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صاحبان بیش از یک خودرو بخوانند
شــما عالوه بر اینکه اگر یک خودرو به ارزش باالی یک میلیارد تومان داشــته 
باشــید، مشمول پرداخت مالیات بر خودروهای لوکس می شوید، چنانچه بیش 
از یک خودرو داشــته باشید و مجموع آن ها بیش از یک میلیارد شود هم باید 

مالیات بپردازید. 
به گزارش ایســنا، مالیات خودروهای لوکس یا به عبارت خودروهای با ارزشی 
بیش از یک میلیارد تومــان فقط صاحبان این قبیل خودروها را دربرنمی گیرد 
بلکه اگر فــردی ارزش مجموع خودروهای خود و افراد تحت تکفل آن بیش از 
یک میلیارد تومان شود نیز باید مالیات بپردازند. افرادی که باید تا پایان بهمن 
ماه امســال مالیات متعلقه را بپردازند، می توانند به سامانه سازمان امور مالیاتی 
به نشانی  https://www.intamedia.ir مراجعه کنند و همه اقالم خودروی 
خود را مشــاهده کنند و مالیات تعلق گرفته به خودروی خود را نقدی پرداخت 
کنند. در این بین، هر فردی می تواند با شماره ملی و شماره موبایل به نام خود 
وارد سامانه ذکر شده شود و پس از احراز هویت از اطالعات خود، خودروهای به 
نامش و ارزش آن ها آگاه شود. عالوه بر این، از میزان میزان مالیات تعلق گرفته 

به خودرو یا خودروهای خود نیز می توانند اطالع یابند. 
پیش از این، محمود علیزاده-معاون سابق سازمان امور مالیاتی، درباره چگونگی 
ارزش گــذاری خودروهای باالی یک میلیارد به ایســنا توضیحاتی ارائه کرد که 
طبق آن، ارزیابی ارزش هر دســتگاه خودرو داخلی و خارجی معموال برمبنای 
ســال ساخت خودرو با اعمال ضریبی روی ارزش تعیین شده خودرو به استناد 

ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش گذاری صورت می گیرد. 
از ســوی دیگــر، از آنجا کــه ۹۰ تا ۹۵ درصــد قیمت واقعی خــودرو مبنای 
ارزش گذاری قرار می گیرد، اگر در این موضوع به هر دلیلی ارزش تعیین شــده 
برای خودروهای موردنظر بیشــتر از ارزش واقعی آن ها باشــد، همانطور که در  
آیین نامه اجرایی این بند از تبصره ۶ و ۷ بودجه مشخص شده است، مشموالن 
می توانند با مراجعه، ارائه مدارک و مستندات مستدل به اداره امور مالیاتی محل 
سکونت شــان نسبت به رقم ارزش گذاری شده برای خودروی مشخص متعرض 
شــوند.  عالوه بر این، مبنای ارزش گذاری خودروهای باالی یک میلیارد تومان 
چه تصادفی و چه غیرتصادفی طبق نوع خودرو، ســال ســاخت، برند سازنده 
خودرو محاســبه می شود. گفتنی است که نرخ مالیات ساالنه خودروهای باالی 

یک میلیارد به شرح ذیل تعیین شده است: 
1- تــا مبلغ 1/۵ میلیارد تومان نســبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک 

درصد 
۲- تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد 1/۵ میلیارد تومان معادل دو درصد 

۳- تا مبلغ ۴/۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد 
۴- نسبت به مازاد ۴/۵ میلیارد معادل چهار درصد

مرغ باید ۲۸ تا ۳۱ هزار تومان فروخته شود؟
مدیرعامــل اتحادیه مرغداران گوشــتی بــا بیان اینکه قیمت مــرغ گرم برای 
مصرف کنندگان ۲۸ تا ۳1 هزار تومان است، گفت: فروش مرغ با قیمت های باالتر 
گرانفروشــی بوده و دستگاه های نظارتی باید با آن برخورد کنند. حبیب اسداهلل 
نژاد در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که قیمت مرغ در بازار باید چقدر 
باشــد؟ گفت: قیمت مرغ زنده در بازار 1۷ هزار و ۵۰۰ تا 1۹ هزار و۷۰۰ تومان 
است، بنابراین مرغ گرم بایستی با قیمت ۲۸ تا ۳1 هزارتومان به مصرف کنندگان 
عرضــه شــود. وی ادامه داد: دولت قیمت مصوب مــرغ را ۳1 هزار تومان اعالم 
کرده و فروش مرغ بیش از ۳1 هزار تومان گرانفروشی است. مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران گوشــتی اضافه کرد:وظیفه دستگاه های نظارتی برخورد با واحدهایی 
اســت که تخلف می کنند و مرغ نباید در هیچ فروشگاهی در کشور بیش از ۳1 
هزارتومان فروخته شــود، زیرا قیمت در نظر گرفته شده بیشترین حاشیه سود 
را برای واحدهای صنفی دارد. وی در پایان با اشــاره به افزایش هزینه های تولید 
گفت: قیمت نهاده ها افزایش یافته است. همچنین جوجه یکروزه با قیمت مصوب 
۶۰۰۰ تومان به مرغداران تحویل نمی شــود. از طرفی هزینه های پشت بارنامه 
نیز اضافه شــده است. همه این موارد باعث افزایش قیمت تمام شده تولید برای 

مرغداران شده است.

تخم مرغ دو نرخی است
قیمت هر شــانه ۳۰ عددی تخم مرغ در مغازه های سطح شهر تهران ۴۸ تا ۵۵ 
هزارتومان و در میادین میوه و تره بار ۴۲ هزارتومان اســت. به گزارش ایسنا، بر 
اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت هر شانه 
تخم مرغ ۳۰ عددی به وزن حدود دوکیلوگرم ۴۸ تا ۵۵ هزار تومان اســت. این 
یعنــی قیمت هر عدد تخم مرغ برای مصرف کننــدگان حدود 1۶۰۰ تا 1۸۰۰ 
تومان تمام می شود. در میادین میوه و تره بار نیز هر شانه تخم مرغ تنظیم بازاری 
۳۰ عددی با قیمت ۴۲ هزارتومان به مصرف کنندگان عرضه می شــود. گفتنی 

است که در حال حاضر تخم مرغ دارای دو نرخ آزاد و دولتی است.

افزایش ۳۷ درصدی
 هزینه دهک های مختلف

طبــق گزارش مرکز آمار، دهک های مختلف به طور متوســط با گرانی بیش از 
۳۷ درصدی برای خرید کاال و تامین خدمات مواجه شــده اند. به گزارش ایسنا، 
تغییرات شاخص تورم اعالمی از سوی مرکز آمار، در دی ماه امسال نشان داد که 
تورم ساالنه به ۴۲.۴ درصد کاهش یافته ولی تورم نقطه به نقطه  با رشد نسبت 
به ماه قبل به ۳۵.۹ درصد افزایش یافته بود. این درحالی است که بررسی آخرین 
وضعیت تورم بین دهک های مختلف از این حکایت دارد که  تورم ســاالنه بین 
۴۵.۲ درصد در دهک اول و دوم  تا ۴1.۷ درصد در دهک دهم متغیر اســت که 
بیانگر فاصله ۳.۵ درصدی تورم بین 1۰ دهک اســت. اما در مورد وضعیت تورم 
نقطه به نقطه بین دهک ها، نــرخ بین ۳۷.۲ درصد در دهک اول و ۳۶.۴ درصد 
در دهک دهم متغیر است که نشان دهنده متوسط افزایش هزینه های دهک ها 
نسبت به دی ماه سال گذشته است. براساس این گزارش، هزینه خرید خوراکی 
و آشامیدنی ها برای خانوارهای دهک اول ۴۲.۵ درصد افزایش یافته و برای دهک 
دهم تا ۴۳.۳ درصد این روند رو به رشد ادامه داشته است. برای تامین کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات نیز گرانی حدود ۳1 درصد تا ۳۴.۷ درصد ثبت شده است.

خرید کاالهای ضروری
 در یک سامانه اینترنتی جدید

فاز دوم ســامانه »هست اینجا« با هدف ایجاد دسترسی آساِن مردم به کاال های 
اساســی  راه اندازی شد. این سامانه مردمی که پیش از این با تهیه و توزیع اقالم 
بهداشــتی نظیر ماســک و محلول ضدعفونی فعالیت خود را آغار کرده بود، با 
ایجاد زیرساخت مناسب جهت تهیه اقالم اساسی سبد خانوار و توزیع هوشمند 
آن به روز رســانی شد. »هست اینجا« موفق شــده در تعامل با دولت و با حذف 
واسطه ها، عالوه بر تامین اقالم بهداشتی در سراسر کشور، کاالهای اساسی مورد 
اســتفاده مردم، مانند برنج، شکر و به زودی مرغ و روغن را با قیمت تنظیم بازار 
در استان های تهران و البرز تهیه و توزیع کند.  احتمال می رود با حمایت دولت 
تا پایان ســال چند اســتان دیگر هم به این فهرست اضافه شوند. نحوه سفارش 
محصول از این ســامانه هم به این صورت اســت که هر شخص با کد ملی خود 
وارد سامانه هست اینجا به آدرس hastinja.ir می شود و پس از ثبت نام، کاالی 
مورد نظر خود را ســفارش می دهد و برای تحویل آن بر اســاس زمانبندی که 
سامانه اعالم می کند، به یکی از ۵۰ شعب منتخب فروشگاه های زنجیره ای رفاه 
مراجعه و کاال را دریافت می کند. همچنین در این طرح قرار است از ظرفیت دیگر 
فروشگاه های زنجیره ای نیز به منظور توزیع آسان و مستقیم کاالهای اساسی به 
مردم استفاده گردد که با همین منظور به زودی 11۰ شعبه توزیعی دیگر به این 

سامانه در تهران و البرز افزوده خواهد شد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده خودروسازان داخلی 
اعمال شد  

مالیات و عوارض شماره گذاری خودروها براساس رتبه بندی انرژی که به تایید 
سازمان ملی استاندارد ایران رسیده مشمول مالیات و عوارض سبز شده است.

به گزارش ایســنا، این نرخ از مالیات براســاس رتبه انرژی محصوالت از صفر تا 
پنج درصد برای خودروهای سواری و وانت دو کابین محاسبه و اعمال می شود.

همچنین، بر اســاس ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، انتقال سند 
خودرو از کارخانه تولیدکننده به خریداران مشمول مالیات می شود.

گفتنی است، مبالغ دریافتی از مشــتریان مرتبط با قوانین ابالغی سازمان امور 
مالیاتی است و ارتباطی با قیمت کارخانه محصوالت خودروسازان ندارد.

نگاه

اخبار کوتاه

سازمان ملی استاندارد:

گندم ها آلوده نیستند
ســازمان ملی اســتاندارد طی اطالعیــه ای تاکید کرد که 
بر اســاس نتایج نمونه برداری و آزمایش ها، کیفیت گندم 
وارداتی مورد تایید اســت و هیچ گونــه مغایرتی از لحاظ 

باقیمانده سرب غیرمجاز در این محموله دیده نشده است.
به گزارش ایسنا، اخیرا اظهاراتی مبنی آلوده بودن بخشی از 
گندم وارداتی از روسیه به سرب باال از سوی یک مقام رسمی 
سازمان غذا و دارو و همچنین یک فعال صنایع غذایی منتشر 
شده بود که خیلی زود از منبع منتشرکننده حذف شد، این 
در حالی است که این ماجرا ابهامات بسیاری دارد که نیازمند 

پاسخگویی شفاف دستگاه های مسئول است.
 اولین اظهارنظر رســمی بعد از این ماجرا به ســازمان غذا 
و دارو مربوط بود که بر اســاس آن، از پنج کشــتی حامل 
گندم وارداتی نمونه برداری شده و به آزمایشگاه های معاونت 

غذا و دارو در اهواز ارســال شده است؛ نمونه های دو کشتی 
مورد تائید بوده و سه نمونه دیگر طبق آئین نامه برای آنالیز 
مجدد به سه آزمایشــگاه دیگر ارسال می شوند که یکی از 

آن ها آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو است.
اما سازمان ملی استاندارد طی نامه ای به مدیر غله و خدمات 
بازرگانی خوزســتان، تایید کرده که ایــن محموله از نظر 
کیفیت و سالمت مطابق با استانداردهای ملی ایران است. در 
این میان گمرک ایران نیز اعالم کرده که محموله های گندم 
وارداتی از روســیه را بر اساس تائید سیستمی و مجوزهای 

صادره از سازمان های مربوطه مبنی بر تائید سالمت ترخیص 
کرده است.

 حاال سازمان ملی استاندارد به دلیل ابهاماتی که در این ماجرا 
وجود دارد، بعد از چندین روز بی پاســخ گذاشتن سواالت 
رسانه ها طی اطالعیه ای اعالم کرده که »در خصوص واردات 
گندم آلوده به سرب خارج از بیشینه حد مجاز استاندارد به 
اطالع عموم می رساند، هیچ گونه مغایرتی از لحاظ باقیمانده 

سرب غیرمجاز در این محموله دیده نشده است«. 
در این اطالعیه تاکید شده که بر اساس نتایج نمونه برداری 

و آزمایش ها، کیفیت گندم وارداتی مورد تایید است و هیچ 
گونه مغایرتــی از لحاظ باقیمانده ســرب غیرمجاز در این 

محموله دیده نشده است.
همچنین در این اطالعیه خاطرنشــان شــده که براساس 
تبصره ۲ ماده 1۴ قانون تقویت و توســعه نظام استاندارد، 
کیفیت مواد و کاالهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و 
توجه به مسائل سالمت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و 
اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر 
و ضوابط فنی مورد قبول ســازمان ملی اســتاندارد منطبق 

باشد. 
گفتنی اســت در ۹ ماهه امســال، بیش  از  پنج میلیون تن 
واردات گندم صورت گرفته که ســهم روسیه با 1.۹ میلیون 

تن بیش از ۳۷ درصد است.

گروه اقتصادی – محمدحسین روانبخش: روز سه شنبه 
در حالی شــاخص کل بورس بعد از چند روز کاهش شدید 
به مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نزدیک شــد و به این 
ترتیب به کمترین مقدار طی هفت ماه گذشــته رسید، که 
سید ابراهیم رئیسی قرار بود در مقابل دوربین صدا و سیما 

بنشیند و با مردم سخن بگوید. 
این گونه گفتگوها اگرچه با سواالت گزینشی و مدیریت صداو 
سیما اجرا می شود اما بعضی فعاالن بازار سرمایه به فکرشان 
رســید که به صفحه مجازی یکــی از مصاحبه کنندگان با 
رئیس جمهور برونــد و از او بخواهند که درباره بورس از او 
ســوال کنند. وعده های پرطمطراق رئیسی و دوستانش در 
ایام انتخابات یکی از مشکالت این روزهای دولتمردان است 
که رفع و رجوع آن ســاده نیست. در همین روز عکسی از 
ابراهیم رئیسی در شــبکه های مجازی دست به دست می 
شد که به طعنه او را »ابراهیم بورس شکن« لقب داده بودند. 
انتقاد از وضعیت بورس که شــرایطی بسیار وخیم دارد به 
جایی رســیده که در هفته قبل تجمعــی اعتراضی در این 
خصوص در مقابل مجلس صورت گرفت اما نه صدا و سیما 
و رســانه های طرفدار دولت خبری از آن منتشر کردند و نه 
دولتمردان حرفی درباره آن زدند. با این حال معلوم بود که 
اگر سه شنبه شب ســوالی از رئیسی درباره بورس پرسیده 

نشود، انتقادات گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.
سخنان رئیســی در پاسخ به چرایی وضعیت بورس نه تنها 
قانع کننده نبود بلکه در تعارض با وعده های داده شــده در 
ایام تبلیغات انتخابات بود. او در ایام انتخابات از  عدم  اجرای 
مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا برای تزریق 
۲۰۰ میلیون دالری به بازار سرمایه انتقاد کرده بود و اعالم 
کرده بود:  مبلغ مصوب در جلســه سران قوا باید زودتر به 
بازار ســرمایه تزریق شود تا وضعیت بورس هر چه سریع تر 

سامان یابد. 
»صندوق حمایــت و تثبیت بازار ســرمایه« یکی دیگر از 
وعده های رئیســی بود و البته این وعده که در روزهای اول 
حضور در پاســتور، به وزیر اقتصاد دســتور خواهد داد که 
وضعیت بورس سامان یابد. حاال اما رئیسی در پاسخ به سوال 
بورسی مجری صدا و سیما توضیح داد: »من در همان هفته 

اول گفتم بورس نباید قلک تامین مالی دولت شود. 
دوم اینکــه باید صندوق های تثبیت و توســعه را به عنوان 
پشــتیبان مردم تقویــت کنیم. نکته ســوم اینکه من تیم 
اقتصــادی را از همان اول مامور کردم راهکارهای برون رفت 

از مشــکالت بورس را بررســی کنیم.« ایــن حرفها یادآور 
وعده هــای قاضی زاده هاشــمی معاون فعلی رئیســی و از 
کاندیداهای انتخابات بود که گفته بود ســه روزه و با ســه 
»دستور« مشکل بورس حل می شود؛ حاال انگار رئیسی آن 

سه دستور را داده است اما اتفاقی نیفتاده است!
رئیسی البته یک حرف تازه هم زد؛ اینکه تصمیمات خوبی 
برای بــورس گرفته شــده و صبح روز چهارشــنبه »وزیر 
اقتصادی« راهکارهــای برون رفت از مشــکالت بورس را 
اعالم خواهد کرد. خاندوزی هم صبح چهارشنبه در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشــت: امروز یک شروع دیگر در 
اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود ان شاءاهلل. چند ساعت 
بعد او این راهکارها را اعالم کرد: اول اصالحیه الیحه بودجه 
1۴۰1 که به طور رسمی به مجلس ارسال خواهد شد و دوم، 
ابالغیه دولت مشتمل بر ســقف گذاری نرخ خوراک و نرخ 
ســوخت که به نظر وی پیامدهای خوبی را برای سودآوری 
این صنایع در بازار سرمایه و در بخش های مختلف اقتصادی 

در پی خواهد داشت.
روز چهارشــنبه بازار ســرمایه اگرچه ظاهــرا مثبت بود و 
شــاخص کل ۲1 هزار واحد رشــد کرد؛ اما نمی توان آن را 
واکنش مثبت و امتداددار بازار بــه وعده های جدید دولت 
دانســت. در واقع ورود همه جانبه حقوقی ها از سوی دولت 

برای خرید می تواند یک روز بازار را مثبت کند اما وقتی علی 
رغم این افزایش قیمت همچنــان خروج پول های حقیقی 
ادامه دارد، مشخص اســت که سهامداران حقیقی واکنش 
چندانی به این حرفها نشــان نداده اند و همچنان اوضاع بر 

همان وضع سابق است. 
محمد خبری زاد، کارشــناس بازار سهام در تحلیل وضعیت 
چهارشــنبه بورس به تجارت نیوز گفت: صحبت ها از قبل 
از انتخابات تا دیشب تکراری است اما در عمل چیز دیگری 
می بینیــم. یک ناهماهنگی بین دولــت، مجلس و در بدنه 
دولت شاهدیم. رئیســی دیشب می گوید مصوبات جدیدی 
در حمایت از بازار داریم و این در حالی اســت که مصوبات 
1۰ بندی که در راستای حمایت از بازار ابالغ شده بود هنوز 

تصویب نشده است. 
این میزان از ناهماهنگی غیر عادی اســت. من به سهامدار 
حق می دهم که در این شــرایط به بازار اطمینان نکند. ما 
برای راستی آزمایی حرف های آقای رئیسی باید اثرات آن را 
روی تابلو ببینیم. امروز بازار با حجم کم خرید سبز است اما 
باید دید این روند ادامه دار اســت یا نه. انقدر قیمت ها پایین 
اســت که حتی اگر کاری نکنند هم بازار هر چند روز یکبار 

خود به خود سبز می شود
همچنین محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز گفت: 

بنــده در دولــت آن جدیت مدنظر را مشــاهده نکردم که 
بخواهد بورس را سروســامان دهد در واقع دولت رییســی 
یک سری شعارهایی را درباره بورس مطرح کرد اما مشخص 
اســت که برنامه جدی برای بورس ندارد. بنابراین ما هر روز 
شــاهد نارضایتی های مردم هستیم که با ارسال پیام و یا به 

صورت حضوری از این وضعیت ناراضی هستند.
اما مهمترین خبر در این خصوص اعالم ارســال نامه رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس به رئیس جمهــور و رئیس 
مجلس دربــاره تاثیر منفی تصمیمات بودجــه ای بر بازار 

سرمایه و بورس بود.
محمدرضا پورابراهیمی در این نامه ضمن ابراز نگرانی جدی 
از مصوبــات دولــت در الیحه بودجــه 1۴۰1 و تصمیمات 
کمیســیون تلفیق بودجه مجلس شــورای اسالمی، اثرات 
منفی این مصوبات و تصمیمات را بر بازار سرمایه برشمرد. 
وی در این نامه تصریح کرده اســت که برخی از مواد الیحه 
بودجه1۴۰1 به شــکل مستقیم و غیرمستقیم اثرات منفی 
بر بازار سرمایه خواهد داشت و اگر چه در ظاهر، این احکام 
منابعی را برای دولت ایجاد می کند اما هزینه های ناشــی از 

تصمیمات منافع ملی را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد.
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نامه با تاکید بر 
میزان هزینه تاثیرات این تصمیمات بر  شرکت های دولتی، 
نهادهای عمومی غیردولتی مانند سازمان تامین اجتماعی، 
صندوق بازنشســتگی کشــوری و نیروهای مسلح و سایر 
نهادهای عمومی و ســهام عدالت خواستار توجه به منافع 
ملی و اثرات تصمیمات بودجه بر زندگی میلیونها سهامدار  

شرکت های حاضر در بازار سرمایه شد.
پورابراهیمی در بخــش دوم این نامه، تصمیماتی که اخیراً 
در کمیســیون تلفیق مجلس مشــابه با احکام بودجه  و با 
موافقت دولت اخذ و درحال نهایی شدن است را برشمرده  و 
گفته مجموعه این تصمیمات نگرانی های جدی را برای اینده 

اقتصادی کشور و وضعیت بازار سرمایه متصور می سازد.
با این تفاصیل باید گفت کــه حتی اگر بپذیریم که دولت 
تصمیم های موتری درباره بورس گرفته است اما چون دید 
جامع نگــر و فراگیری در زمینه اقتصــاد در دولت وجود 
ندارد، و از ســوی دیگر مجلس و دولت توان کارشناســی 
الزم برای بیرون بردن اقتصــاد از وضعیت فعلی را ندارند، 
همچنان مشــکالت اقتصادی ادامه خواهد داشت و مشکل 
بازار ســرمایه هم که بخشی از این مشکالت الینحل است، 

تمام نخواهد شد.  

ســازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان تهــران در رابطه با 
ارسال نامه های اخطار به کســب وکارها جهت عضویت در 
اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی و همچنین 
مسدودســازی چند کســب وکار آنالین به درخواست این 
اتحادیه بیانیه ای منتشــر و اعالم کرد شروع به کسب وکار 
مگر در حوزه هایی بسیار خاص که به سالمت یا امنیت مردم 
ارتبــاط دارد، نیازی به اخذ مجوز از هیچ اتحادیه ای ندارد و 

صرفا باید شروع به کار در مرجع قانونی ثبت شود.
به گزارش ایسنا، سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 
در بیانیــه ای در مورد فیلترینگ چند کســب وکار آنالین، 
اعــالم کرد:  »با توجه به مســائل پیش آمــده اخیر درباره 
ارسال نامه های اخطار به کســب وکارها جهت عضویت در 
اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی و همچنین 
مسدودســازی چند کســب وکار آنالین به درخواست این 
اتحادیه، موضوع توسط کمیسیون های مختلف سازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان تهران بدون عجله و در فرای برخورد 

رسانه ای، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
در حالی که عذرخواهی رئیــس اتحادیه بابت این موضوع 
را مســئوالنه و کامــال قابل تقدیر می دانیــم، معتقدیم که 
مسئله پیش آمده بسیار فراتر از یک اشتباه یا نمونه موردی 
بوده و نیاز به تامل اساســی و تــالش جدی برای بازنگری 
در سیاســت های کالن حوزه کسب وکارهای آنالین و فراتر 
از آن کســب وکارهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال دارد؛ چرا 
که ســازوکارهای نظارت قانونی اتحادیه تناســبی با فضای 

پیشرفت برای فعاالن زیست بوم ندارد«.
در ادامه این بیانیه آمده است: »اهم موضوعات قابل طرح در 
این خصوص ارائه شده است: الف( در حالی که سیاست های 

کالن نظام در راســتای تســهیل فضای کسب وکار و بهبود 
شرایط برای شروع کسب وکارهای جدید به ویژه در فضای 
آنالین است، متاســفانه ماده 1۲ قانون نظام صنفی کشور 
)به عنوان قانون مــادر اتحادیه ها( به صراحت بیان می دارد 
که »افــراد صنفی موظفند قبل از تأســیس هر نوع واحد 
صنفی یا اشــتغال به  کســب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه 
کســب اقدام کنند« و هیــچ کــدام از اتحادیه ها از جمله 
اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی نه تنها امکان 
عدول از ایــن ماده را ندارند، بلکــه در صورت عدم اجرای 
کامل آن مســئولیت حقوقی خواهند داشــت. اتحادیه ها 
در راســتای انجام وظایف نظارتی خــود و اجرای این ماده 
موظف هستند که کسب وکارهای فاقد مجوز را برای پلمب 
]مسدودسازی یا توقف فعالیت[ معرفی کنند. عملی شدن 
اخیر مسدودسازی ها نشان می دهد که نگرانی های دلسوزان 
این حوزه بابت شکل گیری این اتحادیه به چه میزان جدی 

و واقع نگرانه بوده است.
ب( هرگونــه پلمب یا مسدودســازی ولو یک کســب وکار 
داخلی، ناگوارترین اتفاق ممکن برای مجموعه زیســت بوم 
کسب وکارهای آنالین است؛ به ویژه که فعاالن زیست بوم در 
سالیان اخیر یک صدا در تالش بوده اند تا ابعاد مختلف و اثرات 
مخرب چنین رویکردی برای حاکمیت روشن شود. به باور 
فعاالن حوزه کســب وکارهای فضای مجازی، مسدودسازی 
فعالیت یک کسب وکار داخلی به دلیل عدم عضویت در هر 

تشــکلی به هیچ وجه از طرف هیچ نهاد حاکمیتی،  دولتی 
و خصوصی قابل دفاع نیست. حداقل انتظار کسب وکارهای 
فضای مجازی درک این موضوع توسط اعضای هیات مدیره 
اتحادیه است، که اکثر آن ها خود از مدیران کسب وکارهای 

موفق هستند.
از آنجایی که اعضای هیات مدیره اتحادیه امکان عدول از این 
وظیفه قانونی را ندارند، متاســفانه امکان تکرار این حوادث 
ناگوار در آینده هم وجود خواهد داشــت. چرا که حتی اگر 
تصمیم اعضای هیات مدیره اتحادیه نیز بر عدم تکرار موارد 
مشابه باشد، امکان تحمیل نظر مستقیم توسط سایر نهادها 
وجود خواهد داشت. تصمیم و سیاست اشتباهی که متاسفانه 
به نام مدیران کسب وکارهای موفق کشور نوشته خواهد شد.
ج( به دلیل وجود مواد قانونی متعدد نامتناســب با فضای 
کسب وکارهای آنالین در قانون نظام صنفی کشور، متاسفانه 
تبعات دیگری نیز دامن این کســب وکارها را گرفته که هر 
کدام به شیوه ای و در برهه ای از زمان خود را نشان می دهند. 
عــالوه بر اجرای احــکام فیلترینگ با امضــای نمایندگان 
کسب وکارها، به عنوان نمونه های دیگر می توان به مواردی 
نظیر اختالفات جدی بین ۸۸۰۰ اتحادیه سنتی با اتحادیه 
کشــوری کســب وکارهای فضای مجازی و رفتن دود این 
اختالف به چشم کسب وکارها، تبدیل مسئله مبارزه با قاچاق 
در مبادی ورودی کشــور به الزام به کنترل های پرهزینه  و 
عمدتا ناموفق توســط پلتفرم ها، و پذیرش سیاســت های 

نامتناســب با فضای کســب وکارهای آنالین بدون امکان 
اعتراض اشاره کرد.

د( نگرانــی عمیق دیگر کســب وکارها، اعمال ســلیقه در 
الیه های اجرایی این اتحادیه در برخورد با کسب وکارهاست. 
به عنوان نمونه، برخی کســب وکارهای بازاریابی شبکه ای 
دارای مجوز از این اتحادیــه دارای هزاران کاربر مال باخته 
هستند که شکایات خود را با تجمع در برابر نهادهای نظارتی 
به صورت عمومی اعالم می دارند، ولی به راحتی به کار خود 
ادامــه می دهند؛ در حالی که برخی کســب وکارها حتی با 
وجود پاســخ دهی به تعداد شکایات بسیار محدود مشمول 

فیلترینگ این اتحادیه قرار گرفته اند«.
در آخر تأکید شــده اســت: »با توجه به موارد فوق و برای 
پیشــرفت کشــور و اقتصاد دیجیتال معتقدیم شــروع به 
کســب وکار مگر در حوزه هایی بسیار خاص که به سالمت 
یا امنیت مــردم ارتباط دارد، نیازی بــه اخذ مجوز از هیچ 
اتحادیه ای ندارد و صرفا باید شــروع به کار در مرجع قانونی 
ثبت شود. پیش شــرط قرار دادن عضویت در اتحادیه های 
صنفی صرفا موجب دشــواری تاســیس کسب وکار، اعمال 
انحصار و ایجاد رانت شــده و منفعتی برای جامعه و مردم 
ندارد. به همین دلیل ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران با هر گونه الزام به اخذ مجوز از هر اتحادیه ای مخالف 
اســت و حتی عضویت در این ســازمان را نیــز با ابزارهای 
نظارتــی دنبال نمی کنــد. لذا از دولت و بــه ویژه کارگروه 
اقتصاد دیجیتال و نیز هیات مقررات زدایی و تسهیل فضای 
کسب وکار انتظار جدی می رود یک بار برای همیشه الزام به 
اخذ مجوز برای شروع کسب وکار را ملغی کرده و نظارت را به 
مراحل بعد از تاسیس و ثبت در مراجع قانونی منتقل کند«.

گروه اقتصادی- محمد ســیاح: مشکالت 
اقتصادی به حدی افزایش یافته اســت که این 
روزها کمتر کسی پیدا می شود که با داشتن یک 
شغل بتواند زندگی اش را اداره کند؛ کارشناسان 
بازار کار معتقدند که با وخیم تر شدن معیشت و 
کاهش درآمدهای سرانه و همچنین رشد تورم 
و کاهش ارزش پول ملی؛ بسیاری از نیروهای 
کار باید بیش از یک یا دو شغل داشته باشند تا 
بتوانند زندگی شان را در حد معمول اداره کنند.

تورم مهمترین مشکل در اقتصاد کشور محسوب 
می شود که البته عوامل مختلفی سبب بروز آن 
می شود. از اردیبهشــت ۹۷ همزمان با خروج 
آمریکا از برجام و اعمال تحریم های جدید علیه 
اقتصاد ایران و پس از آن شیوع کرونا در کشور 
و قطع شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با 
کشورهای مقصد صادراتی و تشدید بحران های 
اقتصادی ریشــه ای که ســال های سال وجود 
داشــته باعث بروز صدها مشکل در کشور شد 
کــه نتیجه آن رکود و تورم بی ســابقه ای بوده 
اســت که امروز شاهد آن هستیم.  از طرفی با 
رشــد تورم و فرو رفتن اقتصاد در رکود، رشد 
فزاینده  قیمت ها در بخش های مختلف را شاهد 
بودیم. این رشد قیمت از کاالهای اساسی مانند 
خوراکی گرفته تا پوشاک، آموزش، بهداشت و 
درمان، حمل و نقل و مسکن بسیاری از مردم را 
به زیر خط فقر فرستاد.  معاونت رفاه اجتماعی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در مهر 

ماه امســال 1۴۰۰ در گزارشی اعالم کرد که 
تا ســال ۹۹ حدود ۲۶ میلیون نفر از جمعیت 
کشور در »فقر مطلق« زندگی می کردند. روزبه 
کردونی، رئیس موسســه عالی پژوهش تامین 
اجتماعی، تابســتان امسال اعالم کرده بود که 
جمعیت زیر خط فقر مطلــق در ایران به ۲۵ 
میلیون نفر می رســد. هر چند که تعیین خط 
فقر از وظایــف حاکمیتی وزارت کار بوده و در 
برنامه های توسعه ای هم بر آن تاکید شده ولی 
سال ها است که از انجام این وظیفه خود سرباز 
زده تا شاید بدون اعالم کردن این اعداد رسمی 
بتوانــد افکار عمومی جامعه را مدیریت کند. با 
این حال بانــک مرکزی در مهرماه اعالم کرده 
بود خط فقر بــرای خانواده چهار نفری حدودا 

11 میلیون تومان است! 
نگاهی به آمار هزینه ای 

آموزش، بهداشت، مســکن و تامین کاالهای 
اساسی ضروری، از مهمترین هزینه های خانوار 
کارگری اســت که آمارهای ماهانه نشــان از 
افزایش ســهم این هزینه ها در سبد هزینه ای 
خانــوار دارد. بنابر اعالم بانــک مرکزی در ماه 
مورد گزارش، متوســط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله 
شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر 
تهران ۳۲ میلیون تومان بود که نســبت به ماه 

قبل 1.1 درصد افزایش نشان می دهد.  
همچنین براســاس اعالم مرکز آمار ایران نرخ 

تورم ســاالنه دی ماه 1۴۰۰ برای خانوارهای 
کشــور به ۴۲,۴ درصد رســیده که نسبت به 
همین اطالع در مــاه قبل، یک درصد کاهش 
نشــان می دهد. نرخ تورم نقطه ای نیز به عدد 
۳۵,۹ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به 
طور میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر از دی 1۳۹۹ 
برای خرید یک »مجموعــه کاالها و خدمات 
یکســان« هزینه کرده اند. تورم نقطه  به نقطه 
در دی ماه در مقایســه با ماه قبل ۰,۷ درصد 

افزایش یافته است.
هزینه های سرسام آور 
و شاغالن چند شغله

با رشد تورم و افزایش قیمت ها در همه بخش ها، 
هزینه های سرســام آوری به سرپرستان خانوار 
تحمیل شد؛  هزینه هایی که باعث شده تا بخش 
عمده ای از جمعیت کشور که حقوق پایه وزارت 
کار را دریافت می کنند در وضعیت اســف باری 
قرار بگیرند.  به گفتــه توفیقی، رئیس کمیته 
دســتمزد شــورای عالی کار »در حال حاضر 
جمعیــت کارگران و خانوارهایشــان در ایران 
بیــش از ۴۹ میلیون نفر اســت که حدود ۵۸ 
درصد جامعه را تشکیل می دهند و با گرانی های 
موجــود حداکثــر درآمد برای ایــن بخش از 
جامعه، ســه تا پنج میلیون تومان است!«  به 
همین دلیل است که بسیاری از کارگران برای 
مدیریت زندگی خود ناچار به چند شغله شدن 
هستند. اتفاقی که فرسایش نیروی کار، اشغال 

مشاغل، رشد بیکاری و دامن زدن به شغل های 
کاذب و غیرمولد را در پی دارد و نارضایتی های 
از وضعیت اقتصادی دامن می زند.  علی اصالنی، 
نماینده کارگران در شورای عالی کار به ایسنا 
گفته: »فاصله تورم با خط فقر و حداقل حقوق 
کارگران بسیار زیاد است. دیگر کارگران با یک 
جا کار کردن نمی توانند زندگی خود را بگردانند 

و به دنبال شغل های کاذب هستند.«
او اضافه کرده »یک کارگر با هشت ساعت کار 
و یک ســال سابقه و حق اوالد چهار میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد که با خط فقر 
اعالمی بانک مرکزی حدود شش میلیون تومان 
فاصله دارد. این اتفاق باعث می شــود کارگران 
رغبتی برای کار کردن در بسیاری از مشاغل را 
نداشته باشند. همچنین فرهنگ کار در کشور 
ما به خوبی تعریف نشده و ارزش کارگری و کار 

جا نیفتاده و بیشــتر، شغل های غیرمولد ایجاد 
می شــود. جوان امروزی دیگر تن به بسیاری 
کارها نمی دهــد.« در شــرایطی که حقوق و 
دستمزد جامعه کارگری جاذبه خود را از دست 
داده و این موضــوع موجب کاهش رغبت آنها 
برای اشتغال در مشاغل رسمی شده است قطعا 
در آینده کشــور با مشــکل نیروی کار مواجه 
خواهد شد. از طرفی با رشد مشکالت اقتصادی 
و معیشتی این دهک نیازمند فعالیت بیشتر و 
شاید مشــاغل بیشتر خواهد بود. در نیتجه در 
آینده بحران نیروی انسانی دور از ذهن نیست. 
هرچند افزایش حقوق می تواند تا مدتی ُمسکن 
دردهای معیشــتی و اقتصادی مردم باشد، اما 
بدون مدیریت اقتصادی و کنترل تورم و رشد 
قیمت ها این افزایش حقوق ها چندان هم مفید 

فایده نخواهد بود.

نگاهی تازه به وضعیت بازار سرمایه پس از سخنان رئیسی

دولت برنامه جدی برای بورس دارد؟

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران بیانیه داد

فیلترینگ چند کسب وکار آنالین

گزارش »مردم ساالری« از عادی شدن معیشت چند شغلی

چندشغله باشید تا بتوانید زندگی را بچرخانید!


