
در ایامی که بر اساس اعالم رسمی مسئوالن وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی موج چهارم شیوع ویروس کرونا در کشور شروع 
شده و نگرانی برای قرمز شدن همه شهرها و استان ها بیشتر و بیشتر 
می شود، پروازهای خارجی به ۲۰ کشور خارجی انجام می شود و 
مرزهای زمینی نیز با وجود بسته شدن برای سفرهای عادی روزانه 

۱۵۰۰ تردد مسافر را تجربه می کنند.
به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته مسئوالن وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اعالم کردند که در پی افزایش تردد مردم 
در شهرهای مختلف کشــور در ایام نوروزی و روزهای پایانی سال 
گذشته، شهرهای کشور یکی پس از دیگری نارنجی و قرمز می شوند 
و ایران وارد موج چهارم کرونا شده اســت. از سوی دیگر نیز تعداد 
تلفات این ویروس نیز که در واپسین روزهای پارسال در حدود ۵۰ 

نفر باال و پایین می شد، حاال به ۱۷۴ نفر رسیده است و به گفته سعید 
نمکی –وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- مشخص نیست 

این وضعیت قرمز تا کی ادامه داشته باشد.
در چنین شرایطی وضعیت ســفرهای خارجی که تنها از طریق 
مرزهای هوایی و البته زمینی انجام می شود تغییر چندانی نسبت به 

قبل از این پیک جدید شیوع نداشته است.
چرا که به گفته محمدحسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری، در حال حاضر شرکت های هواپیمایی ایرانی به ۲۰ کشور 
خارجی پرواز هفتگی دارند و تنها تورهای گردشگری به مقصد ترکیه 

ممنوع شده اما پروازها همچنان برقرار است.
وی در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پروازهای خارجی 
اینگونه توضیح داد: در حال حاضر شرکت های هواپیمایی ایرانی به 

۲۰ کشور مختلف از جمله آلمان، فرانســه، ترکیه، لبنان، امارات، 
قطر، کویت، پاکستان، هند، اتریش، ایتالیا، چین، تایلند، مالزی، 
افغانستان، روسیه، سوریه، عمان، ازبکستان و قزاقستان به صورت 
هفتگی پرواز دارند که البته همه پروتکل های بهداشتی مصوب و 
ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در این پروازها و پروازهای 

داخلی رعایت می شود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: پروازهای خارجی به 
مقصد عراق و ســوریه نیز دارای محدودیت بوده و در شرایط ویژه 
انجام می شــود که به عنوان مثال پروازهای عراق تنها برای اتباع 
این کشور انجام می شود. اما طبق آخرین مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا تنها تورهای گردشگری به مقصد ترکیه لغو و ممنوع شده 
است اما پروازهای شخصی به کشور ترکیه برقرار بوده و ممنوعیتی 

شامل آن نشده اســت. که البته اگر پروازهای ترکیه یا هر کشور 
 دیگری ممنوع شــود، اجرا خواهد شــد چرا که تابع مصوبات این 

ستاد هستیم.

تردد ۱۵۰۰ نفری مسافران در روزهای ممنوعیت
جواد هدایتی- مدیرکل دفتر ترانزیــت و حمل و نقل بین المللی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- نیز درباره آخرین وضعیت 
سفرهای زمینی خارجی انجام شده در این ایام به ایسنا گفت: هیچ 
تردد و سفر عادی زمینی از مرزهای ۲۵ گانه کشور انجام نمی شود 
و برخی ترددها به صورت محدود و با شرایط ویژه از برخی از مرزها 

صورت می گیرد.
وی افزود: ترددهای محدود از مرزهای زمینی از و به کشــورهایی 

مانند ترکیه، عراق و افغانستان صورت می گیرد که آن هم با شرایط و 
محدودیت هایی مانند داشتن اقامت یا تابعیت انجام می شود.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه برخی ترددها نیز با مجوز صورت 
می گیرد،   گفت: روزانه حدود ۱۵۰۰ نفر از مسافران آن هم با شرایط 
مذکور از مرزهای زمینی کشور عبور می کنند که همه پروتکل های 

بهداشتی برای آن ها انجام می شود.
حال با توجه به این وضعیت و هشدارهای مسئوالن وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی باید دید در ادامه و طی روزهای پیش رو 
تصمیم جدیدی برای وضع محدودیت های جدید کرونایی اتخاذ 
خواهد شد یا آنکه وضعیت این بیماری به ویژه ویروس های جهش 

یافته مختلف آن بدتر خواهد شد؟

گلدمــن ســاکس همزمان بــا آغــاز مذاکرات 
غیرمســتقیم با آمریکا برای بازگشت به برجام 
پیش بینی کرد بازگشت نفت ایران به بازار، باعث 
شوکه شدن بازار نخواهد شد و بازگشت کامل نفت 
ایران حداقل تا تابستان سال آینده زمان خواهد 
برد. به گزارش ایسنا، تحلیلگران گلدمن ساکس 
در یادداشتی اعالم کردند با نظر می رسد اکنون 
که اوپک پالس در حال مدیریت خروج از توافق 
کاهش تولید اســت، نگرانیهای عرضه به سوی 
بازگشــت احتمالی ایران به برجام تغییر جهت 

پیدا خواهد کرد.
آمریکا درباره توافق هسته ای ایران با دیپلماتهای 
اروپا، روســیه و چیــن در ویــن وارد مذاکرات 

غیرمستقیم شده است.
در حــال حاضر تحریمهایی کــه در زمان دولت 
ترامپ علیه صادرات نفت ایران وضع شد، باعث 
شده است بسیاری از خریداران در سراسر جهان به 

دلیل واهمه از مجازات آمریکا، قادر به خرید نفت 
ایران نباشند. با این حال جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا تمایل خود را برای بازگشت به توافق هسته 
ای اعالم کرده است مشــروط بر این که ایران به 

طور کامل به تعهدات برجامی خود برگردد.
ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا 
روز دوشــنبه اظهار کرد: انتظار نداریم پیشرفت 
اولیه یا فوری داشته باشیم زیرا انتظار داریم این 
مذاکرات دشوار باشد اما بر این باوریم که مذاکرات 
با شرکایمان و مذاکرات شــرکایمان با ایران گام 
مثبتی به جلو خواهد بود. گلدمن ساکس پیش 
بینی کرد رسیدن به توافقی که به برچیده شدن 
کامل تحریمها علیه ایران منجر شود، ماهها زمان 
خواهد برد. گــروه اوپک پالس طــی این مدت 
رویدادها را زیــر نظر خواهد داشــت و اگر الزم 
باشد سیاستها را تغییر خواهد داد تا فضا را برای 

بازگشت نفت ایران به بازار فراهم کند.

بعد از تصمیمات اتخاذ شــده در رابطه با تعیین 
تکلیف کاالهای گروه ۲۷ ، اعالم مسئوالن گمرک 
از شروع ترخیص این کاالها براساس ضوابط تعیین 
شده و مشروط به ارائه کد رهگیری بانک حکایت 
دارد. به گزارش ایسنا، اواخر اسفند سال گذشته، 
زمانی بود که ســرانجام بعــد از مدت ها بحث و 
حواشــی در رابطه با کاالهای گروه ۲۷ که دارای 
اولویت ارزی غیرفعال و به نوعی مشمول ممنوعیت 
واردات بود،  مسئوالن مربوطه برای تعیین تکلیف 
این حجــم از کاال تصمیم گیــری کردند. این در 
حالی بود که طبق اعالم مسئوالن گمرک برآوردها 
نشــان می داد که حدود ۵۰ میلیون دالر کاالی 
گروه ۲۷ مشــمول محدودیت واردات به لحاظ 

شرایط ارزی  شده و امکان ترخیص نداشت.

شرایط ارزی و ثبت سفارش برای ترخیص
اما تازه ترین اعالم معاون فنی گمرک به ایسنا از 

این حکایت دارد که ترخیص کاالهای گروه ۲۷ 
طبق ضوابط در دســتور کار قرار گرفته و بر این 
اساس با توجه به لیســت ارائه شده حدود ۳۰۰ 

ردیف اظهارنامه را مشمول خواهد شد.
ارونقی افزود: بنا بر شــرایط تعیین شده ترخیص 
کاالهای گــروه ۲۷ منوط به ارائــه کدرهگیری 
بانک در کلیــه رویه های وارداتی اعــم از بانکی و 
غیربانکی است. در عین حال که تامین ارز از محل 
ارز أشخاص انجام خواهد شد.به گفته وی، چنانچه 
ردیف تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش ارائه 
شده ، وفق اســتنباط گمرک تغییر کند ترخیص 
کاال منوط به ویرایش ثبت ســفارش خواهد بود.

لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم التحریر، سیستم 
تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، ماشین آالت راه 
سازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، 
تجهیزات و لباس ایمنــی، کمپوت آناناس برخی 

اقالم، از انواع زیاد کاالهایی گروه ۲۷ است.

بیتکوین در ادامه روند نزولی خود به نزدیکی ۵۸ 
هزار و ۴۰۰ دالر رسید.

به گزارش ایسنا، به نقل از سی ان بی سی، مجموع 
ارزش بازار ارزهای دیجیتالی اکنون به چیزی در 
حدود دو تریلیون دالر رسیده که این به معنای 
ارزش بازاری معادل ارزش بازار شــرکت اپل به 
عنوان دومین شــرکت بزرگ در جهان اســت. 
مجموع ارزش ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
همچنین از مجموع ارزش بازار شــرکت های 
گوگل و تسال نیز بیشتر است. انتظار می رود به 
زودی ارزهای دیجیتالی بــه با ارزش ترین بازار 

جهان تبدیل شوند. 
در اتفاقی بزرگ برای بازار ارزهای دیجیتالی قرار 
است سهام صرافی کوین بیس که یکی از بزرگ 
ترین صرافی های دیجیتالی جهان است در بازار 
بورس نیویورک عرضه اولیه شود. این نخستین 
عرضه بزرگ بورسی مربوط به ارزهای دیجیتالی 

در بورس آمریکا است و کمیسیون بورس واوراق 
بهادار امریکا پس از مدت ها کشمکش با این کار 
موافقت کرد. همزمان بــا این اتفاق کوین بیس 
اعالم کرد برت ردفیرن- یکی از مدیران ارشــد 
سابق کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا 
را برای اطمینان از پایبندی به قوانین استخدام 

کرده است.
افزایش جذابیت ســایر ارزهای دیجیتالی برای 
معامله گران به ویژه پس از ناکامی بیتکوین در 
فتح کانال ۶۰ هزار دالری باعث شده است تا در 
روزهای اخیر و برای نخستین بار، سهم بیتکوین 
از کل بازار ارزهای دیجیتالی به کمتر از دو سوم 
کاهش پیدا کند. به عقیــده تحلیلگران، ادامه 
کاهش سلطه بیتکوین بر بازار ارزهای دیجیتالی 
ممکن است منجر به صعود سنگین دیگر ارزها و 
ورود شرکت های بزرگ به صورت گسترده تر در 

بازار این رمزارزها شود.

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: طرح افزایش تعرفه 
پیک بحران برای مشــترکان دیماندی و پرمصرف 
درنظر گرفته شده که پس از تصویت هیات دولت 

اجرایی خواهد شد.
محمدحســن متولی زاده در گفت و گو با ایسنا، با 
اشــاره به تاثیر اجرای طرح برق امید، اظهار کرد: 
با اجرای این طرح بخش عمده ای از مشترکان نه 
تنها افزایش مصرف ندارند بلکه مشــمول تخفیف 
صددرصد شدند، درواقع مشــترکان به سه گروه 
تقسیم می شوند، یک گروه مشترکان کم مصرف که 
شامل تخفیف صد درصدی می شوند، گروه دیگر 
مشترکان خوش مصرف هستند که شامل افزایش 

هفت درصدی تعرفه ها شده اند.
وی افزود: گروه سوم را مشترکان پر مصرف تشکیل 
دادند که تعداد آن ها زیاد نیســت اما اگر مصرف 

خود را کاهش ندهند  شامل افزایش ۱۶ درصدی 
به عالوه آن هفت درصد تعرفه برق می شوند، البته 
این درحالی است که اگر پرمصرف ها تنها ۱۰ درصد 
مصرف خود را کاهش دهند تــا ۳۰ درصد صورت 

حساب آن ها کاهش می یابد.
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه هدف تشویق 
مشترکان برای کاهش مصرف برق است، گفت: تا 
کنون برای اینکه بتوانیم مدیریت بار در زمان پیک 
را داشته باشــیم از سیاست های تشویقی استفاده 
کردیم یعنی به صنایع پیشنهاد می دادیم که اگر بار 
مصرفی خود را در ساعت اوج بار جابه جا کنند در 
مابقی ساعت تعرفه آن ها نیم بها  حساب می شود 
و یا اگر کشاورزان همکاری کنند نیز مشوق هایی 
را برای آن ها در نظر می گیریم که این سیاست ها 

همچون گذشته ادامه خواهد داشت.

متولی زاده ادامه داد: با وجود این طرح ها تعدادی 
از مشترکان هســتند که به دالیل مختلف تمایل 
به همــکاری ندارند و پیشــنهادی را بــه هیات 
دولت ارائه کردیــم این بوده که برای این دســته 
از مشــترکان تعرفه پیک بحرانی تعریف شود که 
اگر تصویب شــود اجرا خواهیم کــرد و این طرح 
 تنها در زمــان پیک و در ســاعاتی محدود اجرایی 

می شود.
وی با اشــاره به پیشنهاد ارائه شــده برای افزایش 
تعرفه پیک بحرانی، اظهار کرد: پیشــنهاد شده در 
آن ساعات تعرفه معادل برق تجدید پذیرها محاسبه 
شــود یا اینکه افراد اگر ضرورت مصرف دارند برای 
خودشــان تجدیدپذیر نصب کنند و با اجرای این 
طرح درصدهای اعالم شــده برای افزایش تعرفه 

حذف و این طرح جایگزین می شود.

صندوق بیــن المللی پول در گــزارش جدید خود 
اعالم کرد اقتصاد ایران ســال گذشته رشد مثبت 
داشته اســت. به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی 
پول گزارش بازبینی شده خود از وضعیت اقتصادی 
کشورهای مختلف را بروزرســانی کرد که قسمت 
مربوط به ایران، تغییرات قابل توجهی داشته است. 
در گزارش جدید صندوق بین المللی پول همچنین 
پیش بینی شده است در سال جاری رشد اقتصادی 
ایران بیشــتر از ســال قبل خواهد بود. این نهاد که 
پیشتر با توجه به تشدید تحریم های آمریکا بر ضد 
ایران و شیوع گســترده کرونا پیش بینی کرده بود 
رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی پنج درصد 
باشد، در گزارش جدید خود رشد نهایی ایران در سال 

قبل را با اصالحی قابل توجه، ۱.۵ درصد اعالم کرد.
اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز با رشد 

منفی مواجه و به ترتیب ۶.۵ و ۵.۴ درصد کوچک تر 
شده بود و بدین ترتیب رکود اقتصادی ایران در سال 

۲۰۲۰ رسما پایان یافته است.

تورم کم می شود
به مانند گزارش قبلی، صندوق بین المللی پول روی 
عقیده خود مبنی بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران 
استوار مانده اســت. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا 
پایان امســال ۳۶.۵ درصد پیش بینی کرده که ۱.۵ 
درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشتر است. صندوق 
بین المللی پول هم چنین اعالم کرده است که با از 
سر گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۲ شاهد 

تورم ۲۷.۵ درصدی در ایران خواهیم بود.  
ایران در ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب تورم 

های ۲۶ و ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود.  

تراز حساب جاری
این نهاد تراز حســاب جــاری ایران را در ســال 
جاری معادل منفی ۰.۷ درصــد از تولید ناخالص 
داخلی و برای ســال ۲۰۲۱ معــادل  ۱.۳ درصد 
از تولیــد ناخالــص داخلــی پیش بینــی کرده 
اســت. این برای نخســتین بار در طول ۱۰ سال 
اخیر اســت که این حســاب در ایران منفی می 
شــود. بااین حال ایران کماکان یکــی از بهترین 
 شــرایط را در بین کشــور منطقه و جهان در این 

زمینه دارد.  

نرخ بیکاری
طبق اعالم صندوق بین المللــی پول، نرخ بیکاری 
امسال ایران ۱۱.۲ درصد و نرخ بیکاری سال آینده 

۱۱.۷ درصد خواهد بود. 

مسافراندرموجچهارمکروناازکجاوبهکجامیروند؟

ریزشمجددبیتکوینترخیصمشروطکاالهایممنوعهآغازشدبازگشتنفتایرانبازارهاراشوکهنخواهدکرد

پایانرکوداقتصادیایرانماجرایطرحافزایشتعرفهپیکبحرانچیست؟
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سرمقاله

 بار تورمی
 یارانه های جدید

دولت با ارائــه کارت های 
اعتباری به عنوان پرداخت 
یارانه بــه ۶۰ میلیون نفر 
به راهکارهــای ناکارآمد 
خود ادامــه می دهد. این 
کارت به مانند تمام یارانه هایــی که تا به امروز 
پرداخت شده اســت بار تورمی خواهد داشت. 
 حتی بار تورمی ایــن مبالــغ ۷ و ۱۴ میلیونی

 بسیار بیشتر...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه ۲

۳

۲

هشدارکمبود
وگرانیگوشت
درنیمهدومسال

نوساناتبازارخودرو
شدتگرفت

آیین نامه واردات کاال با رمز ارز تا آخر فروردین در شورای عالی بورس تصویب می شود

واردات کاال  با  رمز ارز
صفحه۲

صفحه۳

رواج خرید دانه ای میوه
مردم میوه را 35 درصد گرانتر از قیمت واقعی خریداری می کنند

گرانی رسمی میوه و تره بار

افزایــش قیمــت گوشــت در حالی اســت 
کــه مســئوالن از افزایــش تولیــد خبر می 
دهنــد. درحالی کــه چنــد روزی تــا آغاز 
مــاه رمضــان باقــی مانــده هنــوز قیمت 
 ثابتــی بــرای گوشــت گوســفندی در بازار 
وجود ندارد. علی اصغــر ملکی، رئیس اتحادیه 
تهیه و توزیع گوشت گوســفندي در رابطه با 
وضعیت بازار گوشت در آستانه ماه رمضان به 
"کســب و کار" گفت: در حال حاضر به دلیل 
اینکه تعطیالت نوروز تمام شده و مدت کمی 
از آغاز رسمی ســال می گذرد قیمت گوشت 

نوسانات بسیاری دارد...

بازار خــودرو در حالی امروز در اکثــر مدل ها ریزش 
قیمت را تجربه می کند که طی چند روز گذشته روند 
قیمت ها در این بازار افزایشی بوده است؛ ریزش قیمت 
های اخیر در بــازار خودرو در حدی اســت که امروز 
 سمند ال ایکس مدل ۹۹ نزدیک به دو میلیون تومان

 ارزان شده اســت.روند قیمت ها امروز در اکثر مدل 
های خودرو تغییر کرده اســت و کاهش قیمت ها در 
بازار خودرو طی ۲۴ ساعت گذشــته آغاز شده است. 
در این بین اما برخی از مدل های خودرو کماکان در 
حال پیشروی در مسیر افزایشی هستند که از جمله 
انها می توان به پراید ۱۳۱ اشاره کرد که قیمت آن طی 
۲۴ ساعت گذشــته ۱ میلیون تومان افزایش داشته 

است و در حال ...



اقتصاد2
ایران وجهان

روز پر نوسان برای بورس
شاخص کل بورس که در ساعات ابتدایی معامالت تا 
رقم یک میلیون و ۲۶۷ هزار واحد افزایش یافته بود در 
ساعات میانی و پایانی روندی نزولی به خود گرفت و تا 
رقم یک میلیون و ۲۶۰ هــزار واحد کاهش یافت.به 
گزارش ایســنا، در معامالت روز گذشته بازار سرمایه 
شــاخص کل بورس با ۱۹۳۴ واحــد کاهش در رقم 
یک میلیون و ۲۶۰ هزار واحد ایســتاد. شاخص کل 
با معیار هم وزن هم ۶۰۶ واحــد کاهش یافت و رقم 
۴۳۸ هزار و ۳۷۰ واحد را ثبت کرد.معامله گران این 
بازار ۴۰۹ هزار معامله به ارزش ۵۵ هزار و ۸۱۳ میلیارد 
ریال انجام دادند. معدنی و صنعتی چادرملو، سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی و پاالیش نفت تهران نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سرمایه 
گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، فوالد مبارکه 
اصفهان و سرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.شاخص 
کل فرابورس هم با سه واحد کاهش در رقم ۱۷ هزار و 
۹۱۶ واحد ایستاد. در این بازار ۱۰۰ هزار معامله انجام 

شد که ۷۹۰۲ میلیارد ریال ارزش داشت. 

جزئیات مالیات ستانی از خانه های خالی
از امروز  صاحبان  خانه  اطالعات 

ملک خود را ثبت کنند
از فردا )۱۹ فروردیــن( باید تمامــی مالکان خانه 
اطالعات مربوط به امالک خود را در سامانه امالک و 
اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالی 
یا دارای سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود. 
در این زمینه صاحبخانه ها باید با شرایط، شمولیت، 
معافیت و چگونگی محاسبه مالیات بر خانه های خالی 
آشنا شوند. به گزارش ایسنا، طبق ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیات های مســتقیم واحدهای مسکونی واقع در 
شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد 
سامانه ملی امالک و اسکان به عنوان »واحد خالی« 
شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات 

معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم )۱.۵( 

برابر مالیات متعلقه
در این راســتا، وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی 
واحدهای خاالی سامانه امالک و اسکان که اطالعات 
واحدهای مسکونی کشور در آن درج می شود را از بهمن 
ماه ۱۳۹۸ رونمایی و مردادمــاه ۱۳۹۹ اجرایی کرد و 
به این ســامانه وظیفه  دیگری هم عالوه بر شناسایی 
خانه های خالی محول شد که شناسایی محل سکونت 
خانوار اســت و طبق قانون هر خانواری می تواند یک 
اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه 
فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که 
این موارد مشمول مالیات نمی شــوند اما مازاد بر آن 
اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات می شود. 
همچنین، اگر این افراد واحدهای بیشتری داشته باشند 
اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد. از آنجا که 
در سال گذشته سامانه های مرتبط برای اخذ مالیات از 
خانه های خالی آماده شد، طبق اعالم رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی نخستین مالیات از خانه های خالی در مرداد 
امسال و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن دریافت 
خواهد شد.  طبق آخرین آمار تاکنون ۳۰۰ هزار واحد 
مسکونی برای اخذ مالیات خانه های خالی به سازمان 
امور مالیاتی معرفی شده که براساس قانون ۵۴ مکرر 
که بخشــی از قانون مالیات های مستقیم است، همه 
خانوارها اعم از شهری، روســتایی، مالک و مستاجر، 
مکلف هستند اطالعات ســکونتی خود را در سامانه 

امالک و اسکان ظرف دو ماه ثبت کنند.

آغاز ثبت اطالعات ملک در سامانه امالک 
و اسکان از فردا 

در این زمینه، بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی، 
تمامی مــردم باید از روز پنجشــنبه )۱۹ فروردین 
۱۴۰۰( نسبت به ثبت امالک تحت تملک خود در 
amlak.mrud. سامانه امالک و اسکان به نشانی
ir اقدام کنند.بنابراین، از فــردا تمامی مالکان باید 
اطالعات مربوط به امالک خود را در سامانه امالک 
و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر 
خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص 
شود؛ در این بین الزم است تا با جزئیات اخذ مالیات از 
خانه های خالی آشنا شوید.بر اساس قانون مالیات های 
مستقیم، هر واحد مسکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ 
هزار نفر که به استناد ســامانه ملی امالک و اسکان 
کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ 
روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی 

شناسایی شده و مشمول مالیات می شود.

خانه هــای خالی شــهرهای کوچک و 
روستاها مشمول مالیات نمی شود

همچنین، مالک دو واحد مســکونی در شهر محل 
سکونت خود، مالک بیش از دو واحد مسکونی و اگر 
یک یا چند واحد بیش از ۱۲۰ روز خالی باشــد، جز 
مشموالن این نوع مالیات هستند اما مالک دو واحد 
مسکونی؛ یکی در شهر محل سکونت و یکی در شهر 
یا روستایی دیگر از این مالیات معاف هستند.عالوه 
براین، خانه های واقع در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار 
نفر جمعیت و روستاها مشمول مالیات نخواهد شد اما 

باید در سامانه ثبت شوند.

خبر

دولــت در هفتــه اول ماه 
رمضــان بــه ۶۰ میلیون 
نفــر بســته معیشــتی 
چهارده تا هفــت میلیون 
می دهــد،  تومانــی 
مشــموالن چــه کســانی هســتند؟ نحــوه 
دریافــت چگونه اســت؟ پیشــتوانه ایــن طرح 
چیســت؟رئیس جمهور اعــالم کرده کــه دولت 
در آســتانه ماه مبــارک رمضان بــرای گروه های 
 آسیب پذیر بسته معیشتی در قالب کارت اعتباری

 تدارک دیده است.حسن روحانی در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت گفته است: »این کمک ها 
تداوم خواهد یافت تــا دولت در برابــر تکانه های 
اقتصادی یاریگر مردم باشد و مردم عزیز، باالخص 
اقشار آسیب پذیر اطمینان خاطر داشته باشند که 
دولت هیچگاه آنها را فراموش نکرده و نخواهد کرد.«

بنابراین دولت می خواهد در هفته اول ماه رمضان 
به مردم بسته معیشتی بدهد و این بسته معیشتی 
در قالب کارت اعتباری اختصاص داده می شــود؛ 

جزئیات این طرح براساس ویدیو باشگاه خبرنگاران 
از اظهارات رئیس جمهور به این شرح است:

مشموالن: ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور
حمایتــی  طرح هــای  اجــرای   بــرای 
دولت بارها از ۶۰ میلیون نفر ســخن گفته اند که 
احتماال همان کسانی هســتند که یارانه معیشتی 

بنزین دریافت می کنند.

مبلغ بسته معیشتی: ۷ تا ۱۴ میلیون تومان 
برای سهامداران سهام عدالت

 دارنــدگان ســهام عدالــت کــه سهامشــان
 یــک میلیــون تومانــی اســت، کارت اعتباری 
۱۴ میلیــون تومانــی و بــرای ســهامداری که 
ســهامش ۵۳۲ هــزار تومانــی اســت کارت 
 اعتبــاری هفــت میلیــون تومانــی دریافــت

 می کند.

پشــتوانه این کارت های اعتباری: سهام 
عدالت، یارانه ها، اوراق

دولت دو مرحلــه وام یک میلیــون تومانی کرونا 
را پرداخت کرد که اقســاط مرحلــه اول از یارانه 
نقدی و مرحله دوم از یارانه معیشتی کسر می شود، 
 احتماال برای این طــرح نیز از یارانه ها اســتفاده

 شود.
با توجه به این که رئیس جمهور از لزوم پشــتوانه 
برای این بسته معیشتی گفته آنچه به نظر می رسد 
این است طرح بسته معیشتی ماه رمضان بالعوض 
نیســت و مردم باید آن را برگرداننــد اما احتماال 
بدون ســود یا نهایتا با نرخ ســود پایین اســت.به 
گفته او قرار است دولت در سال ۱۴۰۰ طرح های 
حمایتــی مختلفی را اجــرا کنــد و در بودجه نیز 
 منابع قابل توجهی برای این امــر اختصاص یافته

 است.
 همچنیــن تــا پایان ســال رونــد تنظیــم بازار 
و کمک هــای معیشــتی نیــز ادامــه داشــته 
 باشــد تا تأثیر تکانه هــای اقتصادی بــر زندگی

 مردم کمتر شود.

پشتوانه پرداخت یارانه جدید چیست؟

واریز یارانه جدید برای 60میلیون  نفر

روحانی:
نباید واقعیت ها را تحریف کنیم

رئیس جمهور با بیــان این که نباید واقعیت ها 
را تحریف کنیــم، عنوان کرد:  اگر بناســت از 
پول ملت فیلم درســت کنید و نمایش بدهید 
از واقعیت ها فیلم درســت کنید و حقایق را به 
مردم بگویید.به گزارش ایسنا، حجت االسالم 
والمسلمین حســن روحانی در جلسه هیأت 
دولت اظهــار کرد:  امروز شــاهد فصل تازه ای 
از حیات برجام هســتیم و از همه کشورها با 
ترکیب هــای مختلف از ۱+۴ بــا حضور ایران 
تا ۱+۴ با حضور آمریکا به هــر نحوی صدای 
واحدی شــنیده می شــود و همه اطراف این 
توافق هســته ای به این نتیجه رســیده اند که 
هیچ راه حلی بهتر از برجام و هیچ مسیری جز 
اجرای کامل برجام وجود ندارد.وی افزود: این 
موفقیت جدیدی برای جمهوری اسالمی ایران 
اســت. یکی از افتخارات دولت در ســال های 
۹۷، ۹۸، ۹۹ و روزهای اولیه ۱۴۰۰ این است 
که با همه فشارها و ســختی ها و شدیدترین 
تحریم ها کشــور را به گونه ای اداره کرد که نه 
تنها دوســتان ما، بلکه حتی دشمنان ما امروز 
اعتراف می کنند که فشار حداکثری شکست 
خورده است.روحانی همچنین تأکید کرد: یکی 
از افتخارات دوازدهم این اســت که در مقابله 
با فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار روانی و 
تبلیغاتی به گونه ای ایستادگی و مقاومت کرده 
که در اینکه راه دشــمنان ما منجر به شکست 
شده امروز هیچ تردیدی وجود ندارد. البته همه 
ما می دانیم که این موفقیت در سایه مقاومت 
و ایستادگی یکپارچه ملت بزرگ ایران بوده و 
در این زمینه تردیدی نداریم. اگر ایستادگی و 
مقاومت مردم و تحمل سختی ها و رنج ها نبود 
ما شرایط دیگری داشتیم. دولت حتی در این 
جنگ سه ساله حاضر نشد به توصیه بعضی از 
دوستان عمل کند که آن ها گفتند برای ارزاق 
عمومی و کاالهای ضروری سیستم کوپنی را 
برقرار کنید اما ما زیر بار این موضوع نرفتیم و 
گفتیم ما کشور را به طور عادی اداره می کنیم و 
نیاز به سیستم کوپنی نداریم. ما می توانیم کاال 
را به اندازه نیاز جامعه به وفور در اختیار مردم 
قرار دهیم و همین کار را کردیم.روحانی اضافه 
کرد: در مدت سه ســال و نیم کاال به وفور در 
اختیار مردم بوده است. البته قیمت نامتعادل 
و گران بوده و مردم در فشار بوده اند و ما این را 
کامال قبول داریم و روشن اســت، اما در عین 
حال نتوانستند اقتصاد ما را بشکنند. در شرایط 
تحریم امروز آمریکا به صراحت می گوید که آن 
سیاست شکست خورده و فشار حداکثری دیگر 
جواب نمی دهد و به صراحت می گویند راهی 
جز مذاکره نداریم و به صراحت می گویند اگر 
شــما آماده اید حاضریم مستقیم بنشینیم و با 
شــما مذاکره کنیم و اگر شــما آماده نیستید 
حاضریم غیرمستقیم با ۱+۴ مذاکره کنیم. خب 
این به معنای پیروزی ملت ایران است.رئیس 
جمهور در ادامه تأکید کرد:  نباید این پیروزی را 
دست کم بگیریم. رسانه های ما، فضای مجازی 
ما و فضای حقیقی ما می خواهند این واقعیت را 
بپوشانند و این پیروزی را تحریف کنند.این یک 
پیروزی عظیم و بزرگ در تاریخ ملت ایران است 
و اصال مربوط به دولت دوازدهم نیســت، بلکه 

مربوط به ملت بزرگ ایران است.

همتی: 
درخواســت وام از صنــدوق 

بین المللی پول حق ما است
رییس کل بانک مرکزی گفت: درخواســت وام از 
صندوق بین المللی پول حق ما است و دریافت آن 
مشروط به هیچ شرطی نخواهد بود.، »عبدالناصر 
همتی« درخصوص دریافــت وام از صندوق بین 
المللی پــول برای مقابله بــا پیامدهای اقتصادی 
شیوع کرونا توضیحاتی را ارائه کرد و افزود: برخی 
چنین موضوعی را اعالم می کنند که به چه دلیل 
درخواست وام از صندوق بین المللی پول داریم؟ در 
این زمینه باید گفت که این پول حق ما است، نرخ 
بهره این وام بسیار پایین است و همچنین »آر اف 
آی« از جمله مواردی است که مشروط به هیچگونه 
شرایطی نیست.وی اظهار داشت: برخی معتقدند 
که در خواست وام از صندوق بین المللی مشروط به 
شرایطی است که ممکن است باعث ایجاد دخالت 
هایی شود، در حالی که دریافت این وام هیچ شرطی 
ندارد وما به دنبال اســتفاده از حق خود هستیم.
همتی با بیان اینکه صندوق بین المللی موظف به 
پاسخگویی درخواست های ما است اما تاکنون هیچ 
پاسخی را دریافت نکرده ایم، گفت: پیگیر خواهیم 
بود تا از حق خود استفاده کنیم و امیدواریم بتوانیم 

نتیجه ای را از آن بگیریم.
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خریداران مســکن در تهران باید به طور متوســط 
۸۱ درصــد بیش از گذشــته بــرای خریــد هزینه 
کنند. به گزارش ایســنا، گزارش مرکز آمــار ایران از 
وضعیت قیمت مســکن در پایان ســال قبل نشان 
مــی دهد که عــدد شــاخص در اســفند ۱۳۹۹ بر 
اســاس ماه پایه فروردین ۱۳۹۵ به ۶۸۹,۹ رســید 
 که نســبت به ماه قبــل ۳.۲ درصد افزایش داشــته

 است.

کاهش تورم نقطه ای  
نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت 
به ماه مشابه سال قبل است و این در حالی است که نرخ تورم 
نقطه ای در اســفند ماه ۱۳۹۹ به عدد ۸۱,۹ درصد رسیده 
است؛ یعنی باید  خریداران برای خرید یک واحد مسکونی 
در شهر تهران نسبت به اسفند ۱۳۹۸ معادل ۸۱.۹ درصد 
بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه ای این ماه در مقایسه با ماه 

قبل)۹۱,۳( ۹.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

کاهش تورم ماهانه
اما منظــور از نرخ تــورم ماهانه، درصــد تغییر عدد 
شــاخص قیمت ماه جاری، نســبت به عدد شاخص 
ماه قبل می باشــد که در اســفند مــاه ۱۳۹۹ این 
اطالع به عدد ۳,۲ درصد رسیده اســت.تورم ماهانه 
اســفند در مقایســه با همیــن اطالع در مــاه قبل 
 )۴,۷ درصــد(، ۱.۵ واحــد درصــد کاهش داشــته

 است.

افزایش تورم ساالنه
نرخ تورم ساالنه نیز درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در یک ســال منتهی به ماه جاری، نسبت به 
شاخص دوره مشــابه سال قبل می باشــد.نرخ تورم 
ساالنه دی ماه ۱۳۹۹ امالک مســکونی شهر تهران 
به عدد ۷۸,۲ درصد رسیده است که نسبت به همین 
 اطالع در ماه قبــل )۷۵,۴(، ۲.۸ واحد درصد افزایش

 نشان می دهد.

بانــک مرکزی بــه زودی مجــوز واردات کاال با 
رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک ها 
و صرافی های مجاز صادر خواهد کرد و قرار است 
آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی 

به تصویب برساند.
به گزارش مهر، ایــران هم به زودی به باشــگاه 
دارنــدگان رمزپول های ملی خواهد پیوســت. 
آنگونه که مقامات بانک مرکزی می گویند، قرار 
است تا آخر فروردین ماه آئین نامه مرتبط با آن را 
در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.ابهام 
در اســتفاده مردم از رمزارزها در ایران همچنان 
پابرجا است و دولت نیز هر گونه معامله و خرید و 
فروش با ارزهای دیجیتال را ممنوع اعالم کرده 
اســت؛ البته از مدت ها قبل، »تولید« رمزارز به 
رسمیت شناخته شده و ضوابط تولید آن تدوین و 
اعالم شده است و بر اساس هماهنگی های صورت 
گرفته میان وزارتخانه های متولــی، هم اکنون 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای مرتبط 

با استخراج ارزهای دیجیتال را صادر کرده است؛ 
اما این ارزهای تولید شده، تاکنون به هیچ عنوان 

اجازه معامله نداشته اند.
به همین دلیــل بانک مرکزی ظــرف ماههای 
گذشــته تمامی درگاه های پرداخت که عملیات 
مرتبط بــا معامالت رمــزارز انجــام می دادند 
را مســدود و با صرافی هایی که ایــن عملیات را 
انجام می دادند برخورد کرده اســت؛ اما اکنون 
آنگونه کــه خبرنگار مهر کســب اطــالع کرده 
اســت، بانک مرکزی بزودی مجوز اســتفاده از 
رمزارزهای تولید داخل، بــرای واردات کاال را به 
 بانک هــا و صرافی های مجاز آنهــا صادر خواهد 

کرد.
یک مقام مســئول در نظام بانکی بــه خبرنگار 

مهر گفت: اگرچه بانک مرکــزی به هیچ عنوان 
معامــالت فعلی رمزارزهــا در داخل کشــور را 
تائید نمی کنــد اما با ضوابط خاصــی که تدوین 
می شــود، مخالفتی با معامالت آن ندارد؛ چراکه 
بانک مرکزی معتقد است که آینده اقتصادهای 
دنیا با رمزارزهــا گره خورده اســت و باید ایران 
هم به این خیــل بپیوندد؛ اما ضوابط و شــرایط 
آن باید دقیق مشــخص گردد و ایــن اطمینان 
 حاصل شــود که مخاطرات جدی برای اقتصاد 

نخواهد داشت.
وی افزود: در همین راستا، برای »تولید« رمزارز 
در داخل کشور آئین نامه ای تصویب و تولید رمز 
ارزها قانونی شــد؛ اکنون بانک مرکزی و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری تصویب 

آئین نامه ای برای مبادله رمزارزهایی هستند که 
در داخل کشور تولید می شود؛ قرار است این آئین 
نامه در شــورای عالی مبارزه با پولشویی )وزارت 
اقتصاد( به تصویب برسد؛ بر اساس این آئین نامه، 
به بانک ها و صرافی های مجاز اجازه واردات کاال از 
محل ارز دیجیتال تولید شده ارائه خواهد شد.به 
گفته این مقام مسئول، شــورای عالی مبارزه با 
پولشــویی تا آخر فروردین ماه آئیــن نامه را به 
تصویب خواهد رساند.همچنین بر اساس اطالعات 
کسب شده از سوی خبرنگار مهر، رمزپول بانک 
مرکزی ایران به عنوان رمزپول ملی کشــور، نیز 
مراحل انتهایی خود را ســپری می کند؛ پشتوانه 
آن طال و ارز خواهد بــود و بانک ها می توانند در 
قبال ریال یا سایر دارایی هایی که به بانک مرکزی 
ارائه می دهند، این رمزپول را برای مبادالت خود 
استفاده کنند.کارشناســان بر این باورند که این 
رمزپول باعث کاهش ضریــب فزاینده نقدینگی 

هم خواهد شد.

بازار خــودرو در حالی امــروز در اکثر مــدل ها ریزش 
قیمت را تجربه می کند که طی چند روز گذشــته روند 
قیمت ها در این بازار افزایشی بوده است؛ ریزش قیمت 
های اخیــر در بازار خــودرو در حدی اســت که امروز 
 ســمند ال ایکس مدل ۹۹ نزدیک به دو میلیون تومان

 ارزان شده است.
روند قیمت ها امروز در اکثر مدل های خودرو تغییر کرده 
اســت و کاهش قیمت ها در بازار خودرو طی ۲۴ ساعت 
گذشته آغاز شده است. در این بین اما برخی از مدل های 
خودرو کماکان در حال پیشــروی در مســیر افزایشی 
هستند که از جمله انها می توان به پراید ۱۳۱ اشاره کرد 
که قیمت آن طی ۲۴ ساعت گذشــته ۱ میلیون تومان 
افزایش داشته است و در حال حاضر این خودرو به قیمت 

۱۰۹ میلیون تومان در بازار معامله می شود. خودروهای 
گروه تیبا نیز در این مدت تغییر مسیر نداده اند و کماکان 
در مسیر افزایشی در حال پیشروی هستند به عنوان مثال 
تیبا ۲ در این مدت ۱ میلیون تومان گران شده است و این 
خودرو امروز به قیمت ۱۲۹ میلیون تومان رسیده است 
و مدل صندوقدار این خودرو نیز در این مدت ۱ میلیون 
 تومان گران شده است و در حال حاضر ۱۲۱ میلیون تمان
 قیمت دارد.به غیــر از خودروهای نامبرده شــده اکثر 
خودروهای موجود در بــازار در این مدت کاهش قیمت 

را تجربه کردند به عنوان مثال خودرو پراید ۱۳۲ در این 
مدت ۱ میلیون تومان ارزان شده است و در حال حاضر به 
قیمت ۱۱۴ میلیون تومان رسیده است است و یا پژو ۲۰۶ 
تیپ ۲ نیز در این مــدت ۱ میلیون تومان کاهش قیمت 
را تجربه کرده اســت و این خودرو در حال حاضر ۱۸۹ 
میلیون تومان قیمت دارد و تیپ ۵ این خودرو نیز در این 
مدت از کاهش قیمت ها در اماننمانده است و با کاهش ۲ 
میلیون تومانی امروز به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان رسیده 
است و پژو پارس ســال نیز در این مدت کاهش قیمت 

چشمگیری را تجربهکرده اســت و این خودرو با کاهش 
قیمت ۲ میلیون تومانی امروز بــه قیمت ۲۱۳ میلیون 
تومان رسیده است.اکثر خودروهای کروه سمند در این 
مدت ثبات قیمت را تجربه کردند با این وجود سمند ال 
ایکس ساده مدل ۹۹ در این مدت ۲ میلیون تومان ارزان 
شده اســت و این خودرو در حال حاضر به قیمت ۱۸۰ 
میلیون تومان رسیده است و خودروهای گروه دنا، ساینا 
و کوییک نیز در این مدت ثبات قیمت را تجربه کردند.

در میان خودرو های مونتاژ اما قیمت سیتروئن سی ۳ و 
سوزوکی گراند ویتارا در این مدت ثابت بوده است با این 
وجود پژو ۲۰۰۸ مــدل ۹۸ و ۹۹ امروز ۵ میلیون تومان 
ارزان شده اند و این خودروها امروز به ترتیب ۸۳۰ و ۸۹۵ 

میلیون تومان قیمت خوردند.

عدد شامخ کل در اسفندماه ســال گذشته ۶۳.۹۳ بوده 
اســت که نســبت به ماه قبل تفاوت چندانی نداشته و 
می توان گفت سرعت بهبود فعالیتهای بخش ساختمان در 
اسفند ماه نسبت به ماه کاهش بسیار اندکی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از اتاق تعاون ایران، با 
استناد به مجموع اظهارات فعاالن ساختمانی، عدد شامخ 
ساختمان در اسفندماه ۹۹ نســبت به ماه گذشته تغییر 
چندانی نداشت و تنها اندکی در جهت کاهش پیش رفت.

این آمارها نشــان می دهد که میزان شاخص های میزان 
سفارشات جدید، ســرعت انجام سفارشات و میزان مواد 
اولیه و تجهیزات خریداری شــده بیشتر شده و شاخص 

میزان بکارگیری نیروی انســانیو قیمت خرید مواداولیه 
و میزان کارهای معوق، کاهشــی بوده است. همچنین 
شــاخص میزان صادرات این بخش در اسفند نسبت به 
ماه گذشته تفاوت محسوسی نداشت. رقم شاخص قیمت 
فروش افزایش یافت که عمدتاً در بخش مسکونی مشاهده 
شد. شاخص میزان مصرف حامل های انرژی کمی افزایش 
یافت اما شاخص میزان فروش نیز نسبت به ماه گذشته 
کمی کاهش یافت.شــاخص انتظار بهبود فعالیت های 
کسب و کار در بین فعاالن بخش ساختمان نسبت به ماه 

گذشته کاهش یافت و با جای گیری در پایین عدد ۵۰، 
انتظار رکود را در ماه آغازین ســال جدید نشان می دهد. 
البته با توجه به تعطیالت عید نوروز و مشــخص نبودن 
وضعیت قیمتهــا در فروردین، این بــرآورد برای اغلب 
فعالیت های اقتصادی دور از ذهن نیســت.گفتنی است، 
صنعت ساختمان براساس اســتاندارد بین المللی طبقه 
بندی کلیه فعالیت های اقتصادی )ISIC(، به سه گروه 
اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت 
و ساز تخصصی ساختمان دســته بندی می شود. در یک 

تقســیم بندی دیگر، بخش ســاختمان شامل دو بخش 
کلی مسکونی و غیرمسکونی )تجاری و عمرانی( است.در 
بخش مسکونی طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت 
معامالت مسکن نسبت به ماه گذشته در تهران )به عنوان 
 نمونه آماری بــزرگ از کل کشــور(، ۶.۶ درصد افزایش

 یافــت. تعداد معامــالت نیــز در تهــران ۳۴.۶ درصد 
بیشــتر شــد. علیرغم ثبــات نســبی قیمــت مصالح 
ســاختمانی و نــرخ ارز، قیمــت ســاختمان مجــدد 
افزایش یافت کــه افزایش تعــداد معامــالت در پایان 
 ســال و انتظار تورم در ســال جدیــد بر ایــن امر مؤثر

 بوده است.

افزایش ٨١ درصدی هزینه خرید مسکن در تهران

ساینا مدل 1400 به 140 میلیون تومان رسید

نوسانات بازار خودرو شدت گرفت

آیین نامه واردات کاال با رمز ارز تا آخر فروردین در شورای عالی بورس تصویب می شود

واردات کاال  با  رمز ارز

شامخ صنعت ساختمان در اسفند بدون تغییر ماند 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افزایش اندک قیمت سکه در کانال ۱۰ میلیون تومانی
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با افزایش ۲۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسیدارزش هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید به رقم ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۶۱ 

هزار تومان رسید.هر مثقال طال نیز به قیمت چهار میلیون و ۵۹۸ هزار تومان معامله شد.

بار تورمی یارانه های جدید
مسعود دانشمند، اقتصاددان 

دولت با ارائه کارت های اعتباری به عنوان پرداخت یارانه به ۶۰ میلیون نفر به راهکارهای ناکارآمد خود ادامه می دهداین کارت به مانند تمام یارانه هایی که تا به امروز پرداخت شده است بار تورمی خواهد داشت. حتی بار تورمی این 
مبالغ ۷ و ۱۴ میلیونی بسیار بیشتر از یارانه های قبلی خواهد شد. اگر فرض بر این باشد که به ۶۰ میلون نفر ۷ میلیون تومان یارانه پرداخت شود بالغ بر ۴۲۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی وارد چرخه خرده فروشی می شود و چون 
این کارتها فقط برای خرید طراحی شده اند و قابلیت تبدیل شدن به پول نقد را ندارند آثار تورمی رشد نقدینگی در اقتصاد را قطعا خواهیم داشت. از طرفی دیگر این پول باید بازگردانده شود. حال از طریق کسر از یارانه، پشتوانه 
سهام عدالت و یا پشتوانه های دیگری که برای جاماندگان از یارانه و سهام عدالت تعیین خواهد شد. تنها در رابطه با افرادی که سهام عدالت به عنوان پشتوانه خواهند داشت در صورت عدم بازگرداندن پول در دوره چندساله به طور 
قطع دولت سهام عدالت افراد مذکور را برای فروش به بورس عرضه خواهد کرد و این درآمدزایی برای دولت خواهد شد. این در حالی است که مردم باید اقساط این پول را پرداخت کنند و بسیاری از آنها توان پرداخت آن را ندارند. 
همچنین با ورود پول پرفشار، چرخش مالی در شبکه خرده فروشی اتفاق می افتد که منجر به تورم خواهد شد. پس از گذر از این اتفاق فروشگاهها از اجناس و کاالها خالی خواهند شد و مغازه داران پس از این اتفاق برای تامین 
کاال  خدمات به تولیدکننده و واردکننده فشار وارد می کنند که موقعیتی چندان جالبی نخواهد بود. پس از این اتفاق باید دست خالی فروشندگان را چاره کنند و دولت بعد در چاه دولت فعلی خواهد افتاد. به هر ترتیب دولت گویا 

قرار است با طرح هایی موقتی این دو تا سه ماه  باقی مانده را هم بگذارند و بار اصلی را به دوش دولت بعد بیاندازد.

سرمقاله
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تازه ترین نرخ رســمی میوه و تره بار در 
حالی حاکی از افزایش قیمت میوه هایی 
چون پرتقال تا ۲۳ هــزار تومان و موز تا 
حدود ۳۰ هزار تومان است که مقام های 
صنفی می گویند ایــن قیمت ها برای 
خریداران ۳۵ درصد گران تر خواهد بود. اگر این روزها ســری به 
میادین میوه و تره بار و البته میوه فروشی های سطح شهر بزنید 
شاهد رشد قیمت ها در انواع مختلف میوه ها و صیفی جات خواهید 
بود. بازار میوه و تره بار به مانند دیگر بازارهای کشور این روز ها شاهد 
جهش قیمت هاست و در این میان فعاالن بازار، واسطه ها را یکی از 

دالیل افزایش قیمت ها عنوان می کنند.
این در حالی است که فعاالن بازار و میوه فروشی ها اعالم کرده اند 
که با افزایش قیمت ها میزان خرید میوه هم به شدت کاهش یافته 
است. مردم دیگر کیلویی خرید نمی کنند و از هر میوه دانه ای خرید 
می کنند. به عبارتی تنها برای مصرف روزانه خود میوه و صیفی 
جات و سبزیجات می خرند. در این بین برخی گرانی نهاده های 
کشاورزی را علت افزایش قیمت میوه اعالم می کنند. برخی دالل ها 
را یکی از اصلی ترین دالیل گرانی می دانند، عده ای انبار کردن میوه 
را عامل گرانی های اخیر می دانند، افــرادی هم صادرات را علت 

کاهش میوه و گرانی آن در بازار می دانند.
اما این پایان ماجرا نیست چرا که در سایه ضعف نظارت ها، اختالف 
قیمت از منطقه ای به منطقه دیگر یا مغازه ای به مغازه دیگر در یک 
خیابان به حدی چشمگیر است که گاهی این اختالف قیمت ها  به 
۵۰ درصد می رسد. در شرایط فعلی اقتصاد انتظار می رود دستگاه 

های مربوطه با اعمال نظارت بیشتر از گرانفروشی جلوگیری کنند 
تا محصول تولیدی با سود متعارف بدست مصرف کننده برسد.

تازه ترین جدول نرخ رسمی میوه و تره بار در حالی حاکی از افزایش 
قیمت میوه هایی چون پرتقال تا ۲۳ هزار تومان و موز تا حدود ۳۰ 
هزار تومان است که مقام های صنفی می گویند این قیمت ها برای 
خریداران ۳۵ درصد گران تر خواهد بود. اتحادیه صنف بارفروشان 
میوه و تره بار تهران روز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه آخرین جدول نرخ 
مصوب خود برای عمده فروشی میوه و تره بار را اعالم کرد؛ همزمان 
برخی رسانه ها از آن به عنوان قیمت های »نجومی« یاد کرده اند. در 
این جدول نرخ مصوب برای انواع پرتقال تا ۲۳ هزار تومان، خیار ۱۱ 
هزار تومان، سیب ۱۶ هزار تومان،  کیوی ۲۳ هزار تومان،  نارنگی 

۳۳ هزار تومان و موز ۲۹ هزار تومان اعالم شده است.
نرخ آناناس کارتنــی نیز تــا ۹۰۰ هزار تومان تصویب شــده و 
قیمت انواع پیاز تا ۸ هزار تومان و ســیب زمینی تا ۵ هزار تومان 
دیده می شود.این در حالی اســت که مقام های صنفی و اتحادیه 
فروشندگان می گویند بر اســاس قانون، فروشنده حق دارد یک 
سود ۳۵ درصدی هم بر قیمت خرید خود اعمال کند.با احتساب 
این سود، قیمت این میوه ها احتماال برای خرید مشتریان تا حد 
قابل توجهی باالتر از قیمت های رسمی منتشرشده خواهد بود. 
در عمل حق قانونی فروشــنده برای هر کیلوگرم آناناس کارتنی 
به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، موز به بیش از ۴۰ هزار 
تومان، پرتقال دست کم ۳۰ هزار تومان و سیب بیش از ۲۱ هزار 
تومان می رسد. تعیین نرخ های باال از مبداء توزیع موجب افزایش 

قیمت میوه در بازار خرده فروشی شده است.
برخی شهروندان می گویند که تنها توانسته اند یک عدد از هر نوع 
میوه مورد نیاز خریداری کنند. این در حالی است که قیمت فروش 
در جنوب و شمال شهرها متفاوت گزارش می شود. اسداهلل کارگر، 

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و ســبزی، دلیل این اختالف 
قیمت را تفاوت در کیفیت عنوان می کند. اما پیشتر محمد شفیع 
ملک زاده، رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، در واکنش 
به اختالف قیمت میوه از شمال تا جنوب شهر به »کمبود نظارت 

و نبود مدیریت مناسب« به عنوان دلیل اصلی اشاره کرده بود.

اما بر اساس میزان خرید انواع میوه از میادین میوه و تره بار در سال 
۹۹، پرتقال و ســیب دو میوه محبوب شهروندان تهران است. به 
گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ 
بعد از پرتقال و سیب، به ترتیب هندوانه، نارنگی، انگور، انار، هلو، 
موز، خربزه و لیمو شیرین، ۱۰ میوه ای هستند که باالترین حجم 

تقاضا را در میادین میوه و تره بار داشتند. بر اساس این گزارش، 
در بین سبزیجات و صیفی جات نیز به ترتیب گوجه فرنگی، خیار، 
پیاز، سیب زمینی و انواع سبزی، ۵ محصولی هستند که بیشترین 
میزان تقاضا را بین اقالم سبزی و صیفی در میادین میوه و تره بار 

به خود اختصاص دادند.

مردم میوه را 35 درصد گرانتر از قیمت واقعی خریداری می كنند

رواج خرید دانه ای میوه
گرانی رسمی میوه و تره بار

سود های غیرقانونی در فروش میوه 
مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران

تقریبا آنچه که در بازار میوه و تره بار تعیین کننده قیمت ها می شود موضوع عرضه و تقاضاست. در بازار شب عید تقاضا برای خرید میوه باال می رود و امری طبیعی است که قیمت میوه با شیبی آرام افزایش پیدا کند. همچنین از آنجاییکه میوه ها را تا نهایت پاییز هر سال برداشت می کنند و تا برداشت مجدد که تا اواسط بهار 
طول می کشد از میوه های دپو شده و انبار شده برای عرضه به بازار استفاده می شود افزاش هزینه ها پیش می آید. با توجه به هزینه های حمل و نقل و ارسال به سردخانه، قیمت میوه با نوساناتی در بازار روبروست.

این میوه ها تا آغاز برداشت مجدد به مرور به بازار عرضه می شود و البته هر چه از زمان برداشت اصلی دور می شویم هزینه ها اعم از هزینه های نگهداری میوه در سردخانه ها، هزینه های حمل و نقل، افت و ضایعات میوه و هزینه های بسته بندی پیش می آید که مجموع این عوامل موجب می شود به طور منطقی و نرمال یک 
افزایش قیمت با شیب مالیم داشته باشیم. 

به عنوان مثال افزایش جزئی قیمت پرتقال طبیعی است، چرا که این میوه درصدی افت و ضایعات دارد که با احتساب هزینه انبارداری و سردخانه تا حدودی افزایش یافته است که هیچ ارتباطی به کمبود ندارد. با توجه به هزینه های نگه داری محصول در سردخانه و افت و ضایعات، تاحدی افزایش قیمت طبیعی است، اما برخی 
مغازه ها سود های غیرقانونی لحاظ می کنند که دستگاه های مسئول باید بر این موضوع نظارت کنند.

اما اگر در برخی موارد قیمت میوه ها تغییرات بیشتری دارد به مسائل دیگری برمی گردد. دالالن همیشه در بازار بوده و هستند در بحث نظارت هم مدیریت غلط وجود داشته و تاثیرگذار بوده است. سرمازدگی میوه ها هم به یکی از عوامل اصلی بدل شده است. بنابراین افزایش قیمت قابل توجهی در بحث عمده فروشی میوه 
نداشته ایم. گرچه قیمت گذاری در میادین بر مبنای شرایط بازار انجام می شود، اما اختالف قیمت گاها به چندبرابر می رسد که دستگاه های مسئول با اعمال نظارت بیشتر باید از گرانفروشی جلوگیری کنند چرا که طبق فاکتور تنها ۳۰ درصد سود باید لحاظ شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه تنها ۶۰ 
درصد معامالت مسکن به صدور کد رهگیری منجر می 
شود، گفت: با مصوبه مجلس می توانیم با امالکی های 
متخلف برخورد کنیم. نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی امروز سه شنبه ۱۷ فروردین در راستای بررسی 
طرح جهش تولید مسکن، الزام به اخذ کد رهگیری و 
ثبت همه معامالت مسکن اعم از »خرید و فروش« و 
»رهن و اجاره« را به تصویب رســاند. در ماده ۱۹ این 
طرح آمده: در راســتای رصد و نظارت بر بازار مسکن 
درج کلیه معامالت خرید، فروش، پیش خرید، پیش 
فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معامالت 
امالک و مستغالت کشور و اخذ کد رهگیری الزامی 
است. در شورای عالی مســکن دولت نهم به ریاست 
رئیس جمهور وقت، برای اولین بــار الزام به درج کد 
رهگیری در همه معامالت مسکن به تصویب رسید اما 
با شکایت برخی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، 

این الزام لغو شد.
دومین بار نیز سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا، 
الزام به درج کد رهگیری در همه معامالت مسکن را 
برای دریافت وام ودیعه مســکن مصوب و به اتحادیه 
مشــاوران امالک ابالغ کرد. بدیهی است که با اتمام 
بحران کرونا در کشــور، مصوبات ستاد مذکور نیز به 
خودی خود لغو می شــوند. به همیــن دلیل مصوبه 
مجلس که بعنوان بخشی از طرح جهش تولید مسکن 
به تصویب رسید بسیار حائز اهمیت است.در صورت 

تأیید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، برای نخستین 
بار است که کد رهگیری معامالت مسکن و سامانه ثبت 
امالک و مستغالت کشور به رسمیت شناخته می شود.

آنچه تا کنون سبب عدم اقبال شهروندان )به خصوص 
در معامالت رهن و اجاره( به اخذ کد رهگیری بوده، 
اقدام برخی مشاوران امالک در دریافت رقمی مازاد بر 

نرخ مصوب کمیسیون از شهروندان است.
این در حالی اســت که بارها اعالم شده دریافت وجه 
اضافه از سوی مشــاوران امالک بابت ثبت و ارائه کد 
رهگیری، غیر قانونی است.حال آنکه ستاد ملی مقابله 
با کرونا نرخ ۲۵۰ هزار تومانی را به عنوان تعرفه ثبت 
رسمی معامالت اجاره مسکن جهت وام ودیعه مسکن 
تعیین کرده بود که به نوعــی می تواند دریافت وجه 
اضافه از سوی مشاوران امالک برای ارائه کد رهگیری 
به متعاملین )موجر و مستأجر( را به رسمیت بشناسد.

در همین زمینه، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک با استقبال از مصوبه مجلس مبنی بر 
الزام به درج کد رهگیری، اظهار داشــت: این مصوبه 
چند سال پس از فراگیر شــدن کدرهگیری در بازار 
مسکن کشور به تصویب رسیده و به امنیت سرمایه 
گذاری در مسکن کمک زیادی می کند؛ چرا که ثبت 
تک تک معامالت اعم از رهن و اجازه و خرید و فروش 
در سامانه امالک و مستغالت، کمک شایانی به برنامه 
ریزی و سیاست گذاری برای بازار مسکن خواهد کرد؛ 
آمار دقیق از وضعیت بازار مسکن را فقط می توان با اخذ 

کد رهگیری محاسبه کرد. وی با تأکید بر اینکه در حال 
حاضر تنها ۶۰ درصد معامالت مسکن در سامانه امالک 
و مستغالت ثبت می شود، افزود: ما بارها درخواست 
کرده بودیم که کد رهگیری باید روی هر پالک ثبتی 
قفل شود تا کسی نتواند یک ملک را به بیش از یک نفر 
بفروشد؛ اما در حال حاضر کد رهگیری روی کد پستی 
می نشــیند. رئیس اتحادیه مشــاوران امالک گفت: 
شفافیت در بازار مسکن با الزامی شدن اخذ کد رهگیری 

از معامالت مسکن ارتقا می یابد.
وی تصریح کرد: با افزایش قدرت کد رهگیری و تصویب 
الزامی شدن آن در مجلس، می توانیم از آن به عنوان 
ابزاری برای اعمال نظارت بیشــتر در میان مشاوران 
امالک اســتفاده کنیم البته تعاونی های مســکن و 
ادارات اوقــاف زیر بار اخذ کــد رهگیری نمی رفتند؛ 
اینها مشکالتی است که از ســوی برخی ارگان های 
دولتی داریم اما با استفاده از این مصوبه امروز مجلس 
و همچنین ماده ۲۸ قانون داللی مسکن، می توانیم با 
واحدهای صنفی مشاوران امالک متخلف، به شدت 

برخورد کرده و حتی آن واحد صنفی را تعطیل کنیم.
خســروی در خصوص اینکه برخی مشاوران امالک 
می گویند در صورتی که کــد رهگیری به طرف های 
معامله بدهیم، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم به 
تعرفه کمیسیون معامله افزوده می شود، گفت: مالیات 
بر ارزش افزوده هیــچ ارتباطی به کد رهگیری ندارد؛ 

بلکه شفافیت مالیاتی هم برای مشاوران در پی دارد.

مدیــرکل سیاســتگذاری اشــتغال وزارت کار 
گفت: ۱۴۶ هزار طرح اشــتغال زا به مبلغ ۱۳۷ 
هزار میلیارد ریال در موسســات عامل تصویب 
شده است، ســهم زنان از اشتغال ایجاد شده ۳۰ 
درصد معادل ۸۱ هزار نفر اســت، سهم جوانان 
از اشــتغال ایجاد شــده حاصل از اجرای قانون، 
۳۳.۸ درصد معادل ۹۱ هزار فرصت شغلی جدید 
اســت.عالء الدین ازوجی در مورد عملکرد قانون 
حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق 
روستایی و عشایری گفت: یکی از ضرورت های اولیه 
برای اعتالی اقتصادی و اجتماعی متوازن، توجه 
بیشتر به جوامع روستایی به  ویژه در زمینه کسب 

و کار و اشتغال است.
وی گفت: دولت با درک ضرورت این امر و اهمیت 
توجه به ظرفیت  های اشــتغال زایی و جنبه  های 
توسعه  ای مناطق روستایی و عشایری نسبت به 
سیاست گذاری در زمینه حمایت از توسعه و ایجاد 
اشتغال پایدار در مناطق روســتایی و عشایری 
اقدام کرد. نتیجه آن تصویــب قانون حمایت از 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
در سی و یکم مرداد ماه سال ۱۳۹۶ توسط مجلس 
شورای اسالمی بود تا بتواند بخشی از خالءهای 
اصلی در توسعه کسب وکار در مناطق روستایی و 

عشایری را مرتفع نماید.

به گفته مدیرکل سیاســتگذاری اشتغال وزارت 
تعاون،  کار و رفاه اجتماعی، بر اساس برآوردهای 
انجام شده بیش از ۱۹۵هزار میلیارد ریال منابع 
برای این موضوع پیش  بینی شده است. در قانون 
مذکور با هدف تحقق اهداف سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید و ایجاد اشــتغال 
پایدار در مناطق روســتایی و عشــایری، توزیع 
اعتبارات تخصیص داده شــده با در نظر گرفتن 
برخی شاخص های کلیدی استان مورد توجه قرار 

گرفته است.
ازوجی گفت: بر اســاس این قانون از ۲۶ دی ماه 
۱۳۹۶ تاکنون، طی ۵ مرحلــه مبلغ ۱۷۲ هزار 
میلیارد ریال به موسسات عامل پرداخت شد. این 
تسهیالت با اولویت رســته فعالیت های اقتصادی 
پراشــتغال و با نرخ سود تســهیالت ۴ درصدی 
در مناطق روســتایی مرزی و عشایری مرزی، ۶ 
درصد مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی و با 
نرخ ۱۰ درصدی برای تأمین سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی مســتقر در نواحی صنعتی و 
روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت و به 
شرط اهلیت متقاضی و برخورداری از توجیه فنی، 
اقتصادی، مالی طرح و داشتن بازار به متقاضیان 

پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار اخذ شده از سامانه 
کارا، مطابق عملکرد تسهیالت اجرای این قانون 

تا ۱۵ فروردین ســال ۱۴۰۰ حــدود ۱۵۶ هزار 
طرح به بانک ها ارسال شده که  بیش از ۱۴۶ هزار 
طرح به مبلغ بیش از ۱۳۷ هزار میلیارد ریال در 
موسسات عامل تصویب شده است و بیش از ۱۴۵ 
هزار طرح به مبلغ بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد ریال 
با برآورد اشتغال حدود ۲۶۸ هزار نفر ( ثبت شده 
در سامانه ) توسط موسسات عامل به متقاضیان 
طرح های ســرمایه گذاری بخش های خصوصی و 

تعاونی پرداخت شده است.
ازوجی در مورد سهم زنان از اشــتغال ایجاد شده 
گفت: این ســهم ۳۰ درصد معــادل ۸۱ هزار نفر 
محقق شده است که این موضوع نشان دهنده آن 
است که اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری 
به لحاظ دستیابی به هدف اصلی آن به طور نسبی 
موفق ارزیابی می  شود. افزون بر آن، سهم جوانان از 
اشتغال ایجاد شــده حاصل از اجرای قانون، ۳۳.۸ 
درصد )حدود ۹۱ هزار فرصت های شغلی جدید( 
است. ازوجی گفت: بر اســاس برآورد انجام شده، 
برای حداقل ۴۵۴ هزار نفر در طی کل سال ۱۳۹۹ 
شغل ایجاد شده اســت که نسبت به عملکرد سال 
۱۳۹۸ حدود ۱۱۳ هزار نفر کمتر است که با توجه 
به شرایط کرونا در کشور قابل توجیه بوده و عملکرد 
قابل قبولی است. بدیهی است فرصت های شغلی یاد 
شــده نقش مهمی در کاهش ریزش نیروی کار در 

شرایط کرونایی سال ۱۳۹۹ داشته است.

نماینده ویژه وزیر کار از تشکیل کمیته پشتیبانی 
از تولید و مانــع زدایی با هدف شناســایی و رفع 
مشــکالت بنگاههای اقتصادی خبر داد و ایجاد 
فرصتهای شغلی جدید، حفظ و صیانت از نیروهای 
کار و روان سازی اجرای قوانین و مقررات حاکم بر 
کار و تولید را از برنامه های مهم وزارت کار در سال 

جاری برشمرد.
ســال ۱۴۰۰ از ســوی مقام معظــم رهبری با 
عنوان"تولید، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی ها" 
نامگذاری شــده اســت. رهبر معظم انقالب در 
ادامه شــعار ســال ۱۳۹۸ )رونق تولید( و شعار 
ســال ۱۳۹۹ )جهش تولید( شعار سال ۱۴۰۰ را 
" تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها" اعالم و 
تاکید فرمودند که دولت فعلی و دولت آینده باید با 
حمایت های همه جانبه قانونی، دولتی و حکومتی 
از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امســال 

جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.
کریم یاوریـ  مشاور و نماینده ویژه وزیر کارـ  از 
تشکیل کمیته پشتیبانی از تولید و مانع زدایی در 
وزارت کار در راســتای تحقق منویات و تاکیدات 
مقام معظــم رهبری خبر داده و مــی گوید: حل 
مشــکالت بنگاههای اقتصادی مشکل دار، حفظ 
فرصتهای شغلی و صیانت از نیروهای کار و کمک 
به توســعه اشــتغال نیروهای جدید با استفاده 
از آموزشــهای مهارتی در بنگاه هــا از مهمترین 

اولویتهای وزارت کار در سال جدید است.
وی با تاکیــد بر پرداخــت تســهیالت ارزان به 
کارآفرینان و کارفرمایان،  فراگیری آموزشــهای 
مهارتی و مهارت آموزی نیروهای کار را از الزامات 
اساســی برای تحقق شعار امســال عنوان کرد.

مشــاور وزیر کار درعین حال کمک به تســهیل 
تشــکیل بنگاههای تعاونی و خصوصــی، مانع 

زدایی از جریان تولید و کارآفرینی، برطرف کردن 
موانع پیش روی تولیدکنندگان و آســان سازی 
و روان ســازی اجرای قوانین و مقررات حاکم بر 
 کار و تولید را از برنامه های وزارت کار در ســال 

جدید برشمرد.
به گفته یاوری، بهره مندی از مزایای بیمه و درمان 
و بازنشســتگی نیروهای کار از موضوعاتی است 
که از ســوی وزیر کار به کمیته های پشتیبانی و 
مانع زدایی ســفارش و تاکید شده است. بسیاری 
از کارشناسان و فعاالن حوزه کار با اشاره به حایز 
اهمیت بودن شعار امسال بر لزوم اتخاذ راهکارهای 

مناسب جهت تحقق آن تاکید کرده اند.
به زعم آنها کنتــرل نرخ ارز و ثبــات آن در بازار، 
حذف قوانین زائد و مخل کســب و کار، توســعه 
صادرات و کمک به گردش مالی تولیدکنندگان از 
جمله اقدامات موثر برای تحقق شعار امسال است.

افزایش قیمت گوشت در حالی است که مسئوالن 
از افزایش تولید خبــر می دهنــد. درحالی که 
چند روزی تا آغاز ماه رمضــان باقی مانده هنوز 
 قیمت ثابتی برای گوشــت گوســفندی در بازار 

وجود ندارد. 
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیــه تهیه و توزیع 
گوشــت گوســفندي در رابطه با وضعیت بازار 
گوشــت در آســتانه ماه رمضان به "کســب و 
کار" گفــت: در حــال حاضــر به دلیــل اینکه 
تعطیــالت نــوروز تمام شــده و مــدت کمی 
از آغاز رســمی ســال می گذرد قیمت گوشت 
نوســانات بســیاری دارد. هنوز قیمت گوشــت 
قرمز بــه تثبیت نرســیده و در بعضــی واحدها 
 گوشت قیمت کاهشــی و در برخی دیگر قیمت 

افزایشی دارد. 
ملکی افــزود: در آســتانه ماه مبــارک رمضان 

امیدواریم برای تامین گوشت قرمز مشکلی ایجاد 
نشود. البته با توجه به اینکه فصل رسیدن بره ها 
است و برای عرضه به بازار آماده می شوند پیش 
بینی می کنیم کمبودی برای ایــن ماه در بازار 

مشاهده نشود. 
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشــت گوسفندي 
احتمال کمبود گوشــت در نیمه دوم ســال را 
جدی دانست و ادامه داد: در حال حاضر گوشت 
به دلیل رشــد قیمت از ســبد خرید بسیاری از 
خانوارها خارج شــده و تنها راهکار بازگشــت به 
 وضعیت قبل این است که خوراک دام برای دامدار 

تامین شود. 
در شــرایط فعلی دام برای دامدار گران تمام می 
شــود و برای دامدار صرف نمی کنــد که دام را 
برای کشتار برای مدت طوالنی نگاه دارد و سپس 
عرضه کند بنابرایــن در صورت عــدم تامین و 

تهیه علوفــه، جو و کاه در نیمه دوم ســال عالوه 
بر گرانی با کمبود گوشــت نیز روبــرو خواهیم 
شــد. دســت دامدار برای خرید جــو کیلویی 
 ۶۵۰۰ تومــان و کاه کیلویــی ۲۵۰۰ تومــان 

بسته است. 
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشــت گوسفندي 
افزود: باید برای دامداران برای نیمه دوم ســال 
نهاده ها تامین شــود در غیر این صورت به دلیل 
عدم صرفه اقتصادی نگه داری دام، دام ها زودتر 
برای کشتار فرستاده خواهند شد و کمبود گوشت 

را خواهیم داشت. 
تامین نهاده حــرف اول را میزند اگــر به خوبي 
تامین شــود دامدار تولید خود را افزایش خواهد 
داد درغیــر اینصورت مشــکالت تولیدو قیمت 
 نه تنها برطرف نمي شــود بلکــه اضافه خواهد 

شد.

تب قیمتی گوشت قرمز در آستانه رمضان شدت گرفت

هشدار کمبود و گرانی گوشت در نیمه دوم  سال
نماینده ویژه وزیر كار خبر داد

برنامه های وزارت کار برای تحقق شعار امسال

نگرانی مالیاتی امالكی ها

۴۰ درصد معامالت مسکن بدون کد رهگیری است
سهم زنان 30 درصد و سهم جوانان 33 درصد

پرداخت 137 هزار میلیارد تومان به طرح های اشتغال زا
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در مرکز ملی فضای مجازی؛
كارگروه اجرایی سازی سند مقابله با اخبار جعلی 

تشكيل شد
کارگروه اجرایی ســازی ســند » الزامات پیشــگیری و مقابلــه با اخبار 
جعلی « در مرکز ملی فضای مجازی تشــکیل شد.جلســه بررسی سند 
الزامات پیشــگیری و مقابله با نشــر اطالعات، اخبــار و محتوای خبری 
خالف واقع در فضای مجازی با حضور دبیر شــورای عالی، وزرا و رؤسای 
دســتگاه های مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی تشــکیل و سه محور 
مهم پیشــگیری و بازدارندگی، هم افزایی و هماهنگی بین دســتگاه ها و 
 پشتوانه های قانونی و قضائی برای اجرایی سازی آن مورد بحث و بررسی

 قرار گرفت.
این ســند با هدف صیانت از ســالمت و امنیت روانــی جامعه و کاهش 
آسیب های اخبار جعلی و خالف واقع در شصت و هشتمین جلسه شورای 
عالی فضای مجازی کشور مصوب شد که بر اســاس آن کارگروه اجرایی 
سازی این سند تشکیل و آخرین تحقیقات و دستاوردهای بین المللی در 
خصوص تأثیرات خبر جعلی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

و سیاسی تشریح شد.
در تحقیقات و پژوهش های تخصصی مرکــز ملی فضای مجازی در حوزه 
اخبار جعلی، میزان تأثیرگذاری محتوای خبری خالف واقع بر حوزه های 
مختلف بررسی و در این جلسه تبیین شد که چالش مقابله با اخبار جعلی در 
گستره جهانی و سطوح حاکمیتی، اجرایی و بخش خصوصی برای فعاالن 
این حوزه وجود داشته و نیاز است تا به صورت مشارکتی با همکاری بین 
دســتگاهی، نهادی و همچنین بین المللی پیگیری و اقدامات الزم انجام 

شود.
به دلیل اهمیت سرعت در پاســخگویی و شفاف سازی موضوعات منتشر 
شــده خالف واقع برای تنویر افکار عمومی، دســتگاه ها، ســازمان ها و 
نهادهای مســئول نقش بســزایی در مقابله با این چالــش ایفا خواهند 
کــرد که بــرای تحقــق این مهــم تقســیم کار ملــی در نظــر گرفته 
شــد.همچنین طراحی ســامانه های صحت ســنجی، اطالع رســانی و 
آموزش آحاد جامعه برای ارتقای ســطح آگاهی و سواد رسانه ای مصوب 
 و مقرر شــد ظرف دو ماه آینده راه حل عملیاتی شدن این سامانه توسط

 وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی ارائه شود.

مقابله به مثل واشنگتن
واكنش به ماليات سنگين غول های فناوری آمریكا 

در 6 كشور
واشــنگتن در واکنــش بــه اقدامات شــش کشــور مبنی بــر افزایش 
مالیــات از ســرویس هــای دیجیتــال آمریــکا و هــدف قــرار دادن 
شــرکت هایی مانند گــوگل و آمــازون، تعرفه های بیشــتری به ارزش 
 صدهــا میلیــارد دالر روی واردات از ایــن کشــورها اعمــال کــرده 

است.
گزارش شــده اســت کــه واشــنگتن در واکنش بــه اقدامــات برخی 
کشــورها مبنی بر افزایش مالیات از ســرویس هــای دیجیتال و هدف 
قرار دادن شــرکت هایی مانند گــوگل و آمازون، تعرفه های بیشــتری 
 به ارزش صدهــا میلیارد دالر روی واردات از شــش کشــور اعمال کرده

 است.
اسناد نماینده تجاری ایاالت متحده نشان می دهد که طیف گسترده ای از 
 کاالها از انگلستان، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، هند و اتریش با تعرفه 25 درصدی

 مواجه شدند.
به گفته بلومبــرگ، اگر ایاالت متحــده پس از رایزنی هــای عمومی که 
برای مــاه مه برنامه ریزی شــده اســت، اقدامات تنبیهی خــود را ادامه 
دهد، این تعرفه ها ســاالنه به حــدود 880 میلیون دالر خواهد رســید.

تصور می شــود این مبلــغ معادل چیزی باشــد که این کشــورها قصد 
 دارند با گرفتن مالیــات از آمازون، گوگل، فیس بوک و ســایر غول های

 اینترنتی آمریکایی جمع کنند.
با توجه بــه اینکه انگلیس 2 درصــد عوارض و مالیات به درآمد شــرکت 
های بزرگ فنــاوری آمریــکا تحمیل کرده اســت، با صــادرات حدود 
325 میلیون دالری خــود به ایاالت متحده که شــامل لبــاس و لوازم 
 آرایشــی و بهداشــتی تا مبلمان می شــود، بیشــترین ضربه را از اقدام

 آمریکا خواهد دید.
عوارض مربوط به ترکیه، اســپانیا و ایتالیــا می تواند بــه ترتیب 160 ، 
155 میلیــون و 140 میلیون دالر باشــد، بــا توجه به مالیاتــی که این 
کشــورها از شــرکت های مســتقر در ایــاالت متحــده مــی گیرند.

در همیــن حــال ، صادرکنندگان هنــد و اتریــش به دلیــل اقدامات 
 تالفی جویانه ایــاالت متحده می تواننــد به ترتیــب 55 و 45 میلیون

 دالر ضرر کنند.

4.۵ ميليارد دالر سرمایه در زمستان گذشته وارد 
بازار ارزهای مجازی شد

جریان سرمایه گذاری در ارزهای مجازی در فصل زمستان 11 درصد نسبت 
به آخرین فصل 2020 افزایش داشت و به 4.5 میلیارد دالر رسید.اطالعات 
شرکت انگلیسی مدیریت ارزهای دیجیتال »کوین شیرز« نشان می دهد 
سرمایه گذاری در ارزهای مجازی در ســه ماه اول سال جاری میالدی به 
4.5 میلیارد دالر رســیده که حاکی از افزایش مشارکت موسسات در این 

بخش است.
 جریان ســرمایه گذاری در ارزهای مجازی در فصل زمســتان 11 درصد 
نســبت به فصل قبل از آن یعنی آخرین فصل 2020 افزایش داشت ولی 
سرعت این سرمایه گذاری پایین تر بود. ارزش بازار ارزهای مجازی در روز 

دوشنبه به باالترین رقم دو تریلیون دالر رسید. 
سرمایه بازار بیت کوین بیش از یک تریلیون دالر است و حدود یک هفته 

این رقم را حفظ کرده است.
طبق اطالعات کوین شــیرز، بیت کوین با 3.5 میلیارد دالر بیشــترین 
جریــان ســرمایه گذاری را در ســه ماهــه اول ســال جــاری میالدی 
داشــته و پس از آن اتریــوم با 765 میلیــون دالر قــرار دارد. بزرگترین 
ارز مجــازی دنیــا از نظــر ســرمایه بــازار در اواســط مارس بــه اوج 
 61781.83 دالر رســید ولی پس از آن در محــدوده پایین تری معامله 

می شود.
 ســرمایه های ارز مجازی تحت مدیریت تــا  59 میلیــارد دالر افزایش 
 یافته است. این رقم در سال گذشــته میالدی برابر با 37.6 میلیارد دالر 

بود. 
گری اســکیل هنوز هــم بزرگترین صنــدوق ســرمایه گذاری ارزهای 
دیجیتال در جهان اســت که ارزش ســرمایه آن بــه 46.1 میلیارد دالر 
می رســد. کوین شــیرز دومین صندوق ســرمایه گذاری بــزرگ دنیا و 
 بزرگترین شــرکت مدیریــت ســرمایه های دیجیتال در اروپاســت که

 حدود 5.1 میلیارد دالر سرمایه دارد.

اخبار

مدیرعامل آمازون صدرنشین فهرست میلیاردرهای فوربس ماند
فهرست ساالنه میلیاردرهای جهان فوربس شامل رکورد ۲۷۵۵ میلیاردر است که جف بزوس، مدیرعامل آمازون برای چهارمین سال متوالی در صدر این فهرس قرار گرفت.شمار فوق 

ثروتمندان پس از سالی که طی آن پاندمی ویروس کرونا اقتصادهای جهان را به رکود کشاند و معاش همه مردم جهان را در معرض تهدید قرار داد، افزایش پیدا کرد.طبق گزارش فوربس، 
میلیاردرهای امسال مجموعا ثروتی بالغ بر ۱۳.۱ تریلیون دالر داشتند که باالتر از هشت تریلیون دالر در سال گذشته بود. راندال لین، مدیر محتوای فوربس در مصاحبه ای به رویترز گفت: 

افراد بسیار بسیار ثروتمند، بسیار بسیار پولدارتر شدند.

پیرو مصوبه ســیزدهم مرداد 
ســال 1388 در خصــوص 
استفاده مراکز استخراج رمز 
ارزها از نیروی برق، اصالحیه 
جدیــد توســط وزیــر نیرو 
به شــرکت های زیرمجموعه ابالغ شــد. متن اصالحیه 
مقررات تامین برق مراکز اســتخراج رمــز ارزها بدین 
شرح اســت، تعاریف: واژه های اختصاصی مورد استفاده 
در این مصوبه به شــرح زیــر تعریــف می گردند، مرکز 
اســتخراج رمزارزها:واحدی  که، با اخذ مجوزهای الزم 
)موضوع ماده 2 مصوبه شــماره 58144/ت 55637 هـ 
مورخ 1399.5.13 هیئت وزیــران( از انرژی الکتریکی 
برای   اســتخراج )ماینینــگ(  فرآورده های  پردازشــی 

 رمزنگاری شده  استفاده می نماید.
 تقسیم بندی اوقات سال: کل اوقات سال، بر اساس شرایط 
تامین برق، به سه دسته به شرح زیر، تقسیم می شوند، 
اوقات نوع یک )اوج بحرانی( : به دوره های زمانی اطالق 
می گردد که به دلیل عدم کفایت ظرفیت تولید در مقایسه 
با اوج بار درخواستی، احتمال بروز خاموشی وجود دارد. 
حداقل میزان این اوقات برابر با 300 ساعت است. تعیین 

و اعالم این اوقات توسط شرکت توانیر انجام می شود.
اوقات نوع دو )محدودیت دار( :اوقاتی از ســال به میزان 
حداکثر 2700 ساعت که توسط شرکت توانیر و براساس 
محدودیت های تامین ســوخت نیروگاه ها، عرضه برق و 
سایر قوانین و مقررات در کشور تعیین و اعالم می گردد. 
این اوقات خارج از اوقات نوع یــک )اوج بحرانی( در نظر 

گرفته می شود.
اوقات نوع سه )عادی( :شــامل کلیه اوقات سال به جزء 

اوقات نوع یک )اوج بحرانی( و دو )محدودیت دار( است.
مجوز تأسیس: سندی است که بنا به درخواست متقاضی 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت )و یا مرجع دارای 
صالحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت( 
صادر شده و دارنده ی سند، در دوره اعتبار آن، می تواند 
اقدام به سرمایه گذاری در زمینه استخراج رمزارزها )ایجاد 
زیرساخت ها و مرکز استخراج رمزارز، ورود دستگاه های 

استخراج و اخذ انشعاب برق( نماید.
پروانه بهره برداری: مجوزی است که توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )و یا مرجع دارای صالحیت برای صدور 
مجوز حسب تصمیم وزارت صمت( صادر می شود و بیانگر 
ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمزارزها در مکانی 

معین است.
شبکه: مجموع تاسیسات به هم پیوسته انتقال، فوق توزیع 
و توزیع نیروی برق را شامل می شــود. منظور از عبارت 
"شبکه سراسری" و "شــبکه وزارت نیرو" )موضوع بند 
)4( تصویب نامه شــماره 58144/ ت 55637 هـ مورخ 
1398.5.13 هیئت وزیران و تبصره های ذیل آن(، همین 

مفهوم است.
استخر استخراج: جامعه ای از استخراج کنندگان رمزارزها 
که عمدتا با هدف حداقل سازی هزینه های پردازش، منابع 
)قدرت پردازشــی( خود را برای استخراج رمزارزها گرد 

هم می آورند.
شرکت برق: شرکت برق منطقه ای و یا توزیع نیروی برق 
حسب مورد. نیروگاههای تجدیدپذیر: نیروگاههائی که از 

منابع انرژی تجدیدپذیر زیست توده، بادی، خورشیدی، 
انرژی حاصل از بازیافت حرارت در فرایندهای صنعتی، 
زمین گرمائی، آبی )تا ظرفیــت ده )10( مگاوات( برای 
تولید برق استفاده می کنند. نیروگاههای حرارتی: شامل 
نیروگاههائی )اعــم از نیروگاههای بــزرگ یا مولدهای 
پراکنده( اســت که با اســتفاده از منابع انرژی فسیلی، 
نسبت به تولید انرژی الکتریکی اقدام می نمایند.   سایر 
عبارت ها و واژه ها، مطابــق مقررات جاری ابالغی وزارت 

نیرو خواهد بود.

 نحوه تامین برق مراکز استخراج رمزارزها
 تامین برق مراکز استخراج رمزارزها مشروط به تدارک 
و ارائه مجوز معتبر می باشــد. تامین برق این دســته از 
متقاضیان، به یکی از چهــار روش »تامین برق از طریق 
نیروگاههای تجدیدپذیر«، »تامین برق از طریق سرمایه 
گذاری در بهینه ســازی«، »تامین برق بــا نصب و بهره 
برداری از مولدهای حرارتی« و یا »اتصال به شبکه و خرید 
انرژی از شرکت برق«، صورت خواهد گرفت. در هر حال، 
شــرایط اختصاصی تامین برق این گروه از متقاضیان به 

شرح زیر خواهد بود.
تامین برق از طریــق نیروگاه هــای تجدیدپذیر، مراکز 
 استخراج  رمزارز، با هر میزان قدرت،  می توانند  برق  مورد 
 نیاز خود  را  از محل تولید مولدهــای تجدیدپذیر تامین 
نمایند. در ایــن حالت، تخصیص تمام انــرژی تولیدی 
نیروگاه تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز بالمانع است. 
در عین حال، چنانچه انرژی مورد نیــاز متقاضی بیش 
از تولید مولد تجدیدپذیر متعلق به )یــا طرف قرارداد( 
متقاضی باشــد، انرژی مازاد مورد نیاز توســط شرکت 
برق تامین می شود. انرژی دریافت شده از شبکه توسط 

متقاضی، می بایست در سایر اوقات با شبکه تهاتر گردد.
تبصره 1:  درصورت  درخواست  متقاضی،  شرکتهای  برق 
 مجازند  بدون  دریافت  هزینه های  عمومی  برقراری  انشعاب، 
 به  مراکز  اســتخراج  رمزارزها که  برق  مورد  نیاز خود  را از 
 طریق  نیروگاه های  تجدیدپذیر  تامین  می کنند،  انشعاب 

 برق  پشتیبان  واگذار  نمایند.
تبصره 2: در  مواردی  که  تامین  برق  از  طریق  انعقاد  قرارداد 
 بانیروگاه  تجدیدپذیر صورت  می گیــرد،    مدت  قرارداد 
مضرب صحیحی از ســال )میزان مصرف ثابت در طول 

سال( خواهد بود.
تبصره 3: پس از کسر مصرف اختصاص یافته به استخراج 
رمز ارز و تهاتر میزان انرژی دریافتی از شــبکه، چنانچه 
خالص برق تزریق شــده به شــبکه مثبت باشد، مطابق 
مقررات حاکم بر خرید تضمینی برق تجدید پذیر، توسط 
ساتبا خریداری و در صورت منفی بودن، صورتحساب آن، 
مطابق نرخ های فروش برق به مراکز استخراج رمزارزها، 

توسط شرکت صادر و بهای آن دریافت می گردد.
تبصره 4: چنانچه محل نیروگاه تجدیدپذیر مجزا از محل 
مصرف برق برای استخراج رمز ارز باشد، هزینه ترانزیت 
از نیروگاه تجدیدپذیر به محــل مصرف، مطابق مقررات 

جاری وزارت نیرو از متقاضی دریافت خواهد شد.
تامین برق از طریق ســرمایه گذاری در بهینه ســازی، 
به منظور بهبود بهــره وری انرژی الکتریکی و تشــویق 
سرمایه گذاری با هدف بهینه سازی، متقاضی می تواند در 
این حوزه سرمایه گذاری نماید. معادل صرفه جوئی انرژی 
ناشی از اجرای این طرح ها، بر اساس دستورالعمل ابالغی 
شــماره 99/41284/350 مورخ 1399.10.29 وزارت 

نیرو )تصویر پیوســت(، برای تامین برق مراکز استخراج 
رمز ارز در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.

تامین برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی، در 
این حالت:متقاضی صرفا" مجاز اســت انرژی الکتریکی 
مورد نیاز را با انجام سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت جدید 
تولید برق از مولدهای حرارتــی، تامین نماید. اتصال به 
شبکه و واگذاری انشعاب برق پشتیبان به مراکز استخراج 
رمزارزها که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه های 
حرارتی جدیداالحداث تامین می کنند، ممنوع اســت. 
بهای ســوخت برای تولید برق مولدهای حرارتی تامین 
کننده برق برای اســتخراج رمز ارز تابع مقررات مصوبه 

هیئت وزیران تعیین می گردد.
اتصال به شــبکه و خرید انرژی برق از شرکت های برق، 
در این حالت، واگذاری انشعاب متکی به مقررات ابالغی 
وزارت نیرو و مشــروط به رعایت موارد زیر، خواهد بود، 
انشــعاب با قدرت 30 تا 250 کیلــووات از طریق نصب 
پست فشار متوســط به هزینه متقاضی واگذار می شود. 
انشــعاب با قدرت یک مگاوات و بیشــتر از طریق فیدر 
اختصاصی واگذار می شــود. تغییر کاربری انشعاب های 
موجود بــه منظور فعالیت بــرای اســتخراج رمزارزها، 
مشروط به "اصالح مجوز موجود" و یا "ابطال آن و اعطای 
مجوز جدید" امکان پذیر است.تفکیک تمام یا بخشی از 
انشعاب موجود جهت تخصیص بخشــی از قدرت برای 
اســتخراج رمزارزها تنها در صورت صدور و ارائه مجوز 
مجزا، جداسازی کامل مکان مختص استخراج رمز ارز و 
تفکیک کامل شبکه برق داخلی )تا سقف ظرفیت مجاز 
برای بهره برداری استخراج رمز ارز( میسر است در کلیه 
حاالت شرکت برق موظف است نسبت به نصب وسایل 

اندازه گیری هوشمند، به هزینه متقاضی، اقدام کند.
از متقاضیان انشــعاب مراکز اســتخراج رمز ارز وجهی 
تحت عنوان هزینه های عمومی برقراری انشعاب دریافت 
نخواهد شــد. بر همین اســاس، در صورت جمع آوری 

انشعاب نیز وجهی به آنها مسترد نخواهد شد.
تبصره: در هر یک از حالت های چهار گانه ی تامین برق 
این گروه از متقاضیان،  چنانچه درســاعات  اوج  بحرانی 
اعمال محدودیــت در تامین برق الزامی شــود، مطابق 
اولویت های اعالم شده از سوی وزارت نیرو اقدام خواهد 

شد.

تعرفه برق مراکز استخراج  رمزارزها
بهای هر کیلووات ســاعت برق مصرفی مراکز استخراج 

رمزارزها برابر با 16574 ریــال تعیین می گردد. تبصره 
1: به منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق 
شبکه برای اســتخراج رمزارزها در اوقات نوع یک )اوج 
بحرانی( ممنوع اســت. در اوقات نوع دو )محدودیت دار( 
بهای هر کیلووات ســاعت انرژی برق با ضریب دو )2( و 
در اوقات نوع ســه )عادی( با ضریب نیم )0/5( محاسبه 

و دریافت می شود.
تبصره 2: نرخ فوق براساس متوسط بهای صادراتی برق و 
نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک بار توسط شرکت 
توانیر اصالح و به روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت 

نیرو ارسال می شود.
 بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ 400 و 230 کیلوولت 
با 20 درصد تخفیف و از ســطوح ولتــاژ 132، 66 و 63 
کیلوولت با 12 درصد تخفیف محاسبه و دریافت می گردد. 
عالوه بر بهای انرژی، ســایر هزینه ها )از قبیل آبونمان، 
تجاوز از قدرت، عوارض برق، مالیــات بر ارزش افزوده و 
عوارض( حسب مورد و براساس ضوابط و مقررات مربوطه، 

محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره: قرارداد واگذاری انشــعاب برق بر اساس قدرت 
نهایی مندرج در جواز تأسیس، که در پروانه بهره برداری 
تحت عنوان قدرت مورد استفاده برای استخراج رمزارز 
درج خواهد شــد، منعقد می گردد. بــا این حال، مبنای 
محاسبه بهای برق تا تاریخ ارائه پروانه بهره برداری، قدرت 
مندرج در جواز تأسیس برای دوره ساخت می باشد. پس 
از آغاز بهره برداری و ارائه پروانه بهره برداری، بهای برق بر 
اساس قدرت نهایی مندرج در پروانه بهره برداری محاسبه 
و دریافت می شود. در صورت نیاز به راه اندازی آزمایشی 
و تجاوز از قدرت برق دوره احداث برای مدت محدود، با 
اعالم وزارت صمت در طول دوره مذکور مبنای محاسبه 
تجــاوز از قدرت، قدرت نهایی انشــعاب )قــدرت مورد 

استفاده برای استخراج رمزارز( خواهد بود.
برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها که بر اساس تائید 
مراجع ذیصالح به استخرهای اســتخراج داخل کشور 
متصل می شــوند عالوه بر تخفیف های ولتــاژ اتصال، 
مشمول 15 درصد تخفیف می باشــند. فهرست مراجع 
ذی صالح متعاقبا توســط وزارت نیرو اعالم خواهد شد. 
به منظور تضمین پرداخت بهای برق مصرفی مشترکین 
دارای قرارداد تامین برق یا قرارداد پشــتیبان، شرکت 
برق باید، متناسب با قدرت انشــعاب یا بر اساس برآورد 
مابه التفــاوت میزان مصرف و تولید مشــترک، تضمین 

معتبر از مشترک دریافت نماید.

اصالحيه مقررات تامين برق مراكز استخراج رمز ارزها ابالغ شد

نحوه تامین برق مراکز استخراج رمزارزها
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

یک شرکت دانش بنیان موفق شده است تا ابزارآالت مختلف 
مورد استفاده در صنایع نفت و پتروشیمی را بومی سازی کند. 
حسام سلیمانی مطلق مدیرعامل شرکت دانش بنیان مطلق 
کاران شــرق گفت: صنایع بزرگ نفت و گاز کشور نیازهای 
متنوعی دارند که پیش از این تنهــا از طریق واردات تامین 
می شد. در سال های اخیر شــرکت های دانش بنیان تالش 
کرده اند تا این محصوالت را بومی سازی کنند. ما نیز به عنوان 
یک مجموعه دانش بنیان، نیازهای مختلف شرکت های بزرگ 
را بررسی کرده ایم و بر اساس این نیازها، محصوالت فناورانه ای 
را بومی سازی کرده ایم.مدیرعامل شرکت دانش بنیان مطلق 
کاران شــرق، در ادامه افزود: شــرکت های فعال در صنایع 
نفت،گاز و پتروشیمی به ابزارآالت مختلفی نیاز دارند که بعضاً 

باید از آلیاژها و مواد خاصی ساخته شود و ما این ابزارها را تولید 
می کنیم. یکی از محصوالت، یک آچار هیدرولیک برای پیچ و 
مهره با یک گشتاور مشخص است. این محصول در کشور ما 
بیشتر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد دارد. البته در 
صنایعی مختلف دیگری مانند فوالد سازی، صنایع نیروگاهی 

و کشتی سازی نیز از این محصول استفاده می شود.
وی همچنین بیان کرد: این محصول یک کاالی مصرفی است 
و پیش از این به صورت کامل از خارج از کشور وارد می شد. این 
نوع از آچار باید از مواد خاصی تولید شود تا بتواند سطح باالی 
از فشــار را تحمل کند. این آچار پس از مدتی باید جایگزین 
شود و به همین دلیل یک محصول مصرفی محسوب می شود. 
به پیشنهاد پروژه پارس جنوبی، مراحل بومی سازی و تولید 

داخلی این محصول را آغاز کردیم و توانستیم پس از آزمایش 
موفقیت آمیز نمونه تولید شده، تاییدیه های الزم را در خصوص 

کیفیت این کاالی دانش بنیان، اخذ کنیم.
سلیمانی مطلق، ضمن توضیح مراحل تحقیقاتی مختلف انجام 
گرفته بر روی این محصول، گفت: این محصول به پتروشیمی 
شیراز ارائه شد و موفق شــدیم، تاییدیه این مجموعه بزرگ 
صنعتی را نیز اخذ کنیم. در حال حاضر این آچار هیدرولیکی با 
قیمتی در حدود 50 درصد ارزان تر از نمونه مشابه خارجی در 

داخل کشور، عرضه می شود.
این فعال دانش بنیان افزود: در حال مذاکره هستیم تا خرید 
نمونه مشــابه خارجی این محصول ممنوع شود. با توجه به 
وجود نمایندگی محصول وارداتی در کشــور، این کار بسیار 

سختی است. در حال حاضر خوشبختانه شرکت ملی گاز، تنها 
از محصول ایرانی استفاده می کند و استفاده از نمونه مشابه 
خارجی را ممنوع کرده است. با این همه زمان زیادی الزم است 
تا دیگر واحدهای تابعه وزارت نفت نیز، از این مسئله تبعیت 
کنند و استفاده از کاالی ایران ساخت را جایگزین خرید آچار 

هیدرولیکی خارجی کنند.
وی با اشاره به چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان، 
گفت: امیدوار هســتیم با کمک معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری، شــرکت های مختلف را مجاب کنیم که 
محصوالت ایرانی را جایگزین نمونه مشابه خارجی کنند. زیرا 
هم قیمت کمتری دارند و هم از لحاظ کیفیت از سطح باالی 

کیفی برخوردار هستند.

بیش از 8 هــزار و 900 محصول مبتنی بر نانو از 63 کشــور 
جهان در بخش محصوالت بانک اطالعات »استت«  نانو ثبت 
شده است.پایگاه داده »استت«  نانو کار خود را از سال 1389 
آغاز کرد و در ابتدا روی شــاخص های ارزیابی علم و فناوری  
نانو متمرکز بود. در این مسیر، استت  نانو اقدام به تعریف های 
شاخص هایی برای رتبه بندی کشورها کرد و بانک اطالعاتی 
برای این منظور ایجاد نمود که این بانک ها به مرور به عنوان 

مرجعی برای ارزیابی کشورها، دانشگاه ها و صنایع در حوزه 
فناوری  نانو مورد استفاده قرار گرفت.

یکی از دســتاوردهای پایگاه »اســتت«  نانــو، ایجاد بانک 
محصوالت اســت. در حال حاضر تعداد محصوالت نانویی 
ثبت شــده در این بانک به رقم 8982 محصول نزدیک شده 

است که این محصوالت مربوط به 2520 شرکت از 63 کشور 
جهان هستند.

یکی از مزیت هــای این بانک، امکان جســتجو محصوالت 
براساس حوزه های مختلف صنعتی است که شامل صنعت 
خودرو، کشاورزی، ســاختمان، الکترونیک، محیط زیست، 

آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی، پزشکی، نفت و پتروشیمی، 
انرژی های تجدیدپذیر، ورزشــی، نســاجی و لوازم خانگی 
می شود. عالوه بر نانومحصوالت، بانک های اطالعاتی مربوط به 
نانومواد، استانداردها و حتی دانشگاه ها نیز در پایگاه استت  نانو 
موجود است.ستاد  نانو بخش ویژه ای برای شاخص های ارزیابی 
دارد که در آن می توان براساس کشــور، نانومواد و دانشگاه 

ارزیابی در حوزه فناوری  نانو را انجام داد.

انوشیروان محسنی بندپی در پایان جلسه شورای اداری 
استان تهران در جمع خبرنگاران گفت:  مهمترین رویداد 
پیش رو در سال 1400 انتخابات است که در حوزه تهران 
چهار انتخابات برگزار می شود. بی تردید یکی از مسائلی 
که موجب ایجاد شور و اشــتیاق مردم برای مشارکت 
در انتخابات خواهد شــد مدیریت بیماری کروناســت 
که متأسفانه شــلوغی بازار، بازگشــایی تاالرها و عدم 
رعایت فاصله گذاری در اســفندماه و در ادامه سفرهای 
نوروزی موجب شــده که در حال حاضر روند فزاینده 

مبتالیان در کشور را شاهد باشــیم.وی افزود: ویروس 
جهش یافته انگلیسی قدرت درگیر کردن همه سنین 
را دارد و این ویروس در تمام کشــور گردش پیدا کرده 
و در 30 اســتان روند بیماری رشد شتابی گرفته است. 
لذا الزم است که با اتخاذ تصمیمات، کنترل بیماری را 
در دستور کار قرار دهیم.بندپی ادامه داد: از ابتدای آذر 

تا پایان اســفند با اتخاذ تدابیر این بیماری را مدیریت 
کردیــم و در حال حاضر نیز با تشــدید محدودیت ها و 
نظارت بر اجرای مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا و 
تقویت طرح محله محور شهید سلیمانی باید مدیریت و 
کنترل بیماری را در دست بگیریم. استاندار تهران تأکید 
کرد: در تهران روند شــیوع این بیماری فزاینده است 

و مراجعات سرپایی، بســتری و فوتی ها روند افزایشی 
دارد. باید خودمان را برای اجرای مصوبات ســتاد ملی 
و جذب همکاری مردم همچون گذشــته آماده کنیم.
وی در خصــوص محدودیت مشــاغل مختلف گفت:  
مشاغل ضروری همچون دســتگاه های خدمت رسان، 
فروشگاه های زنجیره ای و مشــاغلی که مایحتاج مردم 
را مهیا می کنند باید فعالیت کنند اما فعالیت پاساژها، 
تاالرها، مراکز آموزشی، سینماها، مراکز ورزشی و حتی 
برگزاری مراسم مذهبی جزو فعالیت هایی است که در 

شهرهای قرمز باید متوقف شوند.

دانش بنیان ها با تولید ابزارآالت پیشرفته نیاز صنایع پتروشیمی و نفت را رفع کردند

ثبت بیش از ۸۹۰۰ محصول نانویی در بانک اطالعات ستاد نانو

استاندار تهران خبر داد:

توقف فعالیت مشاغل گروه های ۲، ۳ و ۴ در تهران به مدت دو هفته


