزی اظهارداش��ت :اگر این مجتمع قضائی راه
ان��دازی ش��ود و بان��ک جهانی نی��ز از ایران بپذیرد
در نماگ��ر مزب��ور  ۲۰رتبه ارتقا پی��دا خواهیم کرد.
وی ادام��ه داد :ای��ن مجتم��ع ب��ا هم��کاری اتاق
بازرگان��ی و ق��وه قضائی��ه راه اندازی خواهد ش��د.
همچنی��ن ابت��کار اصلی راه اندازی مجتمع قضائی
مربوط به دعاوی تجاری با خود قوه قضائیه است.
به گفته فیروزی ،در شاخص کل که رتبه ایران ۱۲۷
اس��ت همین تک اقدام میتواند پنج رتبه کش��ور را
بهینه کند و به رتبه  ۱۲۲برساند.

تامین 17درصد مصرف خانوار از
طریق کاالی قاچاق!

ب��ه طور متوس��ط  ۲۳درص��د از مصارف خانوارها از
محل کاالهای غیررسمی تأمین میشود که حدود
 ۱۷درص��د از ای��ن کاالهای غیر رس��می از طریق
واردات غیررسمی با قاچاق به کشور وارد می شوند
در مقاله معاونت پژوهشی ،برنامه ریزی و اموربین
الملل س��ازمان امور مالیاتی با عنوان «برآورد فرار
مالیاتی ناشی از اقتصادی غیر رسمی» که زمستان
 95منتش��ر ش��د ،آمده است :میزان متوسط اقتصاد
غیررس��می در ایران با اس��تفاده از الگوى DSGE
وپارامترهای برآوردی و برخی دادهها برآورد شد.
به اس��تناد نتایج حاصل از برآورد ،به طور متوس��ط
 ۲۳درص��د از مص��ارف خانوارها از محل کاالهای
غیررسمی تأمین میشود که حدود  ۱۷درصد از این
کاالهای غیر رس��می از طریق واردات غیررس��می
با قاچاق به کشور وارد می شوند و مابقی در داخل
کش��ور تولید میگردند .همچنین ،متوس��ط میزان
واقع��ی اقتصاد غیر رس��می طی ای��ن دوره معادل
 ۱۷۰۷۲۵٫۵میلیارد ریال برآورد ش��د .با احتس��اب
سهم  ۱۷درصدی قاچاق از کل کاالهای غیررسمی،
میزان واقعی قاچاق در کشور معادل  ۲۹۰۲۳میلیارد
ریال تخمین زده ش��د .افزون بر این ،نتایج نش��ان
داد که متوس��ط س��هم اش��تغال غیر رس��می از کل
اش��تغال کش��ور طی دوره مورد بررس��ی حدود ۱۸
درصد اس��ت؛ بنابراین ۱۸ ،درصد از س��اعات کار به
اشتغال غیررسمی اختصاص دارد .با توجه به نتایج
این تحقیق ۸۲ ،درصد کل اش��تغال کش��ور قابل
مالیاتس��تانی اس��ت ولی به دلیل پنهان بودن ۱۸
درصد بقیه اشتغال ،امکان اخذ مالیات بر دستمزد در
این بخش میسر نیست .با یک برآورد ساده و با لحاظ
ش��رایط و نرخ مالیاتی یکس��ان برای بخش رسمی
و غیررس��می اقتصاد ،فرار مالیاتی ناش��ی از درآمد
کار برابر با حدود  ۲۲درصد مالیات بر درآمد کنونی
اس��ت .از آنجا که متوس��ط مقدار مالیات بر درآمد به
قیمت سال پایه  ۱۳۸۳طی دوره  ۱۳۶۰-۹۳حدود
 ۱۰۳۰۲٫۴میلیارد ریال بوده است ،متوسط درآمد
واقعی از دست رفته دولت از این بخش طی این دوره
معادل  ۲۲۶۶٫۵میلیارد ریال برآورد شد.

گزارش «اسکناس» از آخرین وضعیت تعیین دستمزد 99؛

معیشت کارگران قربانی اقتصاد بیمار

گ�روه اقتص�اد کالن :با فرا رس��یدن روزهای
پایان سال ،98جلسات سه جانبه برای تعیین
دس��تمزد کارگران در س��ال  99در ش��رایطی
در ح��ال برگزاری اس��ت که ب��ا توجه به تورم
حداق��ل  50درصدی و افزایش قابل مالحظه
خ��ط فق��ر به ب��االی  5میلی��ون تومان برای
خانوارها،معیش��ت حداقل��ی کارگ��ران هم با
برآورده��ای کنونی ک��ه حاکی از افزایش 15
تا  20درصدی دس��تمزد اس��ت ،تامین نمی
ش��ود .به گزارش «اسکناس»،ش��ورای عالی
کار اس��فند ماه س��ال گذشته حداقل دستمزد
سال  ۹۸کارگران را  ۳۶.۵درصد افزایش داد
و آن را از ی��ک میلی��ون و  ۱۱۲ه��زار توم��ان
ب��ه ی��ک میلیون و  ۵۱۷ه��زار تومان افزایش
داد.براب��ر م��اده  ۴۱قانون کار ش��ورای عالی
کار همه ساله میزان حداقل دس��تمزد کار
گران ب��رای نق��اط مختلف کش��ور یا صنایع
مختلف را بر اس��اس درصد نرخ تورم اعالمی
بانک مرکزی و س��بد معیش��ت خانوار تعیین
میکن��د اما در عم��ل کارگران قربانی عملی
نش��دن قان��ون تعیین دس��تمزد می ش��وند.
براس��اس این گزارش،هرچند کارفرمایان نیز
اعتق��اد دارن��د با توجه به رکود عمیق اقتصاد و
بحرانی بودن وضع صنایع،افزایش دس��تمزد
ب��ه بیکاری کارگران منجر می ش��ود،اما باید
اذعان کرد که دست کم طی  30سال گذشته
کارگران قربانی ناکارآمدی مسئوالن شده اند.
میکائی��ل صدیقی رئیس هیات مدیره کانون
انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان
کردس��تان روز گذشته در جمالتی تلخ درباره
اوضاع این روزهای کارگران گفت«:سختتر
شدن زندگی کارگران ساختمانی و وجود تورم
افسارگسیخته باالی  ۵۰درصد در کشور و به
همراه عدم اهتمام دولت ،باعث به وجود آمدن
شرایطی از قبیل بیکاری و بحران معیشت شده
است و دستمزدهای کنونی فقط و فقط برای
زن��ده ماندن اس��ت نه زندگ��ی کردن و اینکه
کارگران و خانواده کارگران با این دستمزدهای
ناچیز از همهی خدمات از قبیل ورزشی ،رفاهی
و آموزشی محروم هستند».

دولت:تعیین دس�تمزد کارگران س�خت

است!

حاتم ش��اکرمی با بیان اینکه امس��ال تعیین
دستمزد کارگران سخت است ،گفت :از یک
طرف باید تداوم اش��تغال و حیات بنگاههای

اقتصادی را لحاظ کنیم و از سوی دیگر تامین
هزینهه��ای زندگی کارگ��ران را مدنظر قرار
بدهیم.با توجه به ش��رایط اقتصادی بنگاهها
و هزینهه��ای معیش��ت خانوارهای کارگری
تصمی��م م��ی گیریم و امیدواریم هر دو گروه
کارگری و کارفرمایی با درک متقابل از شرایط
و یک بلوغ فکری چانه زنی کنند .ش��اکرمی
گفت :در بحث تعیین دستمزد ماده  ۴۱قانون
کار مالک عمل است و نرخ تورم و رقم هزینه
سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد خواهد بود
اما پایداری مش��اغل و حفظ اشتغال موجود و
جبران هزینههای زندگی کارگران هم مدنظر
ق��رار خواهد گرفت .معاون روابط کار وزارت
تع��اون،کار و رفاه اجتماع��ی در ادامه درباره
تصویب آییننامه اجرایی تعیین حداکثر مدت
موقت در کارهای با ماهیت غیر مستمر ،گفت:
ازسال  ۱۳۶۹که قانون کار به تصویب مجمع
تش��خیص مصلحت نظام رس��ید تاکید شده
بود که در تبصره یک ماده  ۷قانون کار آیین
نامه مش��اغل غیر مس��تمر به تصویب دولت
برس��د و تعیین تکلیف ش��ود و حداکثر سقف
زمانی شاغلین این کارها مشخص شود وی
افزود :متاسفانه به دالیل متعددی در طول ۲۸
س��ال اخیر این آیین نامه به تصویب نرس��یده
بود تا اینکه با ش��روع کار آقای شریعتمداری
وزیر کار موضوع در دستور کار قرار گرفت و
ب��ا پیگیریهای ص��ورت گرفته آیین نامه به
کمیس��یون ام��ور اجتماع��ی دولت رفت و در
نهایت پس از ش��ش جلسه به تصویب رسید.
ش��اکرمی گفت :در این آیین نامه پیش��نهاد

شده بود که در کارهای با ماهیت غیر مستمر
چنانچ��ه پ��روژه بیش از س��ه س��ال به طول
انجامید ،همه کارگران شاغل در آن به عنوان
کارگر دائم تلقی شوند و لذا در کمیسیون امور
اجتماعی دولت هم س��قف زمانی س��ه سال
تصویب ش��د تا اینکه در هفتههای گذش��ته
ب��ا طرح مج��دد موضوع و پ��ارهای تغییرات
جزی��ی ،آیین نام��ه تبصره یک ماده  ۷قانون
کار در هی��ات دولت مصوب و بر اس��اس آن
مقرر ش��د تا همه کارگرانی که در پروژههای
عمرانی ،راه س��ازی و س��د سازی و نظایر آن
مشغول کار هستند چنانچه مدت زمان پروژه
بیش از چهار س��ال طول کش��ید ،دائمی تلقی
ش��ده و با آنها قرارداد دائم بس��ته میش��ود تا
از مزایای بیمه بیکاری ،طبقهبندی مشاغل،
امنیت شغلی و اشتغال پایدار بهرهمند شوند .به
گفته معاون روابط کار وزیر کار ،چون برداشت
این بود که کارگران پروژههای ساختمانی و
عمرانی مش��مول بیمه بیکاری نمی ش��وند،
ب��ا ای��ن تصویبنامه هم بهره وری نیروهای
کار افزای��ش مییابد و هم پایداری اش��تغال
آنه��ا ب��ه وجود میآید ت��ا مانند کارگران دائم
مشغول کار شوند.

درخواس�ت ب�رای افزای�ش قاب�ل توجه

دستمزد کارگران

ای��ن در حالی اس��ت که نمایندگان تش��کل
های کارگری و کارشناس��ان حوزه کار مرتبا
تاکید دارند با توجه به وضع معیش��تی جامعه
و ت��ورم افسارگسیخته،دس��تمزد کارگ��ران
باید افزایش قابل مالحظه ای داش��ته باش��د.

در ای��ن ارتباط،ی��ک کارش��ناس حوزه کار با
پیشبینی افزایش حداقل دستمزد کارگران،
گفت :عالوهبر افزایش نقدی دستمزد باید بن
خواروبار و کمکهزینه مس��کن کارگران در
سال آینده افزایش قابلتوجهی داشته باشد.
حمید حاجاس��ماعیلی در گفتوگو با ایس��نا،
درباره افزایش حداقل دس��تمزد س��ال آینده
کارگ��ران اب��راز عقیده کرد و گفت :علیرغم
آنکه دولت در بودجه سال آینده درصد افزایش
حقوق کارکنان را  ۱۵درصد اعالم کرده ولی
ای��ن می��زان در خصوص دس��تمزد کارگران
بی��ش از  ۱۵درص��د خواهد ب��ود و برآورد من
ای��ن اس��ت که بی��ش از  ۳۰درصد در حداقل
دس��تمزد افزای��ش خواهد یاف��ت .وی ادامه
داد :طبعا در خصوص س��ایر س��طوح مزدی
نبای��د ق��درت خری��د کاهش یاب��د و لذا اگر
عدهای افزایش دس��تمزد کارگران را تورمزا
میدانند بای��د راهکارهای حمایتی عملیاتی
از کارگران را پیشبینی کنند .این کارشناس
حوزه کار تصریح کرد :تاکید ما این است که
برای تقویت معیشت کارگران در سال آینده
تنه��ا به افزایش نقدی روی نیاوریم بلکه بن
خوارب��ار و افزای��ش کمک هزینه مس��کن را
نیز مدنظر قرار بدهیم .حاج اسماعیلی گفت:
گروه کارگری در شورای عالی کار باید دولت
را مجاب کنند که تعهدات بیش��تری را برای
حمایت از کارگران در س��ال آینده بپذیرد .در
حال حاضر بحث تخصیص کاالهای اساسی
به ش��کل غیر نقدی در کنار افزایش دستمزد
میتواند به عنوان یک راهکار مناسب مطرح
شود و به کاهش هزینههای زندگی کارگران
کمک کند .وی افزود :اگر بخواهیم دستمزدها
را به شکل نقدی افزایش دهیم ممکن است
به دلیل تصوری که نس��بت به بار تورمی آن
وجود دارد ،با مخالفتهایی روبه رو شویم از این
رو پیش��نهاد میش��ود فارغ از افزایش حداقل
مزد ،س��بد کاال و حق مس��کن کارگران برای
سال آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد.
ای��ن کارش��ناس حوزه کار گف��ت :با توجه به
اهمیتی که مسکن در کشور پیدا کرده و دولت
هم ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت را برای
جلوگیری از فشار گرانی مسکن بر دهکهای
ضعیف در دستور کار قرارداده است الزم است
وام های ودیعه اجاره مسکن با نرخهای پایین
به کارگران پرداخت شود.

رشد تقاضای خرید سهام رقم زد؛

نگرانی مسئوالن از ورود ۱۳هزار تازهوارد به بورس!

گروه بورس:آمار صدور کدهای بورس��ی در س��الجاری حاکی از آن
است که تعداد این کدها از فروردین تا بهمن از  ۵۵هزار به  ۶۸هزار
کد افزایش یافته که تعداد کل کدها به  ۱۱میلیون و  ۳۳۸هزار رسیده
اس��ت؛ اتفاقی که دبیرکل کانون کارگزاران بورس در مورد آن ابراز
نگرانی کرده و بر این باور است که این اتفاق خطرناک بوده و وظیفه
ارکان بازار سرمایه این است که طرف عرضه را تقویت کند.
به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا ،آمار صدور کدها در سال ۱۳۹۸
به این ترتیب اس��ت که در فرودین  ۵۵هزار کد ،در اردیبهش��ت ۳۹
ه��زار ک��د ،در خ��رداد  ۲۳هزار کد ،در تیر  ۳۴هزار کد ،در مرداد ۴۸
هزار کد و در شهریور  ۶۱هزار کد صادر شده است.
میزان صدور کدها در مهرماه رش��د چش��مگیری داش��ته و در این
ماه  ۹۱هزار کد صادر ش��د .همچنین در آبان ،آذر و دی به ترتیب
شاهد صدور  ۲۵هزار ۵۲ ،هزار و  ۶۸هزار کد هستیم؛ بنابراین کل
کدهای صادر ش��ده از ابتدای امس��ال تا پایان دی ماه  ۴۹۶هزار کد

و تع��داد کل کده��ا  ۱۱میلی��ون و  ۳۳۸ه��زار کد (این کدها به غیر از
دو میلی��ون و  ۵۰۰هزار نفری اس��ت ک��ه یونیتهای صندوق های
سرمایهگذاری دارند) است.

تعداد سهامداران خطرناک است


در این راس��تا ،س��ید روحاهلل میرصانعی  -دبیرکل کانون کارگزاران
بورس  -در گفتوگو با ایسنا ،درمورد تعداد سهامداران بازار سرمایه
اظهار کرد :تعداد سهامداران خطرناک است .زمانی که طرف تقاضا
تا این حد رش��د پیدا کرده و جذب س��رمایه به بازار تا این حد توس��عه
پیدا کرده است و عموم مردم دارند وارد بازار می شوند وظیفه ارکان
بازار س��رمایه این اس��ت که طرف عرضه را تقویت کند در غیر این
صورت باعث باال رفتن بی دلیل قیمت برخی از س��هام ش��رکتها
خواهیم بود .وی ادامه داد :منظور از تقویت طرف عرضه این است
که سازمان خصوصی سازی و شرکتهای سرمایهگذار بزرگ را به
عرضه تشویق کنیم .همچنین مقرراتی که جلوی عرضه شرکتها

را میگیرد حذف کنیم .برای مثال مقرراتی در بازار پایه وجود دارند
که میگویند سهامداران بزرگ شرکتها نمیتوانند عرضه کنند مگر
اینکه مجوز بگیرند .این قوانین دست و پا گیر است و باید حذف شود
تا سهام داران عمده بتوانند عرضه کنند .دبیرکل کانون کارگزاران
بورس با بیان اینکه میتوان تعداد پذیرش شرکتها یا عرضههای
اولیه را افزایش داد ،گفت :اگر در گذش��ته دو هفته یا ماهی یک بار
جلس��ات هی��ات پذیرش تش��کیل میدادیم اکن��ون هفتهای دو بار
تش��کیل دهیم .میتوانیم فرایند پذیرش را تس��هیل کنیم تا پذیرش
بیش��تر و س��هم جدید وارد بازار ش��ود .میرصانعی اظهار کرد :باید از
این دست موارد و سیاستها باید در بازار اتخاذ شود تا طرف عرضه
هم متناسب با طرف تقاضا رشد پیدا کند .این اتفاق باعث میشود
قیمتها بی دلیل و بی رویه رشد پیدا نکند و بازار متعادل بماند .اما
اگر طرف عرضه را پایین نگه داریم تبعاتی در بازار ایجاد می ش��ود
که آسیب آن به سهامدار غیر حرفهای وارد خواهد شد.

بیژن نوباوه ،کاندیدای مجلس یازدهم در گفتوگو اختصاصی با «اسکناس»:

رکوردشکنی جدید بورس

ف��والد مبارکه اصفهان ،صنایع پتروش��یمی خلیج
فارس ،ملی صنایع مس ایران ،پتروش��یمی پارس،
گروه مدیریت سرمایهگذاری امید ،معدنی و صنعتی
گل گهر و پاالیش نفت تهران نمادهایی بودند که
در بازار نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت
را بر بازار بورس گذاش��تند و باعث ش��دند ش��اخص
کل م��رز  ۴۷۲ه��زار واحد را هم رد کند .به گزارش
ایسنا ،معاملهگران بورس ،روز گذشته با انجام۷۵۴
هزار معامله به ارزش  ۴۷هزار و  ۱۷۵میلیارد ریال
باعث صعود  ۱۰هزار و  ۷۶۱واحدی ش��اخص کل
ش��دند و در نهایت این ش��اخص رقم  ۴۷۲هزار و
 ۷۴۹واحد را ثبت کرد که این تعداد و ارزش معامله
نسبت به روز گذشته افزایشی بود.

پایانغربالگری
طرح اقدام ملی
مسکن

خــبرویـژه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت :مرحله دوم ثبتنام طرح اقدام ملی مسکن از اواسط اسفن د ماه آغاز میشود و در این دوره سهمیه برخی از شهرها به دلیل حذف بسیاری از
متقاضیان افزایش مییابد .محمود محمودزاده  ،با بیان اینکه غربالگری و پاالیش طرح اقدام ملی مسکن در تمامی استانها به اتمام رسیده است ،گفت :در برخی از استانها تا  ۶۶درصد و در
برخی استانها تا  ۳۵درصد واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن بودهاند که مابقی ثبتنام کنندگان به دلیل نداشتن شرایط الزم حذف شدهاند و برخی از متقاضیان هم در هنگام مراجعه ممکن
است به دلیل نداشتن سابقه سکونت  ۵ساله در شهرهای خود در این طرح حذف شوند.متقاضیان میتوانند برای ارائه شکایت و همچنین دلیل حذف شدن خود به ادارات کل مراجعه کنند.

راه و مسکن

کاندی��دای یازدهمی��ن دوره مجل��س ش��ورای
اسالمی از حوزه انتخابیه تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمش��هر و پردیس گف��ت :در صورت اعتماد
مجدد مردم پیگیر طرحی خواهم بود که مجلس
و نمایندگان از تمام زوایا دراتاق شیش��های قرار
گیرن��د و در ای��ن خص��وص ضل��ع تاریکی نباید
وجود داشته باشد .بیژن نوباوهوطن در گفتوگو
با «اس��کناس» در پاس��خ به سؤالی درباره بحث
ش��فافیت عملکرد نمایندگان در همه زمینهها با
بیان اینکه یکی از مش��کالت درباره نمایندگان
بحث دید دوگانه مردم به آنهاست به این صورت
که نمایندگان در این دیدگاه دارای یک شخصیت
ظاهری و یک شخصیت در سایه هستند ،اظهار

پیگیرشفافیتمجلسدرهمهامو رخواهمبود
ک��رد :ب��ا توجه به اینکه در کش��وری خأل وجود
اح��زاب داری��م و حزبها مانند دیگر کش��ورها
نظارتی بر عملکرد نمایندگان ندارند باید در بحث
شفافیت اقدامات بیشتری صورت گیرد .این فعال
رس��انهای ب��ا بی��ان اینکه ش��فافیت در آرا و ارائه
نقطه نظرات نمایندگان از شفافیت مالی مهمتر
اس��ت ،ادام��ه داد :قوانین جدی��د مجلس درباره
شفافیت منابع مالی انتخاباتی نمایندگان حداقل
امر اس��ت ،چراکه نظریات سیاس��ی ،اجتماعی و
فرهنگی نمایندگان از اهمیت بیشتری برخوردار
بوده و در س��ایه همین نظرات اس��ت که برخی
تخلفات در مجلس شکل میگیرد .نوباوه تصریح
کرد :نحوه عملکرد نمایندگان در کمیسیونها به

مراتب مهمتر از صحن است ،چراکه اصل فعالیت
نمایندگان در کمیس��یونهای تخصصی صورت
میگیرد ،متأسفانه هیچ ساز و کاری برای نظارت
به عملکرد نمایندگان در داخل کمیسیونها وجود
ندارد و با اینکه گفته میشود که رئیس کمیسیون
ی��ا هیئت رئیس��ه میتوانند در ای��ن زمینه اقدام
کنن��د ام��ا آنه��ا نیز جزء این مجموعه هس��تند و
ممکن اس��ت به خاطر منافع خود نس��بت به این
قضیه مماشات کنند .وی با بیان اینکه در صورت
راهیاب��ی ب��ه مجلس قانونی را پیگیری میکنم تا
نظارت بر رفتار نمایندگان چندسویه شده و تمام
ابع��اد مانند بحث اقتصادی ،عملکرد تخصصی،
رأی دادن و  ...را در برگیرد ،خاطرنشان کرد :اگر

این امر صورت گیرد شاهد یک جهش در بهبود
رفت��ار نمایندگان خواهیم بود ،مث ً
ال در بس��یاری
از م��وارد ش��اهد بودیم که ب��رای طرحی بیش از
 140امضا جمع ش��ده اس��ت اما در زمان رأی به
 40نف��ر هم نرس��یده ک��ه عالوه بر عدم تصویب
طرح وقت مجلس نیز تلف شده است .کاندیدای
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی از حوزه
انتخابیه تهران ،ری ،ش��میرانات ،اسالمش��هر و
پردیس در پایان متذکر شد :اینجانب در صورت
اعتماد مجدد مردم پیگیر طرحی خواهم بود که
مجلس و نمایندگان از تمام زوایا دراتاق شیشهای
قرار گیرند و در این خصوص ضلع تاریکی نباید
وجود داشته باشد.

قیمتخانهکلنگی
 ۸۶درصد افزایش یافت

متوس��ط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین
س��اختمان مس��کونی کلنگی معامله شده در شهر
تهران نس��بت به فصل قبل  ٠.٤درصد و نس��بت به
مدت مش��ابه سال قبل  ٨٦.٣درصد افزایش داشته
اس��ت.نتایج طرح اطالعات قیمت و اجاره مس��کن
در ش��هر تهران در پاییز  ١٣٩٨از س��وی مرکز آمار
ایران منتشر شد.متوسط قیمت فروش هر مترمربع
زمین یا زمین س��اختمان مس��کونی کلنگی معامله
ش��ده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در ش��هر
ته��ران  ۱۸میلی��ون و  ۷۳۳ه��زار تومان با میانگین
مساحت  ٢٤٥مترمربع بوده است که نسبت به فصل
قبل  ٠.٤درصد و نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل
 ٨٦.٣درصد افزایش داش��ته است.متوس��ط قیمت
فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده
از طریق بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران
 ۱۳میلیون و  ۶۰۴هزار تومان با میانگین مساحت
 ۸۶متر مربع و متوس��ط عمر بنای  ۱۱س��ال بوده
است که نسبت به فصل قبل  ۰.۶درصد و نسبت به
مدت مشابه پارسال  ۴۴.۸درصد افزایش یافته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه
پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی
معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در
شهر تهران  ۴۴۱,۴۷۰ریال با میانگین مساحت ۸۰
مترمربع و متوسط عمر بنای  ۱۴سال بوده است که
نس��بت به فصل قبل  ۱.۴درصد و نس��بت به فصل
مشابه سال قبل  ۳۱.۱درصد افزایش داشته است.
طبق آنچه مرکز آمار اعالم کرده است ،با توجه به
اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معامالت در
مناطق ش��هر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید
متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر میشود،
از متوس��ط تعدیل ش��ده (وزنی) که در آن ،وزن با
اس��تفاده از س��هم واحدهای مسکونی دارای سکنه
محاسبه میشود ،استفاده شده تا بتوان با حذف اثر
حجم معامالت ،تغییرات واقعی قیمت را مشخص
کرد.بر این اساس بنگاههای معامالت ملکی کشور
موظف هس��تند مش��خصات کلی ه معامالت خرید و
ف��روش و اج��اره را در س��امانه اطالعات مدیریت
معامالت امالک و مستغالت کشور ثبت کنند.

 ۴۰۰لیتر بنزین نوروزی برای
تاکسیهای بین شهری

مدیرکل مسافری سازمان راهداری از اختصاص۴۰۰
لیتر بنزین یارانهای در اسفند امسال و فروردین  ۹۸به
تاکس��یهای بین شهری خبر داد.داریوش باقرجوان
در گفتگو با مهر درباره اختصاص س��همیه س��وخت
به تاکسیهای بین شهری بر اساس پیمایش اظهار
داشت :این اتفاق از ماه اسفند رخ میدهد و در بهمن
ماه  ۷۵۰لیتر س��وخت یارانهای به کارت هوش��مند
تاکس��یهایبینش��هریپالک«ع»واریزشد.وی
افزود :از ماه آینده  ۴۰۰لیتر به عنوان کف سهمیه به
کارت سوخت تاکسیهای بین شهری واریز میشود
ک��ه ب��ه عنوان تنخواه آنها منظور میش��ود ،مازاد بر
ای��ن  ۴۰۰لیت��ر نیز هر چه ق��در که پیمایش و صدور
صورت وضعیت داشته باشند ،به صورت مابه التفاوت
نرخس��وختیارانهایباس��وختآزادبهشمارهشبای
رانندگان که در سامانه کارت هوشمند آنها ثبت شده،
بهصورتاعتباریوصرف ًاقابلاستفادهدرجایگاههای
س��وخت ،ش��ارژ میشود و قابل سوخت گیری است.
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری حمل
و نقل جادهای ادامه داد :این  ۴۰۰لیتر در ماههای آتی
به تدریج حذف میشود ولی فع ً
ال امکان صفر کردن
آن به یک باره وجود ندارد.

پیشی گرفتن آمار پروازهای بهموقع
مهرآباد از پروازها تأخیردار

در دیماه امس��ال  2811پرواز بهموقع در فرودگاه
مهرآباد انجام شد ،بررسی آمار نشان میدهد در این
ماه،میزانپروازهایبهموقعشرکتهایهواپیمایی
از پروازهای تأخیردار آنها پیش��ی گرفته اس��ت .در
دیماه امس��ال  16ش��رکت هواپیمایی در فرودگاه
مهرآب��اد پ��رواز انجام دادند که در این بین ش��رکت
هواپیمای��ی زاگرس با انج��ام  289پرواز تأخیردار
از  505پ��رواز پرتأخیرتری��ن ش��رکت هواپیمایی و
ش��رکت هواپیمایی پویا با انجام  6پرواز تأخیردار از
 43پروازکمتأخیرترین ش��رکت هواپیماییدر ماه
مذکور شد.در کل دیماه امسال در مهرآباد 2811
پرواز بهموقع انجام ش��د.البته ضرورت دارد به این
موضوع توجه شود که اگر شرکت هواپیمایی پویاایر
در  14درصد از پروازهای خود تاخیر داش��ته اس��ت،
در دیماه فقط  43پرواز انجام داده اس��ت در حالی
که در همین دیماه ،شرکتهای هواپیمایی نظیر
ایرانایر  907پرواز ،آسمان  658پرواز ،ماهان 648
پ��رواز و زاگ��رس  505پرواز انجام دادهاند.بنا بر این
گزارش ش��رکت هواپیمایی آتا دیماه امسال 424
پرواز در مهرآباد انجام داد که  214پرواز به موقع و
 210پرواز معادل  50درصد با تأخیر انجام شد.

