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آبسال مدل REN5207
ظرفیت  5کیلوگرم
 ۵,۸۰۰,۰۰۰تومان

اسماعیل غالمی دو ل ــت
ننــامـ ه جــدیــدی را بــا هدف
آیـیـ 
اصــاح مصرف ،توزیع عادالنه
یــارانــه و ای ـجــاد مــدیــریــت ب ـرای
م ـصــارف مـ ــردم تـصــویــب کــرده
ننــامــه کــه از
اس ــت .در ایــن آیـیـ 
ن ماه اجرا میشود ،مشترکان پرمصرف
ابتدای بهم 
برق ،نقرهداغ خواهند شد و هر گونه مصرف باالتر
از الگو بهطور پلکانی افزایش پیدا میکند .هر چند
روش پلکانی در گذشته نیز وجــود داشته امــا در
آییننامهجدیدتعرفهپیشبینیشدهبرایاثرگذاری،
تغییر قابلتوجهی کرده است.

55.890.000

طال ۱۸عیار

 12.905.000ربعسکه

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن
طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت :طرح
مالیات بر سوداگران طال ،سکه ،ارز و مسکن (مالیات بر
عایدی سرمایه) یکشنبه هفته آینده به هیئت رئیسه
مجلس برای قرار گرفتن در نوبت بررسی صحن علنی
ارجاع میشود.

طرح مالیات
بر عایدی سرمایه
نهاییشد

ماش قیمت
ی
نلباسشویی

 25جمادیاالول 1443

 30دسامبر۲۰۲۱

سال سی و پنجم

شماره 9710

 38.250.000نیمسکه

 68.350.000سکه

به گزارش ایسنا مجتبی توانگر ،جذابیت و سوددهی
بــســیــار بـ ــاالی فــعــالــی ـتهــای غــیــرمــولــد در مــقــابــل
فعالیتهای تولیدی را به عنوان یکی از تهدیدهای
اقتصاد کشور و یکی از موانع اصلی تولید دانست
و گفت :با توجه به اینکه امکان انجام فعالیتهای
غیرمولد در بــازارهــایــی همچون ملک ،خ ــودرو ،طال

و ارز آن هم بــدون پــرداخــت مالیات و با کسب سود
چند برابری نسبت به فعالیتهای تولید وجود دارد،
طبیعی است نقدینگی به سمت تولید نرفته و به دنبال
آن رونــق تولید هم شکل نگیرد .حــذف سفتهبازی و
فعالیتهای غیرمولد از اولویتهای اصلی اقتصاد
کشور است.

خبر
خوب

پاکشوما مدل  9654AJ-PWNتی سی ال مدل  AW/AS-G82جی پالس مدل  GWM-K723Wدوو مدل 9543V-DWK
ایکس ویژن مدل BW/BS-TG72
ظرفیت  9کیلوگرم
ظرفیت  8کیلوگرم
ظرفیت  9.6کیلوگرم
ظرفیت 7کیلوگرم
ظرفیت  7.5کیلوگرم
 ۱۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
 ۸,۲۹۹,۰۰۰تومان
 ۲,۶۸۳,۰۰۰تومان
 ۸,۳۹۹,۰۰۰تومان
 ۸,۵۰۰,۰۰۰تومان

یکند
تعرفهگذاری پلکانی ،عادتهای غلط در مصرف انرژی را اصالح  م 

پرمصرفها
نقرهداغ میشوند

◾

◾کممصرفها نگران نباشند
به گفته مسئوالن امر «افـرادی که الگوی مصرف را
رعایت کنند ن ه تنها شامل هی چ گونه افزایش نرخی
نخواهند شد بلکه در صورت صرفهجویی ،نرخ برق
آنها بهشدت کاهش پیدا کرده و چهبسا رقمی را
از دولت بگیرند» .عالوه بر این ،تعرفه برق مشترکان
کممصرف تحت حمایت کمیته امــداد و سازمان
بهزیستی رایگان شده است.
ن حال اگر مشترکی بیشتر از الگو مصرف کند،
با ای 
بین  1.5تا سه برابر از خرید تضمینی بــرق ،باید
پول برق بدهد .البته میزان مصرف کمتر از الگوی
مشترکان پرمصرف مشابه سایر مشترکان تعیین
میشود.
از سوی دیگر رجبی مشهدی ،سخنگوی صنعت
برق کشور از مشوقهای مصوبه جدید هیئت دولت
در حوزه تعرفهگذاری برق خبر داده و به فارس گفته
است :مشترکانی که در چهار ماه گرم سال مصرف
خود را زیر الگوی مصرف منطقه قرار دهند یا اینکه
نسبت به سال گذشته کمتر برق مصرف کنند ،از
پاداش مدیریت مصرف بهرهمند میشوند.

 127.370.000دالر (سنا)

269.813

درهم امارات (سنا)

73.468

دینارعراق (سنا)

184

◾

◾افزایش قیمت
با هدف کاهش مصرف پرمصرفها

وی در تـشــر یــح ا ی ــن مسئله کــه ه ــدف مصوبه
جدید دولت فقط کاهش مصرف مشترکان برق
است ،ادامــه داد :دستورالعمل اجــرای این طرح
بــرای کنتورهای برقی که چند واحــد مسکونی را
پوشش میدهند ،در آینده تدوین خواهد شد
و این مشترکان نگران میزان مصرف کنتور خود
نباشند.

◾

◾اقلیتی که سهم اکثریت را میخورند
ال ـب ـتــه ب ـ ــرای ف ـهــم ایـ ــن م ـس ـئ ـلــه ک ــه هـ ــدف از
تـغـیـیــر ت ـعــرف ـ ههــا ص ــرف ــا ًبـ ــرای ک ـن ـتــرل مـصــرف
پرمصرفهاست ،باید به این نکته اشاره کرد که بر
اساس آمار ،در حال حاضر مشترکان پرمصرفی
که مــازاد الگوی تعیینشــده در هر منطقه برق
استفاده میکنند ،کمتر از 25درصد کل هستند
و بیشتر از 75درصد مشترکان برق کمتر از الگوی
تعیینشــده مصرف میکنند امــا ایــن 25درصــد

بـخــش قــابــلتــوجـهــی از یــارانــه پـنـهــان انـ ــرژی را
دریافت میکنند.

◾

◾خسارت یارانه پنهان انرژی
در همین زمـیـنــه غــامــرضــا مــرح ـبــا ،سخنگوی
کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار
قدس ،اظهار کرد :یارانههای پنهان انرژی یک ضایعه
بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب میشود و این
موضوع زیانها و خسارتهای بسیاری را متوجه
کشور کــرده اســت .همچنین یارانههای پنهان به
یک عامل مهم در تشدید فضای بیعدالتیهای
ل شده که تبعات منفی
اجتماعی و اقتصادی تبدی 
آن هر روز شدت مییابد.
وی گفت :در اصل دولت با پرداخت یارانههای پنهان
دست در جیب مردم کرده و منابع درآمدی را بهطور
نابرابری میان دهکهای مختلف توزیع میکند؛ در
صورتیکه قشر قابلتوجهی از افراد جامعه اصال ً
نیازی به این یارانهها ندارند .افراد مرفه و غنی جامعه
یارانهای را که حقشان نیست مصرف میکنند و هر
روز زیر سایه یارانههای دولتی ثروتمندتر میشوند،
اما اقشار ضعیف و محروم روز بهروز ضعیفتر شده
و با شرایط بدتری مواجه میشوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان
کرد:اگردرتقسیمیارانههایپنهانانرژینهایتدقت
وحساسیتبهکارگرفتهمیشدوبرنامهریزیدقیقی
وجود داشت ،امروز دهکهای ضعیف از یارانههای
پنهانورسمینهایتبهرهواستفادهرامیبردندواین
روند به فراگیری عدالت اجتماعی در جامعه کمک
میکرد و شکاف طبقاتی را کاهش مــیداد .مرحبا
معتقد است :به باور من اغلب مردم ایران از شرایط
پرداخت و تخصیص یارانهها چه از نوع پنهان و چه
از نوع رسمی رضایت ندارند و حتی گلهمند هستند
که چرا باید شیوه پرداخت یارانه به این سبک باشد،

اما مسئله این است که تاکنون راه حل مناسبی برای
حذف تدریجی یارانههای پنهان و هدفمند کردن این
نوعیارانههادرنظرگرفتهنشدهاست.ویتوصیهکرد:
مرکز پژوهشهای مجلس و بدنه کارشناسی دولت
باید به مسئله پیدا کردن راههای جایگزین بپردازند به
طوری که هم یارانههای پنهان هدفمند شوند و هم در
حققشرهایآسیبپذیراجحافنشودوازسویدیگر
منابع مالی جمعآوریشده از طریق هدفمند کردن
یارانههای پنهان انرژی در بخشهای اقتصادی مولد
سرمایهگذاریشود.

◾

◾مزیتهای افزایش پلکانی بهای انرژی
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسالمی به
افزایش پلکانی بهای انرژی اشاره کرد و گفت :افزایش
پلکانی بهای انرژی مزیتهای بسیاری در خود جای
داده ،امــا باید مراقب بــود ایــن موضوع به افزایش
تنشهای سیاسی و اجتماعی در جامعه منجر
نشود .متأسفانه در آبان  98بدون حسابو کتاب و
برنامهریزی قیمت بنزین افزایش پیدا کرد که نتیجه
آن را در جامعه مشاهده کردیم.
مرحبا تأکید کرد :دولت باید تعرفههای انرژی را طوری
اصالحکندونیزطرحافزایشپلکانیبهایانرژیرانیز
ب ه گونهای به مرحله اجرا درآورد که افزایش قیمتها
تنها بــه مشترکان پرمصرف اصــابــت کند و مــردم
عادی هی چ گونه افزایش تعرفهای نداشته باشند که
تعرفهگذاری پلکانی ( )IBTچنین مزیتی دارد.
سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمی
اظهارکرد:متأسفانهدرمصرفانرژیبدعادتشدهایم.
برخیبدوناینکهبرایشاناهمیتیداشتهباشد،بیرویه
انرژی مصرف میکنند و اهمیتی هم ندارد که با شیوه
یرود؛
غیرصحیح مصرفشان ،سرمایه ملی هــدر م ـ 
بنابراین معتقدم با افزایش پلکانی تعرفههای بهای
انرژیاینعادتغلطاصالحخواهدشد.

امکان نامنویسی
مردان مجرد باالی
 ۲۵سال در نهضت
ملی مسکن

محمود محمودزاده،
معاون مسکن و ساختمان
وزیر راه و شهرسازی
با بیان اینکه به دلیل
حساسیت حقوقی که
روی موضوع چگونگی
مشارکت مجردها در
طرح نهضت ملی مسکن
وجود داشت ،این طرح
مورد کار کارشناسی
حقوقی قرار گرفت و
با بررسی همه ابعاد
حقوقی ،اکنون در مرحله
تأیید نهایی وزیر راه
و شهرسازی و اجرا
قرار دارد ،گفت :مردان
مجرد باالی  ۲۵سال
هم میتوانند در طرح
نهضت ملی مسکن
نامنویسی کنند که زمان
آن بهزودی اعالم خواهد
شد.
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اقتصاد

