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پروژه مسکن مهر 14 ساله شد

 با وج�ود اينكه مس�ئوالن گفت�ه بودند امس�ال پرون�ده پروژه 
مس�كن مه�ر بس�ته می ش�ود، آم�اده نب�ودن تع�داد کم�ی از 
واحدها در پرديس، عمر اين طرح را به ۱4 س�ال رس�انده اس�ت.
به گزارش ایسنا، مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازی قول داده اند 
امسال تمامی واحدهای مس��کن مهر به جز حدود ۱۲ هزار واحد 
شهر جدید پردیس را که سال آینده تکمیل می شود، تحویل دهند. 
البته وعده قیچی ش��دن روبان مس��کن مهر حداقل در چهار سال 
گذشته دائماً تجدید شده، اما با توجه به اینکه تتمه این پروژه باقی 
مانده است، احتمال دارد امس��ال قول بسته شدن پرونده آن رنگ 

واقعیت به خود بگیرد.
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی بارها اعالم کرده که طرح مسکن 
مهر امسال به اتمام می رسد. او چند روز قبل گفت که با افتخار باقیمانده 
مسکن مهر را تا پایان امسال و اوایل سال آینده تحویل مي  دهند. اخیراً 
نیز قائم مقام او در جریان بازدید از ش��هر جدید پرن��د گفته که پایان 
امس��ال آخرین مهلت پیمانکاران برای اتمام پروژه های مس��کن مهر 
در کشور اس��ت. احمد اصغری مهرآبادی در حالی این قول را داده که 
اتمام دست کم ۱۲ هزار واحد مسکن مهر پردیس به سال آینده موکول 

شده است.
در سال ۱۳۸۶ که پروژه مس��کن مهر کلنگ خورد، این تصور از سوی 
مسئوالن القا شد که واحدها ۱۸ ماهه تحویل می شود. حدود ۴۵ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت با س��ود ۴ درصد برای آن در نظر گرفته شد 
که در مجموع با زیرساخت های آن هزینه ای بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان روی دس��ت دو دولت روحانی گذاش��ت، البته همواره طی این 

سال ها متقاضیان در بیم و امید خانه دار شدن قرار داشتند.
به هر حال آمار و ارقام نش��ان می دهد پروژه مس��کن مهر به روزهای 
تکمیل خود نزدیک شده اس��ت. طبق آماری که اواسط آذرماه امسال 
ارائه ش��ده از ۲میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مس��کن مه��ر، ۲ میلیون و 
۴۵هزار واحد مع��ادل ۹۳ درصد از کل پروژه به بهره برداری رس��یده 
است. ۱۲۰هزار واحد از تعداد باقی مانده در مراحل نازک کاری، نصب 
انشعابات  و ۶۰ هزار واحد نیز در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار 
دارند. ۹۰هزار مسکن مهر نیز دارای مشکالت حقوقی بوده و پرونده آن 

در محاکم قضایی است.
از کل پروژه مس��کن مهر، س��هم دول��ت احمدی ن��ژاد از تحویل 
واحدها ۶۹۰ ه��زار واحد معادل ۳۱ درصد و تاکنون س��هم دولت 
روحانی حدود ۶۲ درصد بوده و مابقی در مرحله ساخت قرار دارد. 
عمده واحدهای تکمیل نش��ده در شهرهای اطراف تهران است که 
۱۲هزار واحد در پردیس و مابقی قرار است تا قبل از سال جاری به 
بهره برداری برسد. در پردیس ۸۲ هزار واحد تعریف شده که تاکنون 
۶۰ هزار واحد به افتتاح رسیده و ۱۰ هزار واحد قرار است اسفندماه 

تحویل شود.
در ش��هر جدید پرند ۹۰ هزار واحد مس��کن مهر وجود دارد که حدود 
۱۰هزار واحد آن باقی مانده است. در فازهای هشتم و نهم پروژه کیسون 
حدود 7 هزار واحد نیمه کاره وجود دارد که مهرآبادی قول داده پایان 
بهمن ماه سال جاری به اتمام برسد. می ماند ۳ هزار واحد که پیمانکاران 

متعهد شده اند تا پایان امسال این تعداد را تحویل دهند.
در شهر جدید هشتگرد در استان البرز هم از ابتدا ۵۰ هزار واحد مسکن 
مهر تعریف شده بود که ۳۵هزار دارای متقاضی مؤثر بود. از این تعداد 
تاکنون ۲۱ هزار واحد تحویل ش��ده و طبق گفته مدیرعامل ش��رکت 
عمران هشتگرد، ۱۲ هزار و ۲۹۱ مورد در قالب خودمالکی و طرح اقدام 

ملی مسکن قرار گرفته است. 
عملیات نازک کاری هزار و ۸۰۰ واحد باقی مانده به پایان نرسیده که با 
اتمام واحدهای فعال، پرونده مسکن مهر شهر جدید هشتگرد تا پایان 
سال بسته می شود. عمده این هزار و ۸۰۰ واحد، دارای بیش از 7۵ درصد 

پیشرفت فیزیکی است.

 موانعی براي خلق 
فعاليت مخفيانه ماینرها 

ب�ه قطعی�ت می ت�وان گف�ت صنع�ت اس�تخراج رم�زارز 
موهبتی برای ايجاد و توس�عه زيرس�اخت های برق کش�ور 
اس�ت. بر اس�اس اعالم وزارت نیرو، تاکن�ون 3۱0 مگاوات 
انش�عاب به صنعت اس�تخراج رمزارز واگذار ش�ده اس�ت. 
از اين رق�م حدود 270 م�گاوات در مناطق وي�ژه اقتصادی 
و آزاد تج�اری و ح�دود 40م�گاوات در س�رزمین اصل�ی 
واگذار ش�ده که اين آمار در کن�ار آم�ار دريافت کنندگان 
ج�واز تأس�یس )بی�ش از ه�زار مج�وز( حكاي�ت از موانع 
بس�یار برای فعالیت قانون�ی متقاضیان اين صنع�ت دارد.
محمدرضا ش��رفی از کارشناس��ان حوزه رمزارز در گفت وگو با ایلنا 
با بیان اینکه رش��د مصرف برق در صنعت یک کشور برخالف رشد 
مصرف در بخش خانگی نش��انه ای از رونق فضای تولید و نویدبخش 
ایجاد ارزش افزوده اس��ت، اظهار داشت: در بس��یاری از کشورهای 
توس��عه یافته برق صنعتی از تعرفه پایین تری نسبت به برق خانگی 
برخوردار است، اما تعرفه اختصاص داده ش��ده به صنعت استخراج 
رمزارز باالترین تعرفه ای است که در کشور وضع شده، به نحوی که 
عالوه بر پوش��ش هزینه های تولید و انتقال برق، سود بسیاری عاید 

صنعت برق کشور می شود.
این فعال حوزه صنعت رمزارز گفت: در ح��ال حاضر موضوع اصلی 
چرایی واگذاری انش��عاب به مناطق خاص و س��رمایه گذار خارجی 
نیست، بلکه مش��کل اصلی موانع ایجاد ش��ده برای فعالیت قانونی 
این صنعت در داخل کش��ور اس��ت. جایی که بای��د زمینه فعالیت 
داخلی برای فعاالن این صنعت به جه��ت ایجاد فرصت برابر، توازن 
در س��رمایه گذاری، توسعه، اش��تغال و تقس��یم ثروت هموار شود؛ 
موانع و محدودیت هایی که اکثراً حاصل دستورالعمل مجوز وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است، ایجاد شده؛ دستورالعملی که کشور 
را از بهره گیری از بسیاری منابع و س��رمایه های راکد موجود برای 
فعالیت در این صنعت محروم می کند و فعاالن به ناچار به س��مت 
مناطق خاص یا بهره برداری غیرمجاز رهنمون می ش��وند؛ مناطقی 
که کمترین بهره را عاید کشور کرده یا بهره برداری هایی که خساراتی 

را به کشور تحمیل می کند.
وی ادامه داد: موانعی همچون الزام به اس��تقرار در ش��هرک های 
صنعتی که این الزام برخالف حذف محدودیت های اس��تقرار در 
حریم شهرها در مصوبه هیئت دولت اس��ت، تعیین حداقل توان 
انش��عاب خاص که نیاز به زیرس��اخت های پرهزینه دارد و سبب 
حذف بس��یاری از امکانات و مناب��ع موجود می ش��ود، الزام عدم 
فعالیت و تعطیلی سه س��اله واحد متقاضی که عالوه بر مغایرت با 
مصوبه هیئت مقررات زدایی و تس��هیل محیط کسب و کار، باعث 
حذف بسیاری از فرصت ها و سرمایه های موجود برای بهره گیری 
از این صنعت اس��ت، عدم فعالیت همزمان در کنار صنایع دیگر، 
الزام به تنظیم قرارداد اجاره در دفاتر اس��ناد رسمی در حالی که 
بسیاری از واحدهای صنعتی فاقد سند رسمی بوده یا سند آنها در 

رهن بانک است. 
شرفی خاطرنش��ان کرد: عالوه بر موارد مذکور، ایجاد مانع در احداث 
نیروگاه با نرخ گذاری نامتعارف گاز مصرفی و عدم امکان اس��تقرار در 
کنار نیروگاه با توجه به اتالف حدود ۸ ال��ی ۱۳ درصد از برق تولیدی 
کش��ور در خطوط انتقال را می توان از موارد دیگر موانع بر سر راه این 

صنعت دانست.

تغيير بودجه صنفی به بودجه ملی  
مجلس با تک نرخی کردن ارز بودجه به شكل شناور، کاهش تكیه بودجه به نفت، دريافت و توزيع عادالنه مالیات ها، توزيع عادالنه يارانه 
پیدا و پنهان و کاهش تكیه دولت به استقراض، تا حد ممكن بودجه را از يک سند مالی صنفی و بخشی به يک سند مالی ملی تبديل کرد

رشد 46 درصدی هزينه های جاری دولت،  ارز 
چندنرخی، گش�ايش حس�اب ويژه در رابطه 
با فروش 2 میلی�ون و 300 هزار بش�كه نفت و 
ف�رآورده در روز، پرداخت حقوق های نجومی، 
اخذ ناعادالنه مالیات، توزي�ع ناعادالنه يارانه 
پیدا و پنه�ان و افزايش س�طح اس�تقراض تا 
500 هزار میلیارد تومان در صورت رفع نشدن 
تحريم ها و قیمت تمام شده گران تولید کاال و 
خدمات در دولت، جزو ضعف های عیان اليحه 
بودجه عمومی و ش�رکت های دولتی در س�ال 
۱400 بود که مجلس شوراس اسالمی با اصالحیه 
بودجه توانس�ته اس�ت ضمن تک نرخی کردن 
ارز بودجه به شكل شناور کاهش تكیه بودجه 
به نفت، درياف�ت و توزيع عادالن�ه مالیات ها، 
همچنین توزي�ع عادالنه يارانه پی�دا و پنهان 
و کاه�ش تكی�ه دول�ت ب�ه اس�تقراض تا حد 
ممك�ن  بودجه را از يک س�ند مال�ی صنفی و 
بخش�ی به يک س�ند مالی ملی تبدي�ل کند.

دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمال تعجب 
بودجه جاری را که عمده  آن حقوق، دس��تمزد و 
پاداش است با ۴۶ درصد رش��د به رقم ۶۳7 هزار 
میلیارد تومان رسانده  اس��ت. این در حالی است 
که  درآمد های پایدار دولت در بودجه س��ال آتی 
تنها رقمی در ح��دود ۳۲۰ هزار میلی��ارد تومان 
است که این دست منابع تنها نیمی از هزینه های 
جاری دولت را پوشش می دهد و الباقی هزینه های 
جاری از محل فروش دارایی های سرمایه ای مانند 
صادرات نفت، فرآورده ها و همچنین استقراض از 
محل فروش دارایی های مالی باید تأمین شود که 
بدین ترتیب کس��ری تراز عملیاتی دولت رقمی 
حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که در صورت 
محقق نشدن درآمد های پیش بینی شده، می تواند 

افزایش بیشتری هم پیدا کند.
از سوی دیگر دولت پیش بینی کرده  است از محل 
صادرات نف��ت و فرآورده ها، ۲۰۰ ه��زار میلیارد 
تومان درآمد کس��ب کند که مبنای محاسبات 
رقم فوق صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بش��که 
نفت در روز در رقم هر بش��که نفت ۴۰ دالری با 
تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. اگرچه دولت 
مدعی است که سال آتی می تواند روزانه به میزان 
فوق نفت صادر و درآم��د تحصیل کند، اما وقتی 
در یک تبصره قید می ش��ود که اگر به هر دلیلی 
درآمدهای ناشی از صادرات نفت تحصیل نشد، 
دولت به همان میزان اوراق مالی مبتنی بر نفت در 
بازار داخلی منتشر کند، مشخص است که دولت 
هم در رابطه با رفع تحریم و صادرات نفت تردید 
دارد و هم اینکه می خواهد در سال بعد اگر تحریم 

برطرف نشد اوراق بیشتری منتشر کند.
گفتنی اس��ت، واگ��ذاری دارایی ه��ای مالی نیز 
در الیحه بودجه س��ال آت��ی ح��دود ۳۰۰ هزار 
میلی��ارد تومان پیش بینی ش��ده که رقم بس��یار 
قابل مالحظه ای اس��ت و باید دید وقتی وضعیت 
پولی و مالی کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد، 
دولت به چه شکلی می خواهد صدها هزار میلیارد 

تومان اوراق مالی در بازار داخلی منتشر کند.
مجلس شورای اسالمی از همان ابتدا منتقد الیحه 
بودجه بود، زی��را اوالً در این بودج��ه هزینه های 

جاری ۴۶ درصد جه��ش یافته و از س��وی دیگر 
تکیه بسیاری قابل مالحظه ای به صادرات نفت و 
استقراض مالی شده است. همچنین چند نرخی 
ب��ودن ارز در بودجه یکی از محل های مفس��ده و 
رانت شناسایی شد که مجلس ش��ورای اسالمی 
روی تک نرخی ک��ردن ارز بودج��ه روی رقم ۱7 
ه��زار و ۵۰۰ توم��ان تأکی��د داش��ت و در بخش 
یارانه های نقدی و غیرنقدی نی��ز گویا اصالحات 

قابل مالحظه ای به انجام رسیده است.
   دولت برای ارزهای مسدود بانک مرکزی 

نرخ تعیین نكند
ش��اید تاریخ اقتصاد ایران به یاد نداشته باشد که 
حجم پایه پولی در طول ۱۵ماه منتهی به آذرماه 
سال ۹۹ با ۴۰ درصد رشد به مرز ۴۰۶هزار میلیارد 
تومان رسیده باشد. بررس��ی ریشه خلق پول داغ 
در اقتصاد، ما را به این مهم می رساند که در مدت 
یاد شده خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
افزایش قابل مالحظه ای داشته است. از این رو به 
نظر می رس��د دولت با ف��روش دارایی های بلوکه 
خارجی خود ب��ه بانک مرک��زی از بانک مرکزی 
ریال دریافت کرده اس��ت. در همین راستا اخیراً 
عبدالناص��ر همت��ی نیز عن��وان کرد ک��ه عمده 
دارایی ه��ای بلوکه در بانک ه��ای خارجی متعلق 
به بانک مرکزی است. از این رو باید هوشیار بود که 
دولت در زمان آزادسازی دارایی های خارجی بانک 
مرکزی در آینده برای این ارزها نرخ تعیین نکند و 

مدیریت نرخ در اختیار بانک مرکزی و بازار باشد.
   دريچه های مداخله ارزی 

یکی از دریچه های مداخل��ه ارزی دولت در بازار 
ارز، بودجه سال ۱۴۰۰ است. دولت در این بودجه 
نرخ هایی چ��ون ارز  ۴ ه��زار و ۲۰۰ توم��ان )ارز 
کاالهای اساسی و دارو(، ارز ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان 
)ارز صادرات نفت و فرآورده های نفتی( ، ارز ۱7هزار 
و ۵۰۰ تومان )ارز شرکتی( را پیش بینی کرده، اما 
مجلس شورای اس��المی معتقد است که ارز چند 
نرخی بودجه، رانت و فس��اد به وجود مي آورد. از 

این رو ارز بودجه سال آتی باید تک نرخی باشد.
محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق 
در رس��انه ملی گفت: به همین عل��ت درآمد های 
نفتی را در حداقل وضع قابل اعتماد و شدنی بستیم 
و مازاد بر آن را به سقف دوم موکول کردیم که اگر 
این درآمد ها محقق ش��د، دولت اختیار داش��ته 
باشد آن را در س��رفصل های تنظیم شده از جمله 
حوزه های عمرانی، محرومیت زدایی و اشتغالزایی 
هزینه کند. بنابراین بودجه دو سقفی و دو زمانی 
دیده شده اس��ت. عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
تلفیق الیح��ه بودجه ۱۴۰۰ گف��ت: مالیات های 
حقوق را به گونه ای در نظر گرفتیم که به نفع اقشار 

کم درآمد و حقوق های پایین تر باشد.
وی با بیان اینکه بر اس��اس الیح��ه دولت، میزان 
افزایش حقوق کارکن��ان دولت ۲۵ درصد در نظر 
گرفته شد، ادامه داد: تا س��قف حقوق ۴ میلیون 
توم��ان را از مالیات مع��اف کردی��م و حقوق ۴ تا 
۸میلیون تومان باید ۱۰ درصد مالیات بپردازند و 
عمده حقوق بگیران، کمترین مالیات را می پردازند. 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۰ با اشاره به اینکه در این بودجه هفت محور را 

در نظر گرفتیم، ادامه داد: حفظ قدرت خرید مردم، 
حمایت از اقش��ار ضعیف، رونق تولید و اشتغال، 
محرومیت زدایی، ح��ذف رانت و کاهش تبعیض، 
توجه ویژه به سالمت مردم، توجه ویژه به فرهنگ 
و خانواده، فرزندآوری، مباحث جمعیتی و تقویت 
انضباط مالی و اصالح س��اختاری بودجه از جمله 

این محورهاست.
 الی��اس ن��ادران، رئی��س کمیس��یون تلفیق در 
گفت و گ��وی ویژه خبری با اش��اره ب��ه اینکه این 
کمیسیون، ساختار و روش الیحه بودجه را اصالح 
کرد، افزود: در جا هایی که ات��کای به درآمد های 
نفتی، بسیار زیاد بود با همراهی نمایندگان دولت 
تالش کردیم آنها را به اوراق مالی و به ش��یوه های 

دیگر تأمین مالی بودجه انتقال دهیم.
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ هم 
گفت: بی��ن 7۰ تا ۸۰ درصد افکار خ��ود را درباره 
اصالح ساختار بودجه توانس��تیم انجام دهیم که 
بخش زیادی از این میزان ب��ه علت ظرفیت های 
اجرایی دولت، موج��ود بود یعن��ی ظرفیت های 

اجرایی دولت هم در نظر گرفته شد.
 الیاس ن��ادران افزود: تصمیم نهایی کمیس��یون 
تلفیق بر این ش��د که افزایش ۲۵ درصدی حقوق 
برای همه حقوق بگیران دولت در نظر گرفته شود 
با سقف ۱۵ برابر حداقل حقوق، یعنی تا حدود ۳۳ 

میلیون تومان.
وی با اش��اره به اینکه نظام مالیات بندی را هم به 
نفع طبقات پایین جامعه تغییر دادیم، اضافه کرد: 
دولت طبقات مالیاتی را به نحوی تنظیم کرده بود 
که بیشترین فشار روی حقوق های پایین بود، اما 
با اقدام کمیسیون تلفیق، مالیات پرداختی حدود 
۹۰درص��د کارکنان دولت بی��ن ۱۰ تا ۱۵ درصد 
ش��د.  نادران با بیان اینکه نظام پرداخت کشور به 
هم ریخته است، گفت: هر کسی که به مرکز قدرت، 
نزدیک تر بوده، در پی آن بود که امتیازی را بگیرد.

وي اضافه کرد: در بخش اعتباری هزینه ای دولت، 
بیش از ۹۰ درصد پرداخت ها ب��ه نوعی پرداخت 

حقوق و دستمزد به کارکنان است.
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: 
بنا به اظهارات وزیر نفت، صادرات نفت و میعانات 
گازی در بودجه سال آینده ۲/۳ میلیون بشکه در 
روز در نظر گرفته ش��ده و مصرف داخلی هم ۲/۲ 

میلیون بشکه در روز است.
نادران با اشاره به اینکه این اگر ها، پیش شرط های 
س��ختی بود، افزود: اینکه حاکمیت را تحت فشار 
قرار دهیم که شرایط سیاس��ی را به نحوی تغییر 
دهد که امکان صادرات بیشتری فراهم شود، یعنی 
بودجه را اهرمی برای فش��ار های سیاس��ی برای 

سازش و کوتاه آمدن حاکمیت قرار می دهیم.
 وي گف��ت: از آن طرف هم فروش نفت تا س��قف 
پیش��نهادی دولت را منع نکردیم، به همین علت 

بودجه را دو سقفی و دو زمانی بستیم.
نادران اف��زود: درآمد نفتی بودجه س��ال آینده را 
۲۶۱ه��زار میلیارد تومان پیش بین��ی کردیم، در 
حالی که دولت حجم وابستگی به نفت را ۳۹۴ هزار 

میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.
وي با تأکید بر اینکه بودجه، بسیار منعطف و روان 
است، خاطرنشان کرد: امسال تالش کردیم بودجه 

را به نفع مردم تغییر دهیم و به جای اینکه طبقات 
خاص و افراد نزدیک به مرک��ز حاکمیت بتوانند 
از رانت های مختلف اس��تفاده کنند، عموم مردم 
مي توانند از آن استفاده کنند تا قدرت خرید مردم 

نسبت به امسال کمتر نشود.
رئیس کمیس��یون تلفیق الیح��ه بودجه ۱۴۰۰ 
گفت: دولت قیم��ت ارز را در س��ال آینده بدون 
احتس��اب ۸میلیارد دالر کاال های اساسی، مبلغ 
۱7 هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است.  الیاس 
نادران افزود: دولت درآمد ارزی سال ۱۴۰۰ را از 
فروش نفت ۱7 میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر اعالم 
کرده اس��ت که از این مبلغ ۸ میلیارد دالر، ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ تومانی است و مابقی آن ارز ۱7 هزار و 
۵۰۰ تومان و ترکیب وزنی اینها  ۱۱ هزار و ۵۰۰ 

تومان است.
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ گفت:  
مجلس عنوان کرده دولت با هر نرخی که ارز را در 

بازار فروخت، امکان انعطاف بودجه وجود دارد.
وی درباره طرح رتبه بن��دی معلمان هم افزود: در 
بند )و( تبص��ره ۲ مبلغ ۹۰ هزار میلی��ارد تومان 
به طور کلی برای آموزش و پرورش در نظر گرفته 
شده است که در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته 
شد این موارد را از هم تفکیک کنیم، به علت اینکه 
سهم بخش های مختلف مشخص شود و به مشکل 
سال ۹۹ درباره اختالل پرداختی به بازنشستگان 
کشوری و تأمین اجتماعی دچار نشویم و این موارد 
مرتفع شود. رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۰ درباره تکلیف یارانه ها هم گفت: بر اساس 
ایده اولیه مجلس که هنوز به جمع بندی نرسیده 
است، پیشنهاد شد کارت های اعتباری برای خرید 
مردم در نظر بگیریم که ظرفیت اجرایی آن با اراده 

دولت وجود داشته باشد.
وی افزود: با اجرای این طرح، یک اعتباری را برای 
مردم در نظر می گیریم که در خرید از مراکز خاص 

بتوانند از تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند.
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه 
داد: اگر مجلس نتواند دولت را متقاعد به عملیاتی 
کردن این روش کند، مجبوریم با یارانه نقدی آن 

را جبران کنیم. 
   ساماندهی يارانه ها

وي خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر دولت یارانه ۴۵ 
هزار و ۵۰۰ تومانی را به حدود 7۸ میلیون نفر پرداخت 
می کند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از 

پارسال شروع شده است، پرداخت می کند.
وی تصریح ک��رد: آنچه مدنظر مجل��س بود، این 
است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را 
درست انجام داده باشد، از این ۵۸ میلیون نفر که 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰ هستند، نسبت به شرایط 
موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانه ها را تحت 
عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی 
یارانه بگی��ران که حدود ۲۰ میلیون نفر هس��تند 
دریافتی شان نس��بت به ش��رایط امروز بیشتر و 
احتماالً تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه 

پایین دریافتي کمتري دارند.
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: در 
سال آینده فقط یک یارانه داریم. البته یک پیشنهاد 
یارانه بنزین هم ارائه شده که در آن به خانوار هایی که 
یک یا دو خودرو دارند و از کارت سوخت خود استفاده 
می کنن��د و خانوار هایی که اصاًل خ��ودرو ندارند که 
تعداد آنها نصف جمعیت کشور است هم پیش بینی 
شده که براي هر نفر ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود که 
در یک س��امانه امکان خرید و فروش داشته باشند و 
اگر بین خود مردم خرید و فروش ممکن نشد، افراد 
مازاد بنزین را به دولت بفروش��ند که در حال حاضر 
احکام آن نوشته شده اس��ت. محمد رشیدی، عضو 
هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
در ادامه این برنامه گفت: در موضوع کاال های اساسی 
و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با رانت جدی مواجه بودیم 
که مجلس این ارز را آزاد و در الیحه بودجه محاسبه 
می کند. از طرف دیگر به مصرف کننده و تولیدکننده 
یارانه مي پردازد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: به واردکنندگان دارو هم 
فرصت می دهیم که مابه التفاوت را از دولت بگیرند و 
حتی از شرکت های بیمه هم کمک می گیریم و نباید 

دارو برای مردم دغدغه شود.
 رشیدی در رابطه با بودجه هدفمندی یارانه ها نیز  
گفت: در تبصره ۱۴، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان 
را از منابع هدفمندی ب��رای حمایت از بنگاه های 
متوس��ط و کوچک در نظر گرفتیم. احکام بودجه 
بسیار محکم بسته شده و ۲7 هزار میلیارد تومان 
اوراق برای بخش کشاورزی، آب های مرزی، مراتع، 
جنگل داری، آبخیزداری، تولید بذر و کود در نظر 

گرفته شده است.

تغيير رویه واردات تلفن همراه مسافري
س�خنگوي س�تاد مب�ارزه ب�ا قاچ�اق کاال و ارز از تغیی�ر 
روي�ه واردات گوش�ي تلف�ن هم�راه مس�افري خب�ر داد. 
حمیدرض��ا دهقاني نیا با اعالم این خب��ر افزود: در روی��ه جدید، تمامي 
مسافراني که وارد کشور مي شوند باید نسبت به ثبت اطالعات هویتي و 
همچنین ثبت تجهیزات تلفن همراه در سامانه گمرک اقدام کنند. وي 
با بیان اینکه در برخي از فرودگاه ها همچون ف��رودگاه امام خمیني )ره( 
زیرساخت بارکدخوان جهت ثبت اطالعات هویتي و اطالعات تجهیزات 
همراه مسافر فراهم شده است، گفت: با استفاده از این زیرساخت، مسافران 
مي توانند اطالع��ات هویتي و تجهیزات خ��ود را از طریق بارکدخوان به 
سیستم منتقل کنند. وي با بیان اینکه افرادي که اقدام به ثبت اطالعات 
در س��امانه مي کنند، ۳۰ روز فرصت دارند تا روند ثبت را تکمیل کنند، 
افزود: این افراد باید در فرصت ۳۰روزه با خرید س��یم کارت و مراجعه به 
سایت گمرکي و پرداخت حقوق گمرکي به سامانه همتا مراجعه کرده و 
پس از دریافت کد فعال سازي از تجهیزات خود استفاده کنند. دهقاني نیا 
درباره دالیل اعمال تغییر در ضوابط واردات تلفن همراه مسافري گفت: 
در گذشته مس��افرین ورودي حتماً باید از س��یم کارت داخلي استفاده 
مي کردند، اما از تاریخ اول دي ماه این ضرورت به بعد از ورود اطالعات در 
محوطه گمرک منتقل شد و پس از آن مسافرین یک ماه فرصت داشتند 
تا نسبت به خرید سیم کارت و ورود به سامانه گمرک و پرداخت عوارض 

ورودي و دریافت کد فعال سازي از سامانه همتا اقدام کنند. 
...................................................................................................................................

روش جدید دولت براي اخذ عوارض 
مع�اون وزي�ر راه و شهرس�ازي از برق�راري سیس�تمي جدي�د 
ب�راي اخ�ذ ع�وارض آزادراه�ي خب�ر داد. در اي�ن روش ب�راي 
خودروهاي�ي ک�ه از آزادراه ه�ا اس�تفاده مي کنن�د برچس�ب 
هوش�مندي تهی�ه ش�ده ت�ا هن�گام عب�ور از دوربین ه�اي 
پالك خ�وان، عوارض م�ورد نظ�ر از کیف پول آنها کس�ر ش�ود. 
به گزارش تسنیم، خیراهلل خادمي معاون وزیر راه و شهرسازي گفت: مدل  
جدید اخذ عوارض در آزادراه غدیر، به صورت آزمایشي اجرا شده است و 

اگر جواب بدهد در دیگر آزادراه ها نیز آن را اجرا خواهیم کرد. 
وی افزود: در این روش پی��ش از آنکه مردم ب��ه دوربین هاي پالک خوان 
محاسبه و دریافت عوارض برسند باید کیف پول خود را شارژ کنند و در این 
شرایط دوربین هاي تعبیه شده پالک را مي خوانند، شماره پالک پیش از این 
به کیف پول تعیین شده توسط راننده متصل شده است و نهایتاً بر اساس نرخ 

عوارض تعیین شده مبلغ از حساب رانندگان کسر خواهد شد. 
خادمي با اشاره به اینکه با استفاده از این روش رانندگان پیش از عبور 
یا در هنگام عبور از آزادراه عوارض آن را پرداخت مي کنند و نیازي به 
پرداخت از طریق اپلیکیشن ها و روش هاي معمول دیگر نیست، افزود: 
این روش جدید دریافت عوارض آزادراهي هم براي راحتي عبور و مرور 
رانندگان و هم براي بازگشت س��ریعتر سرمایه سرمایه گذاران مزایاي 
بس��یاري دارد و نیازي به پرداخت مستقیم یا غیر مس��تقیم از سوي 
رانندگان نیست؛ چراکه کافي است کیف پول تعریف شده یک بار شارژ 
شود و به میزان مبلغي که در آن شارژ شده و تعداد دفعات عبور و مرور 

از آزادراه مي توان تردد کرد. 
...................................................................................................................................

اطالعيه بانك مركزي براي انتقال پول
تمام تراکنش ه�اي بانك�ي فاقد »ک�د ش�هاب« از 5 بهمن ماه در 
س�اتنا برگش�ت مي خورن�د، ل�ذا اف�راد حقیق�ي ي�ا حقوق�ي 
ک�ه کدملي ي�ا شناس�ه مل�ي خ�ود را ب�ه بان�ک اظه�ار نكرده 
ش�وند.  بهره من�د  خدم�ت  اي�ن  از  نمي توانن�د  باش�ند، 
به گزارش ایسنا، بانک مرکزي اعالم کرد که این بانک طي چند سال اخیر 
در تالش بوده است هویت صاحبان تراکنش هاي بانکي با قاطعیت هرچه 
بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نس��بت به راه اندازي »سامانه 
شهاب« با همکاري سازمان هایي از جمله »ثبت احوال کشور«، »ثبت 
شرکت ها«، »وزارت کشور« و سایر نهادهاي ذي ربط اقدام کرده است. 
بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانوني، از روز ۵ بهمن ماه، تمام 

تراکنش هاي فاقد »کد شهاب« در »ساتنا« برگشت مي خورند. 
»کد شهاب« همان کدملي براي اشخاص »حقیقي« و »شناسه ملي« 
براي اش��خاص حقوقي اس��ت، از این رو بانک مرکزي ب��ه عنوان نهاد 
سیاستگذار پولي و بانکي، با جدیت هرچه تمام تر فرایند جلوگیري از 
انجام تراکنش هایي را که به یک شخص حقیقي یا حقوقي معین مربوط 
نیستند آغاز کرده اس��ت و این مهم بالفاصله در سایر سامانه هاي بین 
بانکي و پس از آن در س��امانه هاي درون بانکي اجرا مي شود، لذا افراد 
حقیقي یا حقوقي که کدملي یا شناسه ملي خود را به بانک اظهار نکرده 
باشند، نمي توانند از خدمات بانکي بهره مند شوند. یادآور مي شود، این 
اقدام بر فعالیت مش��تریاني که اطالعات هویتي ایش��ان نزد بانک ها و 
مؤسسات اعتباري موجود است، تأثیري نخواهد داشت و صرفاً حساب ها 

و تراکنش هایي را که فاقد شناسه ملي هستند، برگشت مي زند. 
...................................................................................................................................

ورود مجلس به ماجراي قيمتگذاري دستوري
وضعی�ت صناي�ع ف�والدي اع�م از خ�رده و عم�ده ف�روش، 
بعد از تصوي�ب بودج�ه در مجلس تعیی�ن تكلیف خواهد ش�د. 
به گزارش فارس، روح اهلل عباسپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس با 
اشاره به اینکه دولت با دیدن قانوني شدن موضوع بورس کاال، ان قلتي 
در راستاي شیوه نامه مطرح کرده است، گفت: اگر رزم حسیني )وزیر 
صمت( یا معاون اول رئیس جمهور مخالفت کنند، فرایند قانونگذاري 

ما طي مي شود. 
وي اضافه کرد: اساس تعیین ش��یوه نامه فوالد مبني بر این بود که صنایع 
پایین دستي فوالد براي تولید شمش قصد ارائه ۶۰ درصدي محصوالت را در 
بورس داشتند، ولي تنها ۲۰ درصد محصوالت در بورس عرضه شد و حتي 
قیمت فوب خلیج فارس از آن ارزان تر بود. این نماینده مجلس گفت: برخي 
تولیدکنندگان دست به صادرات زدند ولي مجلس اشکالي وارد کرد که این 
ش��رکت ها ابتدا باید نیازمندي داخلي را تأمین کنند. عباسپور با اشاره به 
تعطیلي برخي کارخانه هاي فوالدي افزود: کارگران تعدیل شده اند و برخي 
صنایع زیر دس��ت فوالد هم بازارهایي مانند عراق را در رقابت با اوکراین و 
ترکیه از دست داده اند، به همین جهت مجلس به مسئله ورود پیدا کرد. قرار 
است همه صنایع محصول خود را ابتدا در بورس ارائه دهند و اگر خریداري 
نشد، محصول مازاد را در بازار به فروش برس��انند. عباسپور گفت: در حال 
حاضر کلیاتي از صحن بازگشته و در کمیسیون در حال اصالح است و فضایي 
هم براي خرده فروشان فراهم شده اس��ت که در مجلس مسکوت نمانده و 
بعد از بودجه تعیین تکلیف خواهد شد. سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ 
آهن ایران نیز در این مورد با اشاره به اینکه شیوه نامه بورس، صنایع باالدست 
و صنایع خرد فوالد را در بر گرفته است، اظهار کرد: یکي از اشکاالت جزئي به 

زمان قیمتگذاري و سهم هاي 7۰ تا ۸۰ درصد باز مي گردد. 
عس��کرزاده، تصمیم قیمتگذاري پایه توسط وزیر صنعت را اقتصادي 
دانست و خطاب به مجموعه بورس و ایرادات وارده آنها گفت: آقایان 
منتقد؛ اگر قیمت 7۰ درصد دستوري است، پس ۸۰ درصد نیز دستوري 
است، حال با هر استداللي مي خواهید برخورد کنید؛ چراکه تصمیمات 
کاماًل اقتصادي بوده است، نه سیاسي. وي با گالیه از تصمیم بورسي ها 
که فرایند را به گونه اي پیش بردند ک��ه عرضه مجدد فوالد در بورس 
را به زماني نامعلوم موکول کرده اند، افزود: بین بورس کاال و س��ازمان 
بورس باید تفاوت قائل شویم. سازمان بورس اجازه حکمراني دارد، اما 
شرکت بورس کاال خصوصي و خودتنظیم اس��ت که اتفاقاً انحصاري 
عمل مي کند. عس��کرزاده اضافه کرد: قانون اج��ازه نمي دهد وظایف 
حکمراني به یک شرکت خصوصي اعطا ش��ود و باید این شرکت را به 

منظور حکمراني، دولتي کنیم.

به گفته نايب رئیس دوم اتحاديه طال و جواهر تهران، به رغم افزايش 
4۱دالری قیمت اونس جهانی در طول يک هفته اخیر اما مقايسه 
قیمت ها در آخرين معامالت هفته نس�بت به ابتدای هفته نشان 
می دهد که تغییر چندانی در قیمت سكه و طالی داخلی ايجاد نشده 
است، بلكه اثر تغییرات پارامترهای مؤثر، خود را در تخلیه حباب 
سكه نشان داده اس�ت، به گونه ای که در طول هفته حباب سكه 
550هزار تومان کاهش يافته و به 300 هزار تومان رس�یده است.
به گزارش ایس��نا، محمدکش��تی آرای اظهار کرد: این سؤال مطرح 
می ش��ود که این افزایش ۴۱ دالری قیمت اونس جهانی، چگونه در 
قیمت سکه ها تغییری ایجاد نکرده است که در این رابطه باید گفت  
اتفاقی که افتاده، این است که قس��متی از حباب انواع سکه ها )سکه 

طرح جدید و قدیم، نیم سکه، ربع سکه و سکه های یک گرمی( تخلیه 
شده است، اما با توجه به افزایش قیمت طالی جهانی، هر مثقال طال 
حدود ۱۰۰ هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار طال هم به نس��بت 

ابتدای هفته، گرمی ۲۳ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. 
کشتی آرای در رابطه با تخلیه حباب سکه طی هفته ای که گذشت، 
ضمن یادآوری اینکه حباب سکه در مهرماه سال جاری تا ۲ میلیون 
تومان و در آذر ماه نیز تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش رفته بود، 
تصریح کرد: در طول یک هفته اخیر نیز می توان گفت که حباب سکه 
تخلیه شده است. حباب هر قطعه سکه که تا اواسط هفته به ۸۵۰ هزار 
تومان رسیده بود، از اواسط هفته به بعد نیز مجدداً ۵۵۰ هزار تومان 
کاهش یافت و روز )پنج شنبه( برای هر قطعه سکه به ۳۰۰هزار تومان 

رسید. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، آخرین قیمت های ثبت 
شده برای سکه و طالی داخلی را اینگونه اعالم کرد که در حال حاضر 
قیمت سکه تمام طرح جدید ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سکه تمام 
طرح قدیم ۱۰میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان، ربع س��که ۳میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و س��که های یک 
گرمی نیز ۲میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارند. این مقام صنفی 
افزود: همانطور که اشاره شد هر گرم طالی ۱۸ عیار با افزایش ۲۳ هزار 
تومانی در طول هفته، اکنون یک میلیون و ۵۰ هزار تومان و هر مثقال 
طالی ۱7 عیار هم با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به اوایل هفته، 
۴میلیون و ۵۵۰ هزار تومان قیمت دارند. آخرین نرخ ثبت شده برای 

هر اونس جهانی هزار و ۸7۰ دالر است.
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