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گرچه رئيس سازمان بازرسی چندی پيش 
از وعده دولت ب�رای بازنگری دس�تمزد 
طی ش�ش ماه دوم س�ال خب�ر داده بود، 
ام�ا وزير کار ب�ا رد اين موض�وع گفت که 
پرونده دس�تمزد ۹۹ بس�ته ش�ده است.
به گزارش مه��ر، یکی از مهم ترین مس��ائل 
حوزه کارگری، تعیین دستمزد شامل پایه و 
سایر آیتم های مزدی از سوی شورای عالی 
کار اس��ت. در این بین یکی از مغایرت های 
تعیین دستمزد سال ۹۹ با سال های گذشته، 
زمان به اجماع رسیدن اعضای شورای عالی 
کار برای تعیین یک رقم نهایی بود،  به گونه ای 
که برخالف س��ال های گذشته که دستمزد 
در اس��فند ماه تصویب  می ش��د، دس��تمزد 
س��ال جاری به دلی��ل عدم تواف��ق طرفین 
شورای عالی کار، در فروردین امسال تصویب 
ش��د. البته این تمام ماجرا نبود و مجدداً در 
خرداد ماه شورای عالی کار برای تعیین حق 
مس��کن و بازنگری در پایه مزدی تش��کیل 
جلسه داد که نتیجه نهایی به این صورت بود 
که پایه مزدی حداقل بگی��ران از ۲۱ به ۲۶ 
درصد افزایش یافت و به پایه س��ایر سطوح 

مزدی نیز مبلغ ۷۶ هزار تومان افزوده شد.
در این بین به دلیل انتقادات فراوان جامعه 
کارگری به عدم همخوان��ی درآمد و هزینه 
کارگران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور 

از وع��ده دولت برای بازنگری در دس��تمزد 
طی شش ماه دوم سال خبر داد. طبق گفته 
درویشیان »دولت این قول را به ما -سازمان 
بازرسی کل کش��ور- داده که در شش ماهه 
دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند 
و امیدواریم که ان ش��اءاهلل رون��د حقوق ها 
اصالح ش��ود.« آنط��ور که وزی��ر کار گفته؛ 
ش��ورای عالی کار طبق قانون مکلف است 
ساالنه نس��بت به افزایش آیتم های مختلف 

مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال ۹۹ 
انجام شد. »بر اساس قانون مکلف به انجام 
این کار )تصویب حداقل دس��تمزد( بودیم. 
هر س��ال در پایان سال جلس��ات دستمزد 
را برگزار می کنیم، اما متأسفانه امسال این 
روند طوالنی ش��د و در س��ال ۹۹ دستمزد 
تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد 

کرد.«
پیگیری های دوباره در مورد ارائه توضیحات 

بیش��تر در این خصوص بی جواب ماند، اما با 
توجه به ابهامات موجود الزم است هم وزارت 
کار و هم سازمان بازرسی کل کشور در این 

مورد شفاف سازی کنند.
با توج��ه ب��ه اهمی��ت موضوع، دس��تمزد 
۱۴ میلیون کارگ��ر ایرانی که با احتس��اب 
خانوارش��ان تقریباً یک جامعه ۴۳ میلیون 
نفری را تشکیل می دهند اگر دولت وعده ای 
به س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور مبنی بر 
بازنگری در دس��تمزد ۹۹ داده باش��د، این 
سازمان باید در این مورد شفاف سازی کند یا 
اگر قول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
سازمان بازرسی تنها در حد یک وعده بوده 
است، باز هم باید در این رابطه شفاف سازی 

صورت گیرد.
اهمیت این مس��ئله آنجایی بیشتر به چشم 
می آید که اگرچه سبد معیشت کارگران در 
ابتدا به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان 
تعیین ش��ده بود، ام��ا با توجه ب��ه وضعیت 
اقتصادی موجود طبق گفته فرامرز توفیقی، 
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، 
هزینه معیشت کارگران به ۶ میلیون و ۴۹۰ 
هزار تومان تا ۶ میلی��ون و ۸۰۰ هزار تومان 
رسیده، این یعنی کسری دخل و خرج یک 
کارگر حداقل بگیر به حدود ۴ میلیون تومان 

رسیده است.

دستمزد ۹۹ بازنگری می شود؟

 از وعده سازمان بازرسی تا تکذیب وزیر کار
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 عاقبت بانک هایی
که اطالعات تراکنش ها را ندهند 

معاون فنی و حقوقی س�ازمان امور مالياتی با اشاره به نامه نگاری 
با بانك ها ب�رای دريافت اطالع�ات تراکنش ها گف�ت: در صورتی 
که بانك ه�ا تمكي�ن نكنن�د بدون اس�تثنا ب�ه عن�وان متخلف 
و جرم در چارچ�وب قانون ب�ه دس�تگاه قضا معرفی می  ش�وند.

محمود علیزاده در گفت وگو با فارس در مورد تفاهم با شهرداری راجع 
به شناسایی خانه های خالی، اظهار داش��ت: در اجرای بند ۳ تبصره ۶ 
قانون بودجه س��ال ۹۹، آیین نامه اجرایی شناسایی خانه های خالی با 
شهرداری نهایی و در هفته جاری برای تصویب به دولت می رود. چهار 
دستگاه در این کار دخیل هستند و شهرداری می تواند از ظرفیت های 
خود و س��امانه مربوطه جهت شناس��ایی خانه های خالی اقدام کند تا 
مالیات آن در فرآیند رسیدگی قرار گیرد. معاون فنی و حقوقی سازمان 
امور مالیاتی با بیان اینکه ظرفیت قانون بودجه سال ۹۹ به مراتب بهتر 
از ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مس��تقیم برای شناسایی خانه های خالی 
است،گفت: ماده ۵۴ قانون مالیاتی خانه ها را صرفاً منوط به اطالعات 
سامانه ملی امالک و اسکان کرده، اما در قانون بودجه قیدی وجود ندارد 
و با هر روشی می توان به آن رس��ید. هنوز سامانه ملی امالک و اسکان 

عملیاتی نیست. 
علیزاده در مورد میزان ثبت نام مشموالن ثبت کارتخوان مشاغل )۱۵ گروه 
و حرف( که شهریورماه سال ۹۸ فراخوان شد، عنوان کرد: تعداد ثبت نام ها 
به غیر از پزشکان بسیار پایین بوده است. به موجب قانون صاحبان مشاغل 
و آنهایی که فراخوان ش��دند مکلف هستند از ابتدای س��ال ۹۹ تمامی 
فعالیت های اقتصادی را از طریق س��امانه و کارتخوان ثبت ش��ده انجام 
دهند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، متخلف هستند و در چارچوب 
قانون با آنها برخورد می شود. این مقام مالیاتی در پاسخ به این سؤال که 
تراکنش های بانکی را چه زمانی از بانک مرکزی دریافت می کنید، تصریح 
کرد: در حال حاضر بس��یاری از تراکنش ها را از طریق ش��اپرک دریافت 
می کنیم، اما آنهایی را که باید از بانک ه��ا دریافت کنیم، هنوز به نتیجه 
نرسیده است. در مورد اخذ دیتا و حساب های بانکی، مکاتبات متعددی با 

بانک ها صورت گرفته و مهلت دو هفته ای در نظر گرفته شده است.
........................................................................................................................

 دليل گراني گوشت: باز هم پاي دالل 
در ميان است

مديرعامل اتحاديه دامداران ضمن اش�اره به اينك�ه دالالن بازار 
نهاده ه�اي دام�ي، دام و گوش�ت را در دس�ت دارن�د و قيمت را 
آنها تعيين مي کنن�د، اعالم کرد ک�ه اگر دولت اخت�الف ارز آزاد 
و دولت�ي را به م�ا بدهد، ک�ره مجاني تحوي�ل آنه�ا خواهيم داد. 
به گزارش ایسنا، س��عید سلطاني، در گفت وگو با ایس��نا با بیان اینکه 
دامداران دام را براي عید قربان دپو نکرده اند و این اقدامات توسط افراد 
سودجو انجام مي ش��ود، گفت: در هیچ جاي دنیا نوسان قیمتي تا این 
حد وجود ندارد. دالالن و واس��طه گران بازار را به دس��ت دارند و جاي 

تشکیالتي که این شرایط را نظم دهد بسیار خالي است. 
مدیرعام��ل اتحادیه دام��داران تصریح ک��رد: در حقیق��ت دالالن و 
واس��طه گران هم بازار نهاده ها را در دس��ت خود دارند و هم بازار دام و 
گوشت را مدیریت مي کنند. آنها دام را از دامداران پیش خرید کرده و 
قیمت گوشت را تعیین مي کنند و تا زماني که خأل مدیریت غیردولتي 
واحد و پاسخگو و همچنین خأل سیستم نظارتي وجود داشته باشد، این 

موضوع حل نخواهد شد. 
وي همچنین به دپوي دام نیز اشاره کرد و گفت: وقتي دام پروار مي شود، 
اگر به بازار نرود براي دامدار هزینه س��ر بار دارد و نگهداري بیشتر دام 
مقرون به صرفه نیست، بنابراین نگهداري دام تا عید قربان براي دامدار 
صرفه اقتصادي ندارد و ضررش بیشتر از منفعتش است. از طرفي دامدار 
دام را به صورت مس��تقیم به بازار عرضه نمي کند و حتي صنف قصاب 
هم دام مورد نیازش را مس��تقیماً از دامدار خریداري نمي کند و سود 
اصلي به جیب حلقه هاي واسط اضافي بین تولید کننده و مصرف کننده 

مي رود. 
سلطاني با اش��اره به اینکه اگر صفر تا ۱۰۰ یعني از تولید تا مصرف در 
اختیار تشکل دامداران قرار گیرد این شرایط ساماندهي مي شود، گفت: 
اعالم کردیم که اگر توزیع نهاده ها در اختیار دامداران باشد گوشت را با 
قیمت ثابت تحویل بازار خواهیم داد. همچنین در خبرها شنیده شد، 
براي واردات کره قرار است. ارز دولتي تخصیص داده شود. ما نیز اعالم 
کردیم که اگر اختالف ارز آزاد و دولتي را به ما بدهند، کره مجاني تحویل 

آنها خواهیم داد. 
........................................................................................................................

تعداد شاغالن در شهرک های صنعتی 
آمارها نش�ان می ده�د که ت�ا پايان س�ال گذش�ته 4۵ ه�زار و 
۶۶۲ واح�د در ش�هرك های صنعتی کل کش�ور ب�ه بهره برداری 
رس�يده و ۹۲۱ ه�زار و ۵۱۱ نف�ر در آنه�ا اش�تغال دارن�د.

به گزارش ایسنا، بررسی گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ وزارت صنعت،  
معدن و تجارت )صمت( نش��ان می دهد که تعداد شهرک ها و نواحی 
صنعتی مصوب در س��ال گذشته به ۹۹۵ ش��هرک و ناحیه رسیده که 
نسبت به تعداد ۹۹۳ ش��هرک و ناحیه صنعتی مصوب در سال ۱۳۹۷ 

افزایش ۰/۲ درصدی داشته است.
همچنین تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی در حال بهره برداری تا پایان 
سال گذشته با ۱/۱ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ به ۸۲۱ 
شهرک و ناحیه رسیده است. تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی در حال 

بهره برداری در سال ۱۳۹۷ معادل ۸۱۱ مورد بوده است.
تعداد واحدهای صنعتی به بهره برداری رس��یده در ش��هرک ها و 
نواحی صنعتی در ۱۲ ماهه سال گذش��ته ۲۵۷۸ واحد بوده که در 
مقایسه با ۲۳۹۲ واحد به بهره برداری رسیده در سال ۱۳۹۷، حدود 
۷/۸ درصد رشد داشته است. طبق این آمار در مجموع تا پایان سال 
۱۳۹۸ معادل  ۴۵ هزار و ۶۶۲ واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی 
به بهره برداری رسیده که نسبت به تعداد ۴۳ هزار و ۴۷۳ واحد که 
تا پایان سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسیده بودند، حدود ۵/۱ درصد 

افزایش داشته است.
........................................................................................................................

تکذیب برقراری پروازهای ترکيه 
س�خنگوی س�ازمان هواپيماي�ی کش�وری گفت: ف�روش بليت 
تحت عن�وان ت�ور خ�ارج از کش�ور من�وط ب�ه نظري�ه عمومی 
کش�ورهای مختل�ف اس�ت. در ح�ال حاض�ر کش�ورهايی ک�ه 
هم�واره مقصد توريس�تی بوده ان�د، پذيرای مس�افر نيس�تند.

به گزارش فارس، رض��ا جعفرزاده اظهار داش��ت: ایجاد تعهد برای 
مسافران قبل از فراهم شدن ش��رایط الزم برای پروازهای خارجی 
برخورد قانونی در پی خواهد داشت. وی افزود: در حال حاضر کشور 
ترکیه پذیرای اتباع خود، مس��افرانی که تبعیت آن کشور را دارند 
و کسانی است که دارای ویزای کار هس��تند و تبلیغات انجام تور و 
اعزام توریست به این کشور صحت ندارد و مسافران باید از صحت 
و سقم بلیتی که دریافت می کنند مطلع باشند. جعفرزاده تصریح 
کرد: ش��رکت های هواپیمایی نیز موظفند نس��بت به نحوه فروش 
بلیت های خود نظارت دقیق داش��ته باشند و پس از دریافت مجوز 
پرواز به کش��ورهای خارجی نس��بت به فروش بلی��ت اقدام کنند. 
همچنین صراحتاً شرایط  مس��افران مورد پذیرش کشور مقصد را 
اطالع رسانی کنند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در 
صورت مش��اهده هرگونه فروش بلیت توسط مراکز فروش یا دفاتر 
خدمات مس��افرت هوایی و مراکز فروش بلی��ت الکترونیکی را که 
صندلی پروازی برای آن در نظر گرفته نشده، به سازمان هواپیمایی 

کشوری جهت برخورد با آنها معرفی کنند.

مديرکل اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي 
معتقد است به ازاي هر ۷۵خانوار ۱۰۰ خانه داريم 
و دليل وجود ميليون ها مستأجر در کشور عدم 
تطابق عرضه و تقاضاي مسكن و مسئله توزيع 
اس�ت. نايب رئيس اتحاديه مش�اوران با رد اين 
موضوع که مش�اوران  امالك ني�ز مقصر اصلي 
گراني مس�كن هس�تند، بانك ها را ب�ه عنوان 
س�وداگران اصلي حوزه مسكن معرفي مي کند. 
اگرچه منابع تعهدي در اختی��ار بانک ها یا بیمه ها 
علي القاعده باید تحت نظارت بانک مرکزي و شوراي 
پول و اعتبار به بخ��ش تولید کاال و خدمات هدایت 
ش��ود، اما به نظر مي رس��د نقدینگي کالن تجمیع 
شده در این بخش ها بعضاً به عنوان یک ابزار مخرب 
براي س��فته بازي و ایجاد تنش قیمتي در بازارها به 
کار برده مي ش��ود، اینکه مجموعه هاي فوق با ریال 
مردم س��ریع دارایي هایي چون زمین، ساختمان و 
س��هام تهیه کنند تا از محل گران شدن این کاالها 
س��ود ببرند. این رفتار مي تواند کاالهاي موجود در 
بازاره��ا را در ترازنامه ه��اي مجموعه هاي فوق دپو 
کند و بازار شناور در بازارهایي چون مسکن، سهام و 
خودرو آنقدري کوچک شود که با جهش غیر طبیعي 

قیمت روبه رو شویم. 
    سال جهش توليد است  نه سفته بازي 

مقام معظم رهبري سال جاري را سال جهش تولید 
معرفي کرده ان��د و این یعنی باید منابع به س��مت 
س��اخت و تولید هدایت شوند، اما ش��واهد نشاني 
مي دهد، در برخي از بخش ها کاالیي طي سال هاي 
اخیر به اندازه کافي تولید شده ولي اشکال در توزیع 
ایجاد معضل کرده اس��ت. بازارهایي چون مس��کن 
به طور کل از تع��ادل قیمتي خارج شده  اس��ت. به 
نظر مي رس��د به جاي خیرات امتی��از ویژه افزایش 
سرمایه از محل کاالهاي مصرفي مورد نیاز مردم در 
ترازنامه بانک ها و سایر شرکت ها باید امروز مجلس 
شوراي اسالمي در کنار اینکه امتیاز افزایش سرمایه 
از محل دارایي هاي غیر منقول را متوقف  می کند با 
ابزار مالیات بنگاه هایي که به جاي فعالیت در بخش 
تولید و ساخت، کاالهاي مصرفي و مایحتاج مردم 
را در ترازنام��ه خود احتکار کرده ان��د، جریمه هاي 

سنگین کند. 
  يك مشكل مشابه در ۲ بازار

اگر امروز جلوي جریان ه��اي اقتصادي که به جاي 
تولید روي دپوي کاالهاي س��اخته ش��ده عملیات 
سفته بازانه و داللي مي کنند، گرفته نشود، اقتصاد 
ایران هیچگاه به س��مت تولید محور شدن حرکت 
نخواهد کرد، در همین راستا جالب است بدانید که 
سهام شناور موجود در بازارسرمایه ایران به شدت 
کوچک اس��ت و عمده سهام ش��رکت ها در تملک 
سهامداران عمده است، در واقع مشکل بازار مسکن 
و همچنین سرمایه در رابطه با جهش قیمت ها یک 
مورد مشابه است. گفتني است که بانک ها، بیمه ها 
و برخي از شرکت ها س��االنه هزاران میلیارد تومان 
نقدینگي را به جاي اینکه صرف تقویت تولید ملي 
کنند، صرف فعالیت ها و عملیات سفته بازي و داللي 
مي کنند تا به واسطه کوچک سازي بازار شناور قیمت 
را به شکل نجومي باال ببرند و سود کنند و نمي دانند 
که این رفتارها تورم تحمیلي به سبد درآمد خانوار را 

به شدت افزایش مي دهند. 
 خانه ساخته شده، درست توزيع نشده

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي در 
گفت وگویي با خبر گزاري مهر گفت: سال ۹۵ مرکز 
آمار ایران گزارش��ي دارد که ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار 
واحد مسکوني خالي در کشور و ۲ میلیون و ۸۰ هزار 
واحد، خانه دوم داریم. مجموع اینها با تعداد خانوارها 
را اگر در نظر بگیریم، تراکم خانوار در واحد مسکوني 
کش��ور به کمتر از یک و حدود ۷۵ صدم مي رس��د، 
یعني به ازاي ۷۵ خان��وار ۱۰۰ خانه داریم. اصالني 
افزود: پس خانه ساخته شده است. حاال چرا هنوز ما 
خانوار مستأجر داریم؟ دلیلش در دو موضوع است: 
عدم تطابق عرضه و تقاضاي مسکن و مسئله توزیع. 
وي گفت: اگر چه اخیراً مطرح شده یک نفر ۸۰۰ واحد 
مسکوني دارد، در حالي که نفر دیگري هست که خانه 

ندارد، اما در هر حال خانه ساخته شده است. 
 ۱4 دستگاه اطالعات مالکان را نمي دهند

اصالني اظهار داش��ت: بیاییم راجع ب��ه اینکه یک 
نفر داراي ۸۰۰ ملک اس��ت حرف بزنیم، اطالعات 
این موضوع باید از س��امانه امالک و اس��کان بیاید. 

قانونگذار در سال ۹۴ به درستي جاي خالي چنین 
س��امانه اي را تشخیص داد، ولي س��ازوکار اجرایي 
آن را درس��ت ندید. در دولت یازدهم سازمان ثبت 
مرجع اطالعات ملکي افراد و مکلف شد اطالعات را 
به سامانه امالک و اسکان متصل کند، اما نگاه هاي 
بخشي عجیب و غریبي وجود داشت. ۱۴ دستگاه باید 
اطالعات خود را به سامان امالک و اسکان مي دادند 

که همگي گفتند ما اطالعات نمي دهیم!
مجلس به دنبال اج��رای طرح س��اخت ۶میلیون 
مسکن با تامین ۶درصد هزینه با وام ارزان و زمین 

رایگان است.
 عضو کمیس��یون عمران مجل��س از تصویب طرح 
دوفوریتی س��اخت ۶ میلیون مس��کن ب��ا تأمین 
۶۰درصد هزینه با وام دولت و زمین رایگان خبر داد و 
گفت: در تهران، دستگاه های دولتی موظف به تأمین 
زمین هستند و احتمال توسعه مناطق ۲۲گانه وجود 
دارد. اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس 
یازدهم و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو 
با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: متأسفانه دولت 
طی هفت س��ال اخیر موفق عمل نکرده است. طی 
چند سال اخیر نیز تالطمات پولی و ارزی بر کشور 
حاکم شده و مردم تورم، گرانی و کمبودهایی قابل 

توجهی را احساس می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه در 
جلسات کمیسیون عمران برای حل مشکل مسکن 
قرارگاه خاتم االنبیا نیز حضور داش��ته اس��ت، بیان 
کرد: در این جلس��ات مقرر ش��د که طرحی تحت 
عنوان »طرح پیشنهادی ماده واحده دوفوریتی به 
منظور تحقق جهش تولید با رونق س��اخت و ساز 
مسکن شهری و روستایی« برای شش سال آینده 
بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن 
را به عنوان یک کاالی مصرف��ی خانوارهای ایرانی 

تأمین کنیم.
   ضعف سياستگذاري مي شود فقر طبقات 

پايين 
مجلس به دنبال اج��رای طرح س��اخت ۶میلیون 
مسکن با تامین ۶۰درصد هزینه با وام ارزان و زمین 
رایگان است. یک نماینده مجلس اظهار داشت: در 

بخش مسکن مثل دیگر بخش هاي اقتصادي بسیار 
نازل تر از توانمندي بالقوه کارشناسي، سیاستگذاري 
مي کنیم و چوب این ضعف سیاستگذاري را طبقاتي 
متحمل مي شوند که به نحو خاموش ما باید صداي 
فریاد آنها را در بخش مسکن یا سایر دارایي ها بشنویم 
و س��ریع تر دولت و مجلس در روند سیاستگذاري 
تجدید نظ��ر کنند تا الزم نباش��د ای��ن فریادهاي 

خاموش به آتشفشان هاي پرغرشي تبدیل شود. 
احسان خاندوزي افزود: مسئله اطالعات بازار مسکن 
هم نکته اي است که متأسفانه مغفول مانده است. 
ما در این زمینه هم عقب گرد داش��تیم. اینکه خانم 
دکتر اصالني اش��اره کردند گفته مي ش��ود فردي 
۸۰۰ واحد مسکوني داشته، در سال ۲۰۲۰ از یک 
مقام سیاستگذار قابل قبول نیس��ت. اینجا اوگاندا 
نیست. ما درباره ایران با ۱۱۵ س��ال تجربه از زمان 
مش��روطه به بعد صحبت مي کنیم. مگر مي ش��ود 
ندانیم در ح��وزه ملموس تری��ن دارایي غیرمنقول 
س��ند دار، چه مي گذرد!؟ این اوج ناکارآمدي نظام 
اطالعاتي بخش مس��کن اس��ت. اگر اطالعات بازار 
مسکن موجود بود، مي توانستیم اثرات سرریز سایر 
بازارها را تا حدي مدیریت کنیم. اگر ما اطالعات در 
بازار مسکن را در طول این سال ها تکمیل مي کردیم، 
حتماً مي توانس��تیم در مورد آن بخش از تقاضا که 
غیر مصرفي است سرعت گیر وضع کنیم. فقط با تکیه 
بر این اطالعات است که یک نهاد تنظیم گر مي تواند 

کاري انجام دهد. 
  مشكل از بانك هاست نه مشاوران امالك

از س��وي دیگر ویدئویي در فضاي مجازي دست به 
دست مي شود که حسام عقبایي، نایب رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک با رد این موضوع که مشاوران امالک 
مقصر اصلي گراني مسکن هستند، گفت: سوداگر 
اصلي بازار مسکن بانک ها هستند؛ چراکه بر خالف 
قانون در حوزه اموال غیر منقول و بنگاهداري ورود 
کرده اند. در ش��رایطي وي بانک ه��ا را متهم اصلي 
سفته بازي در بازار مسکن معرفي مي کند که عمده 
نقدینگي در اقتصاد ایران دست مجموعه هایي چون 
بانک ها و بیمه ها است از این رو جا دارد رئیس جمهور، 
معاون اول، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رؤساي 
سازمان بازرسي و نهادهاي نظارتي و کمیسیون هاي 
اقتصادي مجلس و به ویژه رئیس کل بانک مرکزي و 
اعضاي شوراي پول و اعتبار در رابطه با رفتار بانک ها 
و شرکت ها و مشتریان عمده شان در بخش زمین و 
ساختمان بررسي ش��ود تا مشخص شود سوداگر و 
سلطان اصلي زمین و ساختمان در ایران کیست؟ 
و چرا قیمت ها به شکل سرسام آوري جهش یافته 

است. 
  بانك ها بزرگ ترين سوداگران بازار مسكن

از س��وي دیگر به اعتقاد یک تحلیلگر، بزرگ ترین 
سوداگران ما در بازار مس��کن، بانک ها هستند. در 
دنیا از ما به التفاوت خرید و فروش مس��کن مالیات 
گرفته مي شود و همین امر باعث عدم سوداگري در 
این بازارها مي شود و اگر دولت ها احساس کنند باید 
کنترل شدیدي بر بازار مس��کن داشته باشند، نرخ 

مالیات مذکور را تا ۸۰ درصد نیز باال مي  برند. 
 فرهاد بیضایي کارشناس مسکن، با اشاره به اینکه 
سیاستگذاري مسکن از دهه ۷۰ از ریل خود خارج 
شد، گفت: مسکن تبدیل به یک کاالي سرمایه اي 
شده اس��ت.در ابتداي دهه ۸۰  بر اساس مطالعات 
وزارت مسکن سابق، اولین هشدار به سیاستگذاران 
داده شد.  وي ادامه داد: بر اساس مطالعات مذکور، 
بیش از ۵۰ درصد تقاضاهاي بازار مسکن سرمایه اي 
است، این کار موازنه تقاضاهاي مصرفي و سرمایه اي 
را بهم زد. از س��ال ۸۵ تا ۹۵ نیز تقاضا سرمایه اي به 

۷۰ درصد رسیده است.

   گزارش  یک

 کرونا در پمپ بنزین ها 
جا خوش کرده است!

از زمان شيوع ويروس کرونا پمپ بنزين ها به دليل تردد مردم يكي 
از مكان هاي پر خطر شناخته شده و به رغم راهكارهاي در نظر گرفته 
شده همچنان شاهد جوالن اين ويروس در پمپ بنزين ها هستيم. 
به گزار ش ایسنا، یکي از راهکارهاي مقابله با کرونا تجهیز پمپ بنزین ها به 
دستکش هاي یکبار مصرف، مواد ضدعفوني کننده و سوختگیري توسط 
اپراتورها بود، اما به رغم این اقدامات بعضاً دیده مي شود که پمپ بنزین ها 
چندان این مسئله را جدي نگرفته اند و حتي متقاضیان سوخت نیز تمایل 
چنداني ندارند که مسئولیت سوختگیري را به اپراتورهاي جایگاه ها واگذار 
کنند. البته مشاهدات عیني از چندین جایگاه سوخت نشان مي دهد که 
اپراتور جایگاه ها مخالفت��ي براي انجام فرایند س��وختگیري خودرو هاي 
متقاضي ندارند، اما به دلیل عدم اطمینان یا عدم آگاهي، افراد بعضاً بدون در 
اختیار داشتن وسایل مناسب بهداشتي همچون ماسک و دستکش اقدام 
به سوختگیري مي کنند. عالوه بر این یکي از مواردي که در مدت شیوع 
ویروس کرونا در پمپ بنزین ها به چش��م مي خورد بنرهاي عدم دریافت 
وجه نقد و درخواست از متقاضیان سوخت براي پرداخت غیر نقدي هزینه 
سوخت است، اما بازهم بسته هاي اسکناس در دستان اپراتورها رخ نمایي 

مي کند که این مسئله نیز نشان از عدم رعایت افراد و اپراتورها دارد. 
در همین راس��تا محمد عطاپور، مش��اور عالي انجمن مال��کان جایگاه ها 
و مجتمع هاي خدمات��ي، رفاهي و بین راهي در خص��وص وضعیت فعلي 
جایگاه هاي س��وخت براي مقابله با ویروس کرونا گف��ت: در حال حاضر 
جایگاه ها ماسک و دس��تکش را در اختیار اپراتورها و حتي افراد متقاضي 
قرار داده اند، اما الزم است افرادي که وارد پمپ بنزین نیز مي شوند وسایل 
بهداش��تي الزم را همراه داشته باش��ند. وي با بیان اینکه اکنون نسبت به 
گذشته مردم حساسیت ها را بیش��تر درک کرده اند و این مسئله به عنوان 
یک فرهنگ در حال شناخت است، تأکید کرد: افراد باید به خاطر سالمتي 
خودشان در وهله اول و حفظ سالمتي دیگران از ماسک و دستکش استفاده 
کنند. در این میان جایگاه ها نیز با هزینه خودش��ان وس��ایل بهداشتي را 
تأمین مي کنند. مشاور عالي انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع هاي خدماتي، 
رفاهي و بین راهي با اشاره به آسیب هاي وارد شده به تجهیزات پمپ بنزین ها 
به دلیل ضدعفوني هاي مکرر گفت: در ابتدا به دلیل اینکه از مواد نامناسب 
براي ضدعفوني جایگاه ها استفاده مي شد، جایگاه ها متحمل خسارات زیادي 
شدند. با توجه به اینکه مواد ضد عفوني مناسب گران است جایگاه ها چاره اي 

ندارند اما اکنون شرایط نسبت به گذشته بهتر است. 

حباب 950 هزار توماني سکه
ب�ه گفت�ه ناي�ب رئي�س دوم اتحادي�ه ط�ال و جواه�ر ته�ران، 
باتوجه به ثب�ت رکورد جدي�د قيمتي ب�راي ط�الي جهاني پس 
از ۹ س�ال و افزاي�ش ش�ديد ن�رخ ارز در داخ�ل، رون�د قيمت ها 
در هفت�ه اي ک�ه گذش�ت، صع�ودي و بي س�ابقه ب�وده اس�ت. 
محمد کشتي آراي در گفت وگو با ایسنا، در تشریح وضعیت هفته اخیر 
بازار س��که و طال اظهار کرد: وضعیت بازار این هفته بدین گونه بود که 
انس جهاني با افزایش حدود ۴۰ دالري از ۱۷۷۵  دالر در ابتداي هفته 
به ۱۸۱۵ دالر در انتهاي هفته رسید. باالترین نرخ ثبت شده براي انس 
جهان��ي ۱۸۱۲ دالر در س��ال ۲۰۱۱ میالدي بوده اس��ت؛ بنابراین در 
هفته اي که گذشت، قیمت انس جهاني پس از ۹ سال رکود قیمتي را 

شکست و باالترین قیمت را در روز گذشته )پنج شنبه( ثبت کرد. 
نایب رئی��س دوم اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: از س��وي دیگر در 
هفته گذشته مجدداً ش��اهد افزایش نرخ ارز در بازارهاي داخلي بودیم. در 
طول هفته قیمت ارز روند صعودي داشت و باعث شد که قیمت سکه و طال 
تا پایان هفته صعودي پیش برود. البته اواسط هفته، قیمت ارز باتوجه به 
صحبت هاي رئیس کل بانک مرکزي در یک روز افت کرد که به دنبال آن، 
قیمت سکه و طال و همچنین حباب سکه به شدت کاهش پیدا کرد، اما این 
کاهش یک روز بیشتر دوام نداشت و از روز سه شنبه به  بعد دوباره صعودي 
شد. وي در رابطه با آخرین وضعیت و قیمت ها در بازار گفت: هر قطعه سکه 
تمام بهار طرح جدید با افزایش ۳۰۰ هزار توماني نس��بت به ابتداي هفته، 
۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، س��که تمام طرح قدیم با ۱۰۰  هزار تومان 
افزایش ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارند. در حال حاضر حباب سکه 

در محدوده ۹۵۰ هزار توماني براي هر قطعه سکه است. 

هفته اي 2 بار عرضه اوليه خواهيم داشت
ي�ك مق�ام ارش�د وزارت ام�ور اقتص�ادي و داراي�ي از برنام�ه 
جام�ع اي�ن وزارتخان�ه ب�راي ب�ورس خب�ر داد و گف�ت : برنامه 
مفصلي براي ب�ازار بورس داريم ت�ا روند منطقي به خ�ود بگيرد. 
یک مقام ارشد وزارت امور اقتصادي و دارایي در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
رشد شاخص بورس و نامه برخي اقتصاددانان مبني بر اینکه شاخص سیگنال 
منفي و ایجاد تورم انتظاري به بازارهاي متخلف مي دهد و افزایش قیمت ارز 
متأثر از این موضوع است، اظهار داشت: راه براي نقد بازار بورس باز است و نامه 
اقتصاددانان خوانده شد و البته این نامه روي روند مثبت بازار تأثیري نداشت. 
بورس در روزهاي گذشته رشد داشته و خودش را تصحیح مي کند. وي با تأکید 
بر اینکه رشد شاخص بورس قطعاً روي قیمت ارز مؤثر است، بیان داشت:  برنامه 
مفصل و جامعي براي بازار بورس داریم تا روند منطقي به خود بگیرد. س��عي 
شده تا عرضه اولیه هر هفته وجود داشته باشد و قرار است، به دو عرضه اولیه در 
هفته برسیم. همین عامل باعث اصالح بازار خواهد شد. این مقام ارشد وزارت 
اقتصاد تصریح کرد: افزایش عرضه اولیه ها، سهام شناور، فروش اوراق و صندوق 

پروژه بخشي از برنامه هاي بورسي در روزهاي آینده است.

کمبود کمباین گرفتاري جدید کشاورزان
مش�اور نظام صنفي کش�اورزي و منابع طبيعي کش�ور از کمبود 
کمباين ه�اي تخصص�ي در فصل برداش�ت خب�ر داد و گفت: اين 
ام�ر منجر ب�ه افزاي�ش هزينه ها براي کش�اورزان ش�ده اس�ت. 
سید جعفر حسیني در گفت وگو با مهر با اشاره به مشکالت ایجاد شده 
براي کشاورزان در پي کمبود کمباین اظهار داشت: در حال حاضر در 
مناطقي که برداشت محصوالت کشاورزي از جمله گندم و کلزا انجام 

مي شود با کمبود کمباین مواجه هستیم. 
وي تصریح کرد: به دلیل عدم تناس��ب عرضه و تقاض��ا، کمباین داران 
قیمت کارکرد اعالم شده توسط ستاد غالت کشور را رعایت نمي کنند 
و حداقل ۱/۵ براب��ر آن را مي گیرند. به عنوان مثال نرخ برداش��ت جو و 
گندم آبي با کمباین سنگین وارداتي ۳۵۰ هزار تومان اعالم شده  است، 
اما هم اکنون کمباین داران رقمي در حدود ۵۰۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار 
تومان براي این کار دریافت مي کنند. حس��یني اف��زود: همچنین نرخ 
برداشت کلزا ۵۲۰ هزار تومان اعالم شده بود، اما کمباین داران رقمي در 
حدود ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان دریافت مي کنند که تمام این 
موارد به معناي افزایش هزینه براي تولید کننده هاست. این فعال بخش 
خصوصي همچنین از عدم وجود ناوگان مناسب برداشت کلزا به شدت 
انتقاد کرد و گفت: کمبود کمباین برداشت کلزا و هد مخصوص برداشت 
خسارات زیادي به کشاورزان وارد مي کند. حسیني با بیان اینکه هنگام 
برداشت کلزا با کمباین تخصصي، حدود ۳ درصد وزن محصول برداشت 
ش��ده ریزش محصول وجود دارد، گفت: در برداش��ت کل��زا با کمباین 

غیر تخصصي، میزان ریزش حداقل دو تا سه برابر مي شود.

محمود حسينی / تسنيم


