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اقتصادی

قیمت نفت خام سقوط کرد

قیمت نفت خام در معامالت روز جمعه هشتم اسفند  ،۱۳۹۹تحت تاثیر رشد قیمت دالر
در پی تقویت سود اوراق قرضه آمریکا و همچنین انتظار افزایش تولید نفت در آینده
نزدیک ،سقوط کرد .به گزارش مهر به نقل از سیانبیسی ،قیمت نفت خام در معامالت
امروز جمعه هشتم اسفند  ،۱۳۹۹تحت تأثیر رشد قیمت دالر در پی تقویت سود اوراق
قرضه آمریکا و همچنین انتظار افزایش تولید نفت در آینده نزدیک ،سقوط کرد.

خبرتلگرامی
 Dمعاون سازمان توسعه تجارت گفت:
 ۵رایزن به کشورهای روسیه ،عمان،
آذربایجان ،ارمنســتان و چین آماده
اعزام هستند که تالش داریم تا قبل از
سال جدید این افراد به محل ماموریت
خود اعزام شوند / .مهر
 Dرئیس اتاق اصنــاف ایران اعالم
کرد که واردکننــدگان متقاضی در
ازای صادرات ســیب ،باید موزهای
وارداتی را در شــبکههای رســمی
توزیع صنفی و با رعایت قیمت مصوب
هرکیلو ۲۵هزار تومان به مصرفکننده
ارائه دهند / .ایسنا

اقتصاد بین الملل

خسارت  ۹۲میلیون دالری
تیک تاک برای حل و فصل
شکایاتآمریکایی

شرکت تیک تاک برای حل و فصل شکایات
حریم خصوصی در آمریکا که مدعی هستند
این اپلیکیشن به شــکل غیر قانونی تصاویر
اســکن صورت کاربــران را ضبــط کرده و
اطالعــات خصوصی را در اختیــار گروههای
شخص ثالث قرار داده است ۹۲ ،میلیون دالر
پرداخت خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،جان زد لی ،قاضی منطقهای
آمریکا در شیکاگو باید این توافق را تایید کند.
وی در سپتامبر به وکیالن اعالم کرده بود اگر
این توافق دربرگیرنده منافع همه نباشد ،آن را
رد خواهد کرد.
دولت ترامپ تیک تاک را که متعلق به شرکت
چینی بایت دنس اســت ،یک تهدید امنیت
ملی معرفی کرده و مدعی بود این اپلیکیشن
اطالعات شخصی شهروندان آمریکایی را در
اختیار دولت چین قرار میدهد.
حدود  ۲۰شکایت علیه تیک تاک در آمریکا
تنظیم شده بود که شامل شکایتهای تنظیم
شــده در دادگاههای فــدرال در کالیفرنیا و
ایلینویــز بودند که همگی آنهــا در دادگاه
شیکاگو تجمیع شدند.
تحت توافق تیــک تاک با شــاکیان ،عالوه
بر ایجاد یــک صندوق پولی بــرای کاربران
تیکتاک ،این سرویس اشتراکگذاری ویدیو،
برنامه آموزشی رعایت حریم خصوصی را آغاز
کرده و گامهای دیگری برای حمایت از حریم
خصوصی کاربران برمی دارد.
کاترینــا کارول ،وکیل نماینــده کاربران در
بیانیهای گفت :رسانه اجتماعی ،بیگناه به نظر
میرسد اما جمعآوری نگرانکننده اطالعات،
ذخیرهسازی و افشای آنها در پشت صحنه
میتوانــد اتفاق بیفتــد .هدف ایــن توافق
جلوگیری از بروز چنین اتفاقی است.
بر اســاس گزارش بلومبرگ ،پیــش از این
فیســبوک برای حل و فصل شکایات مربوط
به جمعآوری اطالعــات بیومتریک از طریق
ابزار برچسبگذاری عکس ،موافقت کرده بود
۶۵۰میلیون دالر پرداخت کند.

دام و طیور

 ۱۵استان گرفتار آنفلوآنزای
فوقحادپرندگانشدند

بنابر آخرین آمار سازمان دامپزشکی کشور از
ابتدای مهر تاکنون  ۵۶کانون در  ۱۵اســتان
کشــور گرفتار آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
شــدهاند .بهمن نقیبی معاون بهداشــتی و
پیشگیری سازمان دامپزشکی درباره آخرین
وضعیت شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
به «باشــگاه خبرنگاران جــوان» اظهار کرد:
بنابــر آخرین آمــار از ابتدای مهــر تاکنون،
۵۶کانون در  ۱۵استان کشور گرفتار آنفلوآنزای
حاد پرندگان شدهاند که خوشبختانه  ۵کانون
مربوط به واحدهای صنعتی و مابقی واحدهای
بومی و حیات وحش است .او از معدومسازی
یک میلیون و  ۲۵۰هزار قطعه طیور خبر داد
و گفــت :برآوردها حاکی از آن اســت که به
سمت پایداری بهتر در حال پیشروی هستیم
و همواره رصد و پایش با جدیت در سرتاســر
کشور تا پایان اسفند ادامه دارد.
نقیبی بــا تاکید بر اجتنــاب از پنهانکاری
واحدهای صنعتی بیان کــرد :در واحدهای
صنعتــی ،مدیران واحدها و مســئوالن فنی
بهداشــتی افت مصرف دان ،آب یا تولید و یا
تلفات غیرعادی را در اسرع وقت به دامپزشکی
اطالعرسانی کنند و از پنهان کاری بپرهیزند،
چرا که سیر بیماری به گونهای است که امکان
پنهانکاری برای مدت طوالنی وجود ندارد.
معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی با اشاره
به اینکه تلفات تــاالب میانکاله روبه افزایش
است ،گفت :بنابر آخرین آمار حدود  ۱۴هزار
پرنده مهاجر در تاالب میانکاله تلف شدهاند و
تا بازگشت پرندگان این روند ادامه دارد.
او در پایان با بیان اینکه بیماری بوتولیســم
علت اصلی تلفات تاالب میانکاله است ،تصریح
کرد :ســازمان دامپزشــکی با صراحت اعالم
کرده که تلفات تاالب میانکاله ناشی از بیماری
بوتولیسم است و موارد دیگری مطرح نیست.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

حقوق و دستمزد

گمانهزنیجدید
درخصوص افزایش۳۵درصدی
حقوقکارمندان

بعــد از تصویب افزایــش  ۲۵درصدی حقوق
کارمنداندرکمیسیونتلفیق،برخینمایندگان
مجلس پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حقوق را
نیز مطرح کرده اند .به گزارش تسنیم ،از اواخر
هفته آینده بررسی بخش هزینهای یا مصارف
بودجه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.
یکی از تبصرههای مهم در این خصوص تبصره
 ۱۲اســت که در این تبصره میــزان افزایش
حقوق کارمندان مشــخص میشــود .ولی
اســماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی
مجلس در گفتگو با تسنیم ،اعالم کرده است،
برخی نمایندگان مجلس پیشنهادات جدیدی
برای افزایش حقوق کارمندان در ســال آینده
دارنــد و نظر وکالی ملت بــرای این افزایش
ارقام متفاوتی است براین اساس ممکن است
پیشنهاد افزایش حقوق حدود  ۳۵درصد نیز
در صحن علنی مجلس مطرح شود .اما هنوز
جمعبنــدی درخصوص رقــم نهایی افزایش
حقوق انجام نشده است .بر این اساس ،دولت
مخالف افزایش  ۳۵درصدی حقوقهاســت و
اعالم کرده منابع الزم برای این مقدار افزایش
را ندارد .اما از یک ســو در الیحه بودجه سال
آینده میزان فروش نفــت افزایش پیدا کرده
و از ســوی دیگر فشــار اقتصادی فراوانی به
کارگران و کارمندان وارد میشــود ،به اعتقاد
نمایندگان میتوان این افزایش را برای ســال
آینــده در نظر گرفت .گفتنی اســت ،بحث
پلکانی افزایــش حقوق کارمندان در ســال
آینده فعال در مجلس مطرح نیســت .الزم به
ذکر است ،اخیرا نوبخت رئیس سازمان برنامه
و بودجه گفته است ،برای افزایش قدرت خرید
کارمندان دولت در ســال گذشته ۵۰ ،درصد
به حقوقشــان اضافه شد و این باعث شکاف و
تبعیض میان دریافتی شاغلین و بازنشستگان
شــد ،همیــن امر باعث شــد اجــرای طرح
همسانســازی و متناسبسازی حقوق قوت
بیشــتری بگیرد ،از همین رو کار تازهای آغاز
شد ،البته هنوز عدهای از طرح همسانسازی
بازماندهاند؛ به همیــن دلیل در هیئت دولت
نیز مقرر شد که این موضوع کماکان بررسی
شود و همه مشکالت اجرایی بهتدریج مرتفع
و احقاق حق شــود تا هیچ احدی از این نظام
پرداخت جا نماند .ایــن افزایش ۵۰درصدی
حقوق درحالی انجام شده است که بر اساس
قانون بودجه ســال قبل دولت مجوز افزایش
۲۵درصدی حقوق کارمندان را داشت ،افزایش
مذکــور از محل برخی مصوبــات مثل مجوز
افزایش امتیازات فصــل دهم قانون مدیریت
خدمات کشوری بود.

سهام عدالت

چه خبر از سود سهام عدالت؟

با نزدیک شدن روزهای پایانی سال مشموالن
سهام عدالت در انتظار سود سالیانه سهام خود
هستند .تاکنون این ســود در سه مرحله و به
میزان  ۱۲هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان پرداخت
شده و ســودی که امسال پرداخت خواهد شد
مرحله چهارم و سود سال  ۱۳۹۸است .بهگزارش
ایسنا ،با وجود اینکه در آخرین ماه سال به سر
میبریم و به روزهای پایانی سال  ۱۳۹۹نزدیک
میشــویم ،هنوز هیچ مسئولی به طور شفاف
درمورد زمان و میزان ســود سال  ۱۳۹۸سهام
عدالت اظهار نظر نکرده است .البته زمان واریز
سود ســهام عدالت ســال  ۱۳۹۸بستگی به
فعالیت شرکتها دارد و به گفته مسئوالن در
صورت انجام اقدامات الزم از سوی شرکتهای
مربوطه ،سود سهامداران تا پایان سال پرداخت
میشود .به نظر میرسد واریز سود سالیانه سهام
عدالت چند تفاوت مهم با سالهای قبل دارد.
نخست آنکه مشــموالنی که روش مستقیم را
برای مدیریت ســهام خود انتخاب کرده بودند،
چنانچه اقدام به فروش بخشــی از سهام خود
کرده باشند ،فقط ســود بخشی از سهام را که
نفروختــه اند ،دریافت خواهند کرد .برای مثال
درصورتی که  ۳۰درصد ســهام عدالت خود را
فروختهاند ۷۰ ،درصد از ســود سال  ۱۳۹۸را
دریافت خواهند کرد .تفاوت دیگر لزوم ثبت نام
در ســامانه سجام است .هر کدام از  ۳۶شرکت
سرمایهگذاری استانی و ناشران بورسی که برای
واریز ســود مشموالن ســهام عدالت ،شرکت
سپردهگذاری مرکزی را انتخاب کرده باشند این
سود براساس شماره حساب اعالم شده در سجام
واریز خواهد شد .چنانچه مشمول سهام عدالت
بخواهد سود خود را به صورت متمرکز دریافت
کند و خود به دنبال ســود شرکتها نرود تنها
راه این اقدام ،ثبتنام در سامانه سجام به نشانی
 www. sejam. irاست .البته به نظر میرسد
این آخرین سالی است که همه مشموالنی که
روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود
انتخاب کرده اند ،با ارزش اولیه یکســان سهام
عدالت خود ،ســود یکسان دریافت میکنند و
از ســال آینده که تکلیف اعضای هیئت مدیره
شرکتهای سرمایهگذاری استانی و پروژههایی
که این شرکتها در آن سرمایهگذاری خواهند
کرد ،مشخص شود ،میزان سودی که مشموالن
هر استان دریافت میکنند ،با یکدیگر متفاوت
خواهد بود.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت:
رقم  ۶میلیون و  ۸۹۵هزار تومانی که به عنوان هزینه
ماهانه معیشت کارگران اعالم شده غیر از هزینههای
مســکن و اجاره بهــا و درمان اســت و تنها بخش
خوراکیها را شامل میشود.
هادی ابوی در گفتگو با ایســنا ،در ارزیابی تعیین هزینه ســبد
معیشت کارگران در کمیته مزد اظهار کرد :امسال در بحث تعیین
رقم سبد معیشت ،نمایندگان گروه کارگری مرکز آمار را به عنوان

فقط خورد و خوراک کارگران  ۶میلیون و  ۸۹۵هزار تومان!

مرجع قبول کرده و به تفاهم اولیه رســیده بودند
که دادههای مرکز آمار را درباره هزینههای معیشت
خانوارهای کارگری مدنظر قرار بدهند .البته اینکه
بعد خانوار را در میانگین ســرانه کشور  ۳.۳نفر در
نظــر میگیرند ،معتقدیم که در مــورد خانوارهای
کارگری بیشتر از این است.
وی ادامه داد :قیمتهایی که در جلسه آخر کمیته مزد در خصوص
برخی اقالم از ســوی مرکز آمار ارائه شد ،با قیمتهایی که گروه

کارگری به دســت آورده بودند ،متفاوت بود چون قیمتهایی که
گروه کارگری از بررســی گزارشهای میدانی به دست آورده بود،
اعم از برنج و حبوبات ،میوهها و خوراکیها بر مبنای فروشگاههای
شهرداری بود که بر آنها نظارت میشود و قطعا قیمتها بیرون
بازار با ارقام فروشگاهی تفاوت دارد.
وی از نمایندگان مجلس خواســت تــا ارز  ۴۲۰۰تومانی را تنها
به کاالهای اساســی و مصرفی خانوارهــای ضعیف و کم درآمد
اختصاص بدهند.

آفتاب یزد گزارش میدهد

چشم انداز مسکن در سال 1400

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :این روزها که خانهتکانی شب عید
فرارســیده و مردم در حال و هوای رد کردن یک ســالگی شیوع
کووید ۱۹و همچنین تجربه غمانگیز مرگ عزیزانشان با این ویروس
منحوس و خبیث به اســتقبال سال نو  ۱۴۰۰خورشیدی میروند
برخــی افراد همچنــان امیدوار به خانه دار شــدن که قصد خرید
ملک داشــتند به فکر افتادهاند چرا که تصور میکنند ممکن است
در ســال  ۱۴۰۰قیمتها باز هم دو برابر شود و همان مشکلی که
برای بسیاری از خریداران در سال  ۹۹رخ داد ،باز هم تکرار شود! و
این یعنی بحرانی تازه برای مستاجران و بیخانمانها! کما اینکه در
هفتههای اخیر با وجود اینکه فصل معامالت داغ فرا نرسیده است،
اما افزایش تعداد متقاضیان در بازار خرید از یک سو و کاهش تعداد
واحدهای مســکونی در بازار به ویــژه در محالت پرجمعیت باعث
شده که این بازار به سمت افزایش قیمت حرکت کند!
اینکــه چنین اتفاقی را میتوان «رونــق» توصیف کرد یا «رکود»،
پرسشــی است که شــاید از مباحث محل اختالف کارشناسان در
۲هفته مانده به پایان ســال «جهش تولید» اســت! سالی که قرار
بود دولت حســن روحانی که در تابســتان  ۹۹وقتی موج شــدید
گرانی اجاره بها کمر مســتاجران را بســیار خم کرده بود ،اقرار به
کمکاری و بیتوجهی هر دو دولتش از سال  ۹۲تا  ۹۹کرد؛ اگر چه
طبق تصور کارشناســان در همان مقطع تا امروز دولت مستاصل
در انــواع گرفتاریهای خودســاخته و دیگرســاخته؛ همچنان از
اجرای حتــی یک طــرح امیدوارکننده برای ســال  ۱۴۰۰عاجز
نشان داده است.
رضا فیروزی ،کارشــناس مســکن در گفتگو بــا «آفتاب یزد» در
خصــوص ارزیابی خــود از فضای حاکم بر بازار مســکن و نگرانی
مردم از افزایش شــدید در ســال  ۱۴۰۰میگوید :اگرچه به دلیل
شــرایط خاص حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران نمیتوان
بــه طور قاطــع از افزایش در حد  ۱۰۰درصدی ســخن گفت ،اما
آنچه همــه تجربه کردهاند هیچ باوری بــرای تثبیت این نرخها و
یا شکســتن قیمت مســکن وجود ندارد؛ کما اینکه افزایش قیمت
مصالح ســاختمانی ،رشــد هزینه قیمت تمام شده ساخت مسکن
و نبود اعتماد ببین مالک و ســازنده برای ســاخت ،باعث شده که
مالکان واحدهای فرســوده هم انگیزهای برای نوســازی واحدهای
خود نداشته باشند.
وی بــا بیان اینکه طی یک ســال با وجود بیمــاری کرونا و رکود
اقتصــادی در ایــران و تمام جهان ،مســکن در تهــران با حدود
۱۰۰درصد افزایش قیمت مواجه شد ،میافزاید :کما اینکه بهمنماه
امســال عمیقترین رکود بازار امالک در مقایسه با ماههای مشابه
سالهای قبل از آن دستکم از سال  ۱۳۸۸تا کنون رقم خورد؛ این
در حالی است که یک ماه مانده به پایان سال که انتظار میرفت با
توجه قرار گرفتن در بازه زمانی شب عید معامالت رشد کند ،فقط
 ۲۹۵۰فقره معامله ملک در تهران به امضا رســید که این حجم از
کسادی در ماههای بهمن ۱۱سال گذشته بیسابقه بوده است!
فیروزی با بیان اینکه با نگاهی به آخرین گزارشها مشــخص است
که در ماه گذشــته و در شــرایطی که توقع میرفت پس از  ۳ماه
کسادی ،معامالت مسکن به دلیل نزدیک شدن به هفتههای پایانی

ابعاد و عواقب
یک تصمیم جنجالی
ادامه از صفحه اول:
«حق االمتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور)های ارائهدهنده
خدمات مخابراتی به میزان ده درصــد (۱۰درصد) افزایش یافته
و به حســاب درآمد عمومی ردیف  ۱۳۰۴۰۴نزد خزانهداری کل
واریز میشــود .منابع حاصل به میزان ســی هزار میلیارد ریال با
هــدف حمایت از تولید و محتوا وفعالیتهای فرهنگی و نظارت در
فضای مجازی هزینه میشــود .مســئولیت صدور مجوز و تنظیم
مقررات صــوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن ،منحصرا به عهده
ســازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ســاترا (سازمان
صدا میباشد».
در پاسخ به انتقادات نمایندگان مجلس چند نکته گفته اند:
مجلس  ۳۰۰۰میلیارد تومان از درآمد دولت از اپراتورها را شفاف
کرده است (رضاخواه ،نماینده تهران)
بر اساس مصوبه مجلس هر نوع افزایش تعرفه اینترنت غیرقانونی
است (دهنوی ،نماینده تهران)
درآمد حاصله صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم خواهد شد
و به صداوسیما ارتباطی ندارد( .رضاخواه نماینده تهران)
دولت مبلغی از اپراتورها دریافت میکند و امســال نیز قرار است
رقمی معــادل  ۱۱هزار میلیارد تومان اخــذ کند ولی به مجلس
عنوان میشــود که رقمی معادل  ۷هــزار میلیارد تومان دریافت
میشود .این درآمد را دولت پنهان کرده بود و مجلس شفاف کرده
(دهنوی ،نماینده تهران)
این مصوبه در قراردادهایی (از اپراتورها) اعمال خواهد شد که در
سال  ۱۴۰۰به پایان برسند (نیکزاد نایب رئیس مجلس)
بهجز نکته دوم فوق که پس از شنیدن اعتراضات کاربران در عصر
روز ســه شنبه در صحن به تصویب رسید و به مصوبه اضافه شد،
هیچکدام از این نکات در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس نیست
ولی خب نیت نمایندگان محترم را تا حدودی روشن میکند.
> چهارم :و اما اشکاالت حقوقی و فنی مصوبه مجلس

از نظر نگارنده این مصوبه اشکاالت فنی و حقوقی جدی و مهمی
دارد که در  ۶نکته زیر مختصرا ً و به زبان ساده بیان میشود.
 -۱قــرارداد (پروانــه فعالیت) اپراتور یک ســند حقوقی معتبر و
الزامآور برای طرفین اســت که به موجب قانون در سالهای پیش
امضا گردیده اســت و هرگونه تغییر در شــرایط مالی این قرارداد
منجر به شــکایت طرف متضرر از دولت به دادگاه یا دیوان عدالت
اداری خواهد شــد .مثل آن اســت که دولت با رعایت تشریفات
قانونی از طریق مزایده مث ً
ال ،یک ساختمان را به یک بهرهبرداری
واگذار کند اما بعد چند ســال مجلس با تصویب قانون رقم اجاره
را زیاد کند! خب طرف مقابل شکایت خواهد کرد و دولت ملزم به

> بهمــن ماه امســال عمیقترین رکود
بازار امالک در مقایسه با ماههای مشابه
سالهای قبل از آن دستکم از سال ۱۳۸۸
تاکنون رقم خورد
> برنامههای حاکمیــت اعم از دولت و
مجلس برای حوزه مســکن اشتباه بوده
و هنوز هم مشــکل را رفع نکرده است.
چراکه  ۵دهه است مسئله مسکن کوچک
شمرده شده است
سال و قرار گرفتن در بازه زمانی جابه جاییهای شب عید مقداری
رشــد کند ،تحت تاثیــر افت توان تقاضای واقعی و عقبنشــینی
ســرمایهگذاران از بازار امالک روند کاهشی معامالت که از آبانماه
قبل شروع شده بود ،ادامه پیدا کرد.
وی با بیان اینکه پس از سال جدید نیز به دلیل بحث احیای برجام
و نزدیک شــدن به انتخابات ریاســت جمهوری ،مقداری خرید و
فروش مســکن کاهش یافته و ممکن است تا اردیبهشت و خرداد
 ۱۴۰۰این روند حاکم باشــد اظهار میدارد :برنامههای حاکمیت
اعم از دولت و مجلس برای حوزه مســکن اشتباه بوده و هنوز هم
مشــکل را رفع نکرده اســت .چرا که  ۵دهه است مسئله مسکن
کوچک شمرده شده است.
این کارشــناس مســکن با بیان اینکه تاثیرات روانی خیلی در این
حوزه تاثیر میگذارد و هم اکنون نیز تحت تاثیر مســائل سیاسی
قرار دارد ،میگوید :از طرف دیگر غالب تولیدکنندگان مسکن ،خرد
هســتند و تحلیل بلندمدت ندارند؛ چرا که بخش مسکن در ایران
یک ســاختار متشکل نیست و هیچگاه دولتها خرده سازندگان را
در یک تشــکیالت بزرگ قرار نداده اند .در واقع بســترهای ایجاد
ساختار در بخش مســکن فراهم نیست و به همین دلیل پیوسته
شاهد مقاطع رونق و رکود در این حوزه هستیم.
وی یــادآور میشــود :بعضی اوقات که قیمتهــا جهش میکند،
برخی مسئوالن با تصور کمک به بخش مسکن مصاحبه میکنند و
میگویند فعال خانه نخرید تا ارزان شود ،اما در واقع با این صحبت
به تولید مســکن هم ضربــه وارد میکنند؛ زیــرا تولیدکنندگان
جبران زیان وارده به بخش خصوصی خواهد شد.
بگذریم که ســهامدار خارجی ایرانســل یعنی شــرکت MTN
(شریک وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان) هم ممکن است دعاوی
جدیتری علیه دولت به عنوان طرف قرارداد اقامه کند.
 -۲گفته میشــود این این مصوبــه در قراردادهایی (از اپراتورها)
اعمال خواهد شد که در سال  ۱۴۰۰به پایان برسند .این هم حرف
غلطی است .فقط قرارداد ایرانسل در سال  ۱۴۰۰پایان مییابد که
طبــق صریح بند  ۳-۴پروانهای که در ســال  ۱۳۸۵از دولت نهم
گرفته ،حتی در تمدید پروانه هم دولت نمیتواند نرخ حق السهم
۲۸.۱درصد را بدون موافق ایرانســل و شریک خارجیاش تغییر
دهد .حتی اگر ممکن میشــد هم ایرانسل به عنوان رقیب همراه
اول اعتــراض میکرد که چرا دولت بیــن او و بقیه تبعیض قائل
میشود؟ (و اعتراضش طبق فصل  ۹تسهیل رقابت و منع انحصار
قانون اصل  ۴۴وارد بود)
 -۳مصوبه مجلس میان اپراتورهای مختلف ثابت و ســیار تفاوت
قائل نشده است و گفته برای همه اپراتورها حق السهم ۱۰درصد
زیاد میشود .همانطور که میدانید نرخ حق السهم برای اپراتورهای
مختلف متفاوت اســت .اگر بنا باشد به همه آنها ۱۰درصد اضافه
شــود قطعاً برخی اپراتورها ورشکست میشوند .مث ً
ال بخش ثابت
شــرکت مخابرات ایران با نرخ  ٪۵فعلی هم در مرز زیان است .و
نمیتوان آنرا یکمرتبطه  ۳برابر کرد! در واقع گویا مجلس متوجه
نبوده که بجز همراه اول و ایرانسل اپراتورهای دیگری هم هستند
و قانون را به صورت عام اما با نیت اعمال بر همراه اول و ایرانســل
نوشته است! (مصائب قانوننویسی بیدقت)
 -۴اینکــه مجلــس محترم «هر نــوع افزایش تعرفــه اینترنت
غیرقانونی اســت» را هم به انتهای مصوبه افزوده است ،مشکلی
را حل نمیکند .نهتنها ممکن نیست (چون رقم قابل مالحظهای
از ســود اپراتور را کم میکند) بلکه خالف منطق سلیم و عدالت
اســت .طبق ماده  ۹۰قانون اصل ۴۴هــم دولت ملزم به جبران
مابهالتفاوت و زیان بخش خصوصــی خواهد بود .با چه منطقی
دولت مجاز است مالیات شرکت خصوصی را به میزان قابل توجه
افزایش و دهد اما به او تکلیف کند که محصول را با قیمت ثابت
به فروش برساند؟
 -۵مسئله دیگر هدف و محل خرج این  ٪۱۰است .ابهام در هزینه
کرد این  ٪۱۰اضافی هم کام ً
ال در متن مصوبه پیداســت .در صدر
مصوبه گفته شده« :منابع حاصل به میزان سی هزار میلیارد ریال
با هــدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیتهای فرهنگی و نظارت
در فضای مجازی هزینه میشود» اما در ذیل آن آمده «مسئولیت
صدور مجــوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر
آن ،منحصرا بهعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر
(ســاترا) سازمان صدا» معنای این جمله آخر چیست؟ چه ربطی
به صدر دارد؟ اگر بیربط است چرا آمده اگر منظور اعطای بخشی
از این بودجه  ۳۰۰۰میلیاردی به ســاترا (زیرمجموعه ســازمان

خــرد تحلیل خاصی از اقتصاد مســکن ندارنــد .بلکه میخواهند
زود ســرمایه را بیاورند  ۱۰تا  ۲۰تا واحد احــداث کنند و بروند؛
در حالی که در کشورهای توســعه یافته به دلیل وجود ساختار و
برنامهریزی بلندمدت معموال اهداف بزرگتری دنبال میشــود .به
همین دلیل بازارهای اقتصادی آنها از جمله مسکن مثل کشور ما
متالطم نیست.
فیروزی با بیــان اینکه هرچقدر در بخشــهای علمی ،اقتصادی و
تکنولوژی پیشــرفت رخ داده اما مشکالت بخش مسکن حل نشده
باقی مانده اســت ،تصریح میکند :باید به جای آنکه متقاضیان را
از مافیای مسکن ترساند ،سازندگان را در یک ساختار تشکیالتی،
منسجم کرد و برنامه بلندمدت ریخت.
وی بــا بیان اینکه کســادی معامالت امروز به گونهای اســت که
فروشندگان و ســازندگان به خریداران اصرار میکنند ،میافزاید:
این رویکرد نشان میدهد بازار مسکن در مسیر کاهشی قرار گرفته
و تحوالت سیاسی بینالمللی در بازار مسکن تاثیرگذار بوده است؛
به گونــهای که از آبان ماه  ۹۹قیمتهــا  ۱۰تا  ۱۵درصد کاهش
یافت و در بهمن ماه نیز بر اســاس گزارشهای واصله از مشاوران
امالک قیمتها حدود  ۸درصد پایین آمده است .اما اینکه این روند
رکود -کاهشی تا کجا ادامه خواهد داشت آشکار نیست.
این کارشــناس مسکن با بیان اینکه ادامه وضعیت کنونی مشروط
به آرامش بازار ارز و شرایط سیاست خارجی است ،میگوید :مقطع
کنونی میتواند آغاز یک دوره رکود  ۳تا ۵ســاله برای بازار مسکن
باشد به شرطی که این بازار از ناحیه سایر متغیرها همچون شرایط
بینالمللی دچار شوک نشود و شاهد رشد قیمت ارز و طال نباشیم.
بعد ممکن اســت به تدریج ســرمایهها به بخش مســکن بیاید و
معامالت کم کم افزایش پیدا کند .بخشــی از این ورود نقدینگی از
بورس خواهد بود؛ زیرا به دلیل روند کاهشی مشتاقان بازار سرمایه،
سهامداران دچار دلزدگی شده اند.
وی با ابراز شــگفتی از اظهــارات اخیر خســروی رئیس اتحادیه
مشــاوران امالک که تــوپ را به زمین رســانهها انداخته و گفته:
«اینکه اعــام کنیم دوره انتظار برای خانه دار شــدن به بیش از
۱۰۰ســال رســیده باعث ناامیدی میشــود .ممکن است با رونق
اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به یکباره خانوادهها نقدینگی
خرید مسکن را به دست بیاورند ».میافزاید :در واقع رئیس اتحادیه
مشــاوران امالک و متولیان مدیریت مسکن در کشور باید بیش از
اینکه به دنبال پنهان کردن حقایق باشــند به صورت یک دغدغه
ملی و مهم مسئله پیشی داشتن تقاضا از عرضه را به عنوان چالش
زندگی معیشــتی مردم جــدی بگیرند .نمیتوان با شــعارپراکنی
معضل مسکن نسل جوان مایوس از خانه دار شدن را حل کرد.
فیروزی با بیان اینکه با دســت فرمان کنونی متولیان مســکن در
ایران ،رکود در این بازار ادامهدار خواهد بود دلیل این امر را فاصله
بسیار زیاد عرضه وتقاضا در شرایط فعلی برشمرده و میافزاید :کما
اینکه بدون تعارف در آینده شــاهد افزایــش قیمت در این حوزه
خواهیم بود و از آنجا که بخش مســکن با  ۲۷۶حوزه اشــتغال در
کشور ارتباط دارد ،باید اقداماتی در جهت سروسامان دادن به این
حوزه هرچه سریعتر صورت گیرد.

صداوســیما) اســت پس چرا نمایندگان مصاحبه کرده و مرتب
تکذیب میکنند (قاضیزاده نماینده مشهد) اصال چرا شفاف ذکر
نشــده تا این ابهام پیش نیاید؟ این چه ادبیات مبهم و عجیبی در
قانوننگاری است آخر.
بگذریــم که اصال پولپاشــی در تولید محتــوا در فضای مجازی
سیاست غلط و شکست خوردهای است.
 -۶مســئله دیگر آن اســت که اگر برخی از نمایندگان مدعیاند
وزارت ارتباطات درآمد (هنوز محقق نشده سال  )۱۴۰۰را به اندازه
 ۳۰۰۰میلیارد تومان پنهان کرده است و «به جای آنکه به خزانه
واریز شــود ،در اختیار وزارت ارتباطات بــوده و ما نمیدانیم که
برای چه مواردی استفاده میشده است» خب اوال از همان دیوان
محاسبات که زیر نظر مجلس اســت بپرسید و گزارش بگیرید و
ثانیاً چرا مبلغ پیشنهادی وزارت ارتباطات که  ۷۰۰۰میلیاردتومان
در ردیف  ۱۳۰۴۰۴بوده به  ۱۰هزار افزایش ندادید تا این مشکل
حل شــود؟ مگر این رقم پیشبینی  ۱۴۰۰نیست؟ یعنی چه که
درآمد گم شده؟ درآمدی که محقق نشده و هنوز موعدش نیامده
چگونه گم میشود؟
عجیب اســت که مجلس محترم بجای اصالح پیشبینی وزارت
ارتباطات به  ۱۰هزار میلیارد (مطابق آنچه در همه حوزهها اتفاق
میافتد و در کمیســیون تلفیق مرسوم است) عدد حق السهم را
دهدرصد افزایش داده اســت! مثل آنکه بجای پیشبینی صحیح
رقم درآمد مالیاتی کل کشور در جدول مربوطه بودجه ،بروند نرخ
مالیات بر عملکرد (۲۵درصد) همه کسب و کارها را افزایش دهند!
> و آخر :جمعبندی

افزایش ده درصدی حق الســهم اپراتورها آنهم در شرایطی که با
تورم سنگین اپراتورها ملزم به حفظ قیمت اینترنت شدهاند هزینه
ســنگینی به بخش ارتباطات کشــور تحمیل میکند که فراتر از
 ٪۱۰اســت و همانطور که نشان دادیم میتواند عددی به بزرگی
 ۴۰تا  ۵۰درصد از ســود عملیاتی خالص یک ســال همراه اول و
ایرانسل باشد و این جدای از مشکالت حقوقی مصوبه است که با
شکایت اپراتورها از دولت همراه خواهد شد.
این همه نکته فنی گفتیم یه نکته سیاسی هم اضافه کنیم :خوب
است نمایندگان محترم هم توجه کنند که دولت فعلی تنها پنجماه
از ســال  ۱۴۰۰مستقر اســت و اصوالً تحقق بخش عمده درآمد
کذایی در دولت بعد که چه بسا دولت مطبوع مجلس محترم باشد
خواهد بود؛ لذا به فکر مشکالت و مصائب آن دولت باشید و مبادا
طوری شود که پایبندی به توجیهات امروز خود ،مثلعدم افزایش
قیمــت اینترنت و ...را با تغییر دولت در نیمه دوم ســال ۱۴۰۰
فراموش کنید .اینها حداقل در حافظه فضای مجازی ثبت میشود
و فردا که این دولت رفت از خود شما مطالبه میکنند.
در نهایت امیدوارم مجلس محترم اشکاالت این ماده را در گفتگو با
صاحبنظران بشنود و در جهت اصالح آن گام بردارد.

