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نتایج یک پژوهش نشــان مــی دهد که گرچــه تحت تاثیر
کاهش شیوع کرونا از تعداد شاغلین بخشهای آموزش ،پست
و مخابرات و بهداشــت و مددکاری اجتماعی کاســته شده،
اما در مقابل تعداد شــاغلین برخی از فعالیت های اقتصادی
نظیر امالک و مستغالت ،خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه
موتوری با افزایش روبه رو بوده اســت.به گزارش ایسنا ،برابر
نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران در بهار سال
های  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰تعداد شاغلین در بهار  ۱۴۰۰نسبت به
بهار سال  ۱۳۹۹افزایش داشته که اصلی ترین دلیل آن کاهش

کرونا تعداد شاغلین کدام بخشها را افزایش داد؟
تاثیر شیوع کرونا و ایجاد رونق در برخی از فعالیتهای اقتصادی
بوده است.بر اســاس گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی
وزارت کار ،تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار امسال نسبت
به فصل مشابه سال قبل  ۱۶۰هزار نفر افزایش داشته است.
این در حالی است که نسبت به بهار سال  ۱۳۹۸با ریزش ۵۸۸
هزار نفری نیروهای کار در این بخش روبه رو بوده ایم.

در بخش هتل و رســتوران همچنان ریــزش نیروهای کار
مشاهده می شود به نحوی که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا
 ۲۵هزار و  ۶۲۱نفر از شاغلین این بخش کاسته شده هر چند
که این کاهش به شدت قبل نیست.بخش فروش و نگهداری،
تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت و خرده فروشی
سوخت خودرو نیز در حالی که در بهار  ۱۳۹۹کاهش تعداد

واردات ۷۱.۳میلیون دُز واکسن /سهم ۸۶درصدی سینوفارم
آخرین وضعیت واردات واکسن کرونا از ورود بیش از ۷۱.۳
میلیون دُز تاکنون حکایت دارد.به گزارش ایسنا ،از نیمه
اول بهمن ماه سال  ۱۳۹۹واردات واکسن کروتا به ایران
آغاز شد و آن طور که گزارش معاون فنی گمرک ایران تا
چهارم مهرماه امسال نشان می دهد ۷۱ ،میلیون و ۳۲۳
هزار و  ۶۰۶دُز واکســن در  ۵۷محموله وارد کشور شده
است.بررسی این آمار حاکی از آن است که در بین واکسن

خســارت اصناف از بحران کرونا در دو ســال اخیر
غیرقابل جبران است .کرونا ،میلیاردها تومان درآمد
اصناف را کاهش داده و این ضربه بســیار بزرگی به
فعاالن بازار است .با تعطیالت اجباری روزانه  5هزار
میلیارد تومان از فــروش اصناف در محدودیت های
اخیر کرونایی کاسته شــده و اگر این رقم را در ماه
محاســبه کنیم به عدد ۱۵۰هزار میلیارد تومان می
رسیم .مجموعا با شش ماه تعطیالت کرونایی امسال
خسارت اصناف ناشی از کاهش فروش روزانه ،برابر
با عدد  ۹۰۰هــزار میلیارد تومان برآورد می شــود.
دبیرکل اتاق اصناف ایران در ایــن رابطه می گوید:
سهم اصناف در شــیوع همهگیری در بدترین حالت
۱۰درصد است .به همین علت با تعطیلی های مکرر و
فرسایشی در این بخش خیلی موافق نبوده ایم .اما به
هر حال مسئولیت...
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های وارداتی باالترین سهم مربوط به سینوفارم است؛ به
طوری که تاکنون ۶۱میلیون و ۷۲۶هزار و ۳۹۶دُز واکسن
سینوفارم از چین در  ۳۴محموله وارد ایران شده که بیانگر
سهم بیش از  ۸۶درصدی این واکسن از مجموعه واکسن
های وارداتی اســت.همچنین یک میلیون و  ۴۴۹هزار و
 ۶۰۰دُز آسترازنکا از چین (کووکس) وارد ایران شده است.
در سایر محموله های ورودی واکسن ،دو میلیون و ۹۱۱

هزار و  ۸۱۰دوز آســترازنکا از ژاپن و یک میلیون و ۴۵۲
هزار دُز نیز از ایتالیا (کووکس) آمده است.از روسیه نیز یک
میلیون و  ۳۴۵هزار دُز اسپوتنیک و  ۹۶۳دُز آسترازنکا از
این کشور وارد شده است .در سایر محموله های وارداتی
 ۷۰۰هزار و  ۸۰۰دُز از کره جنوبی (کووکس) ۶۵۰ ،هزار
دُز آسترازنکا از اتریش و  ۱۲۵هزار دُز بهارات از هند وارد
کشور شده است.

شاغلین را نشــان می دهد ،در بهار  ۱۴۰۰با افزایش  ۵۵هزار
نفری روبه رو شده است .شاغلین بخش خرده فروشی با ۶۲
هزار نفر افزایش همچنان به روند افزایشی خود ادامه می دهد.
در بخش اداره امور عمومی نیز آمارها از رشد تعداد شاغلین
به حدود  ۴۲هزار نفر خبر می دهــد که این افزایش با تجمع
مجوزهای استخدام در ارتباط بوده است.در حوزه فعالیتهای

 4مهر  1400ارزش خالــص تغییر مالکیت حقوقی
به حقیقی بازار منفی شد و  468میلیارد تومان پول
حقیقی از بورس خارج شــد.به گزارش اقتصادنیوز،
در معامالت روز یکشنبه ،بورس تهران شاخص کل
بورس با رشــد  2هزار و  601واحدی نسبت به روز
شــنبه به رقم یک میلیون و  424هزار واحد صعود
کرد .شاخص هم وزن نیز با افت هزار و  988واحدی
در سطح  420هزار و  954واحدی ایستاد .همچنین
شاخص کل فرابورس  51واحد پائین آمد و در سطح
 20هزار و  806واحد قرار گرفت .روز یکشنبه ارزش
خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی
شد و  468میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج
شد .در معامالت امروز بیشترین خروج پول حقیقی
به سهام فجهان (مجتمع جهان...
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مربوط به امالک و مستغالت تعداد شاغلین در مقابسه با بهار
سال گذشته افزایش داشته و به بیش از  ۲۰۰هزار نفر رسیده
اســت ،اما در بهار  ۱۴۰۰بخش آموزش بــا کاهش  ۸۵هزار
نفری نیروهای کار همچنان روند کاهشــی تعداد شاغلین را
دنبال می کند و در مقایســه با بهار  ۱۳۹۸بیش از  ۲۱۴هزار
نفر کاهش را نشــان می دهد.به موجب این گزارش در حوزه
فعالیتهای خدماتی همچون پست و مخابرات و واسطه گری
های مالی ،تعداد شاغلین در بهار امسال نسبت به بهار سال
گذشته کاهش یافته است.

جزئیات واردات ۱۴.۳میلیون تن کاالی اساسی
در نیمه ابتدای ســال جاری بیش از  ۱۴.۳میلیون تن کاالی
اساسی وارد ایران شده است.به گزارش ایسنا ،پیگیری آخرین
وضعیت واردات کاالهای اساسی از گمرک ایران با ارائه گزارشی
از سوی ارونقی  -معاون فنی گمرک  -همراه بود.براساس این
گزارش ،از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه ۱۴ ،میلیون و
 ۳۶۳هزار تن به ارزشی بیش از  ۸.۸میلیارد دالر وارد کشور شده
است.از مجموع کاالهای وارداتی  ۱۲.۴میلیون تن با ارز ۴۲۰۰

و مابقی با ارز نیمایی وارد و ترخیص شده است.جزئیات واردات
این اقالم نیز نشان میدهد هفت قلم با ارز ۴۲۰۰تومان وارد شده
که شامل گندم به وزن  ۲.۱میلیون تن و ارزش  ۶۹۸.۵میلیون
دالر ،ذرت ۴.۳میلیون تن به ارزشی بیش از ۱.۴میلیارد دالر ،جو
 ۱.۹میلیون تن با ۵۷۵.۸میلیون دالر ،انواع دانه های روغنی۱.۵
میلیون تن به ارزش یک میلیارد دالر ،روغن خوراکی نیمه جامد
مایع و خام  ۱.۱میلیون تن به ارزشی بیش از  ۱.۵میلیارد دالر و

کنجاله سویا با  ۱.۲میلیون تن به ارزشی بالغ بر  ۶۸۴.۱میلیون
دالر بوده است.همچنین دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی بیش
از  ۷۰۰۰تن به ارزشی بالغ  ۹۳۳میلیون دالر وارد شده است.اما
سایر اقالم که با ارز نیمایی تامین و وارد کشور شدند شامل برنج
 ۷۱۴.۷هزار تن به ارزشی بیش از ۶۰۸.۱میلیون دالر ،شکر خام
 ۷۶۴.۱هزار تن به ارزش  ۳۲۸.۸میلیون دالر ،الستیک سنگین
 ۳۱.۸هزار تن به ارزش ۱۱۶.۱میلیون دالر وارد ایران شده است.

خرید خانه توسط خارجیها در ترکیه :ایرانی ها دوم ،آلمانیها پنجم!
شهروندان آلمانی امسال برای نخستین بار به پنجمین گروه خارجی بزرگ خریدار خانه
در ترکیه تبدیل شده اند .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه ،کاهش
محدودیت های کرونایی در ترکیه باعث شده تا تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در
ترکیه افزایش داشته باشد؛ به گونه ای که طبق اعالم مرکز آمار این کشور ،در ماه آگوست،
میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۴درصد افزایش
داشته و به  ۱۸۸۰واحد رسیده اســت .پس از کاهش ارزش پول ملی ترکیه ،جذابیت

خرید خانه توسط خارجی ها بیشتر شده است .از کل  ۵۹هزار و  ۱۶۶خانه فروخته شده،
استانبول محبوب ترین شهر برای خرید خانه بوده و طی یک سال اخیر  ۱۱هزار و ۳۵۶
مورد از کل معامالت مسکن صورت گرفته مربوط به این شهر بوده است .پس از استانبول
نیز شهرهای آنکارا با  ۵۶۵۳مورد و ازمیر با  ۳۲۹۸مورد ،محبوب ترین شهرها برای خرید
خانه در ترکیه بوده اند .به گفته مرکز آمار ترکیه ،در دوازده ماه منتهی به آگوست اتباع
عراقی با خرید  ۴۶۳۱واحد خانه ،بزرگ ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه

بانک مرکزی درباره خطرات شرطبندی برخط هشدار داد
بانک مرکزی ســرانجام از جزئیات عملیات گسترده برای
قطع شریان مالی قماربازها و شرطبندهای برخط (آنالین)
پرده بــرداری کرد و به شــهروندان هشــدار داد که در دام
این فعالیتهای مجرمانه نیفتند.به گزارش صدا و ســیما،
معاون فنــاوری بانک مرکــزی از برخورد بــا فعالیتهای
قمار و شرط بندی ســایبری در  ۶حوزه انتظامی و امنیتی،
فرهنگی و اجتماعی ،فناوری ارتباطات و اطالعات ،اقتصادی،
حقوقی و قضایی و خدمات بانکیو پرداخت خبر داد و گفت:
پیشنهادهایی از ســوی بانک مرکزی به نهادهای مسئول
ارائه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه ،برای مرتکبان و
مسببان افزایش یابد.مهران محرمیان بازیگران اصلی در قمار و
شرط بندی سایبری را به ۴الیه استفادهکنندگان ،پشتیبانان
شریانهای مالی ،پشتیبانان کســبوکاری و سرشاخهها
تقسیم کرد و افزود :در الیه نخست ،قماربازها و اجارهدهندگان
ابزارهای بانکی و پرداخت قرار دارند و اجارهکنندگان کارت
و ارائهدهندگان غیرمجــاز خدمات پرداخــت نیز در الیه
شریانهای مالی قرار میگیرند.بهگفته محرمیان ،در الیه
پشتیبانان کســبوکاری این توســعهدهندگان تارنماها،
تبلیغکنندگان و گردانندگان تارنماها هســتند که زمینه
انجام این عمل مجرمانه را تســهیل میکنند تا در نهایت
سرشــاخهها بهعنوان ذی نفعان اصلی سود ببرند.این مقام

بانک مرکزی از مقابله با قمارخانهداران ،مقابله با قماربازان،
یافتن سرشــاخههای اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات
پیشگیرانه برای به دام انداختن کاربران شبکههای اجتماعی
و فضای مجازی به عنوان سرفصل مبارزه با این فعالیتها یاد
کرد و گفت :جلوی برخی فعالیتها در دسته پرداختهای
ریالی برای فعالیتهای قماربازی و شرط بندی را گرفتهایم و
تنها راه باقیمانده برای انجام این عمل مجرمانه ،سوءاستفاده
از روش کارت به کارت است که این مســیر هم با توجه به
برنامههای ما بهزودی تا حد بســیار زیادی مسدود خواهد
شد.معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی بین قوه
قضاییه ،وزارت اطالعات ،پلیس فتا با همکاری شبکه بانکی و
پرداختهای الکترونیکی تصریح کرد :این همکاریها شامل
مواردی مانند شناسایی و ارجاع اجارهدهندگان کارتهای
بانکی به قمارخانههای سایبری ،شناسایی و ارجاع قماربازان
شناساییشده ،شناسایی و ارجاع متولیان شناساییشده در
الیههای مختلف قمار ،شناسایی و ارجاع سرشاخههای قمار
و شرطبندی و همچنین رسیدگی به پروندههای ارجاع شده
از سوی نهادها اســت.محرمیان همچنین از مسدودسازی
ســایتهای قماربازی و همچنین ارائهدهندگان خدمات
پرداخت با کمک دادســتانی کل کشــور خبر داد و افزود:
شناسایی قماربازان از طریق واکاوی هوشمند تبادالت مالی

از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که طی آن ابتدا قماربازان
از طریق مشخصههایی مانند سطح اطمینان حساب مبدأ،
سطح اطمینان حساب مقصد و ســطح اطمینان تراکنش
بهصورت هوشــمند شناسایی میشــوند.وی ادامه داد :در
مرحله دوم قماربازان سایبری براساس شاخصههایی مانند
مجموع مبالغ واریزی به قمارخانهها ،تعداد تراکنشهای واریز
به قمارخانهها و تعداد کارتهــای متمایز قمارخانه مقصد
واریز وجه سطحبندی میشــوند تا با همکاری مشترک با
دادستانی کل کشور درخصوص نحوه اقدام درخصوص هر
سطح از قماربازان سایبری اقدام شود.این مقام مسئول گفت:
در الیه بعدی با هماهنگی مقامات قضایی در قالب پیامک و...
به افراد دارای فعالیت مشکوک به قماربازی سایبری هشدار و
اخطار داده میشود و تمهیداتی نیز در دست بررسی است تا
رفتارهایمجرمانهومشکوکدرنتایجاعتبارسنجیمشتریان
مورد اســتناد قرار گیرد.به گفته محرمیــان ،یافتن تقاطع
سرشاخههای قمار و شرط بندی سایبری با سرشاخههای
اخاللگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمانیافته تلقی میشود
و همچنین همکاری نزدیک شرکت کاشف و بانک مرکزی با
معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای
عمومی و انقالب ناحیــه ( ۳۸جرائم امنیت اخالقی) جهت
پیگرد سرشاخهها نیز در همین راستا انجام میگیرد.

بودهاند و ایرانی ها با خرید  ۴۶۰۰خانه در رده دوم این جدول قرارگرفته اند .شهروندان
روسی با خرید  ۲۵۷۵خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ خارجی خریدار مسکن بوده
اند .افغان ها با  ۱۸۱۹واحد و آلمانی ها با  ۱۱۸۹در رده های بعدی قرار دارند .محبوب
ترین شهرها برای خرید خانه توســط اتباع خارجی در این بازه زمانی استانبول با ۸۱۸
خانه ،آنتالیا با  ۳۴۱خانه و آنکارا با  ۱۰۶خانه بوده است .سال قبل در مجموع  ۴۰هزار و
 ۸۱۲خانه در ترکیه به خارجی ها فروخته شد که این رقم نسبت به سال قبل از آن۱۰.۳ ،

درصد کاهش یافته است .طبق قوانین جدید ،اتباع خارجی با خرید خانهای به ارزش۲۵۰
هزار دالر و باالتر میتوانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند .از زمان تصویب
این قانون ،خرید خانه توسط خارجیها رونق زیادی گرفته است.تامر اوزرت -مدیر گروه
اوزیورتالر -گفت :نوسانات بازار ارز روی بخش مسکن ترکیه هم دارای پیامدهای مثبت و
هم منفی بوده اما کاهش ارزش پول ملی باعث ارزان تر شدن خانه پیش چشم خریداران
خارجی شده است.

رویترز مدعی شد :توافق سواپ نفت میان ایران و ونزوئال
رویترز به نقل از پنج منبع آگاه خبر داد ونزوئال با قراردادی
برای سواپ نفت ســنگین خود با میعانات ایران موافقت
کرده است.به گزارش ایسنا ،این کشور آمریکای جنوبی
که تحت تحریمهــای آمریکا قــرار دارد ،در تالش برای
افزایش صادرات نفت خود اســت و قرارداد بین شرکت
نفتــی دولتی  PDVSAو شــرکت ملی نفــت ایران،
همکاری میان دو عضو اوپک را عمیقتر می کند.یکی از
این منابع آگاه به رویترز گفت :توافق سواپ در فاز نخست
برای شش ماه برنامه ریزی شده اما ممکن است تمدید

شــود.در حالی که وزارتخانه های نفت ونزوئال و ایران و
شرکتهای ملی نفت دو کشور درباره این خبر اظهارنظر
نکردند ،وزارت خزانه داری آمریکا در ایمیلی به رویترز با
اشاره به فرمانهای دولت آمریکا ،اعالم کرد این قرارداد می
تواند نقض تحریمهای آمریکا از سوی هر دو کشور باشد.
برنامه های تحریمهای آمریــکا نه تنها همکاری تجاری
آمریکایی ها با صنایع نفت ایران و ونزوئال را ممنوع کرده
است بلکه هر فرد یا شرکت غیرآمریکایی که با هر کدام
از شرکتهای نفتی این کشــورها همکاری کند را هدف

تحریمهای ثانویه قرار می دهــد .تحریمهای ثانویه می
تواند برای کســانی که هدف قرار می گیرند مجازاتهای
مختلفی شامل قطع دسترسی به سیستم مالی آمریکا،
جریمه یا بلوکه شدن اموال در آمریکا را به دنبال داشته
باشد.در واشنگتن یک منبع آگاه به رویترز گفت :توافق
ســواپ میان ونزوئال و ایران به عنوان یــک اقدام ناقض
تحریمها در ماههای اخیر زیر نظر مقامات دولت آمریکا
قرار داشته و آنها می خواهند ببیند این توافق از نظر عملی
تا کجا پیش می رود.
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ت تعیین دستوری سقف اجاره بها منجر به توقف روند افزایش قیمت ها نشد
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الــزام بانــک مرکــزی بــه
بازگرداندن منابع ارزی خارج
ازکشور

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم ایجاد ثبات در
بازار و انجام اقدامات پیشــگیرانه از نوسانات
ارزی ،بانــک مرکزی را موظف کــرد با فعال
کردن ساز و کارهای بانکی و اقتصادی ارزهای
موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند.
به گزارش ایسنا ،رئیســی همچنین سازمان
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را مکلف کرد در
بررسی عملکرد بودجه سنوات قبل و تدوین
بودجه ســال آینده دیدگاههای کارشناسانه
نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاســبات
را لحاظ کرده و اشکاالت و آسیبهای مطرح
شده در گزارش تفریغ بودجه را برطرف کنند.
رئیس جمهور وزارت صنعت ،معدن و تجارت
را موظف کرد تا در اســرع وقت سامانه جامع
تجارت را فعال کند.در ادامه این جلسه موضوع
توسعه تجارت و برطرف شدن موانع صادرات
و مدیریت واردات با رویکرد صادرات محوری
بررســی و اصالحات الزم در این زمینه انجام
و مقرر شد مصوبه اصالح شــده برای اجرا به
دســتگاههای ذیربط ابالغ شود.اعضای ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت همچنین بر لزوم
اجــرای موافقتنامه گمرکی منعقد شــده با
کشورهای مختلف در راستای برطرف شدن
موانع و بهبود شــرایط تجــارت و نیز تامین
زیرســاختهای الزم بــرای افزایش حجم
تجارت از جمله در بخش کشتیرانی و حمایت
از صادرکنندگان کوچک تاکید کردند.

ســقف جدید وامهای خرید
مسکنبهفرابورسرفت

بانک مســکن در نامهای ســقفهای جدید
تسهیالت خرید مســکن را به فرابورس ابالغ
کرد.
به گزارش ایســنا ،چندی پیــش با تصویب
شــورای پول و اعتبــار ،بانــک مرکزی طی
مکاتبهای با بانک مسکن افزایش سقفهای
تسهیالت ساخت و خرید مســکن ،از محل
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت
مسکن را به بانک مسکن ابالغ کرد.
اکنون ،بانک عامل بخش مســکن سقفهای
جدید تسهیالت خرید مسکن شامل افزایش
وام مســکن برای متقاضیان فردی و زوجین
تهرانی ،شهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر و سایر
شــهرها به ترتیب « ۲۰۰و  ۱۶۰« ،»۴۰۰و
 »۳۲۰و « ۱۲۰و  »۲۴۰میلیــون تومانــی و
همچنین افزایش ســقف جعالــه تعمیرات
مســکن تا  ۸۰میلیون تومان را به فرابورس
ایران ابالغ کرد.
در حــال حاضر بر اســاس آخریــن مصوبه
فرابــورس در خصوص تعیین ســقف خرید
اوراق گواهی حق تقدم تســهیالت مسکن،
در هر جلســه معامالتی میتــوان تنها ۲۸۰
برگه از این اوراق را خریداری کرد که به نظر
میرســد با توجه به تعیین سقفهای جدید
برای تسهیالت خرید مسکن از سوی شورای
پول و اعتبار ،فرابورس ایــران امکان افزایش
سقف خرید برگههای تسهیالت مسکن در هر
جلسه معامالتی را فراهم کند.

کمیســیون صنایع ایــرادات
شورای نگهبان به طرح واردات
خودرورابررسیمیکند

رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس از
بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات
خودرو در جلسات هفته آینده این کمیسیون
خبر داد.
عزت اهلل اکبری تاالر پشــتی در گفتوگو با
ایسنا در مورد طرح واردات مشروط خودروی
خارجی که از طرف شورای نگهبان ایراداتی
بر آن وارد شده اســت ،گفت :این طرح باید
در کمیســیون مطرح ،بررسی و اصالح شود.
تا زمانی که جلسهای برگزار نکنیم ،مصوبهای
نخواهیم داشت.
رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس از
بررسی ایرادات شورای نگهبان به این طرح در
هفته آتی خبر داد و گفت :اعتقاد شخصی بنده
چیز دیگری اســت ،اما اینکه االن طبق نظر
شخصی با ایرادات شــورای نگهبان مخالفت
کنم ،جایز نیست .مهم این است که ایرادات
شــورای نگهبان در جلسه کمیسیون صنایع
بررسی شود و مصوبات جدید به گوش مردم
برسد.

رکوردشکنی دوباره نرخ اجارهبها

بازار رهن و اجاره مســکن در
روزهای اخیر بــه دلیل نبود
سیاست مشــخص و نیز دوره
تغییــر مدیریــت دولــت با
رکوردزنی در اجاره بها مواجه
شده است.به گزارش مهر ،اگرچه در دو سال کرونایی اخیر
( ۱۳۹۹و  ،)۱۴۰۰ســتاد ملی مقابله با کرونا دو مصوبه
مهم در خصوص بازار رهن و اجاره مســکن شــامل.۱« :
تعیین ســقف  ۲۵درصدی اجاره بها برای شهر تهران» و
« .۲اعطای تســهیالت  ۷۰میلیون تومانی ودیعه مسکن
به مســتأجران تهرانی» را تصویب کرده ،اما بررسیهای
میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد بیشتر مستأجران ،هم
برای فرار از شــرایط کرونایی و هم به دلیل افزایش بیش
از تصور اجاره بها ،حاضر به جابهجایی نیســتند و با ارقام
پیشنهادی موجران و مالکان که عموماً از سقف  ۲۵درصد
بسیار بیشتر است ،کنار میآیند.این اتفاقات از سوی برخی
کارشناسان اقتصاد مسکن با عنوان «شکست سیاستهای
تعیین دستوری سقف اجاره بها» تعبیر شده است.از سوی
دیگر ،تسهیالت ودیعه مسکن نیز به دلیل موانع بزرگی که
بانکها مقابل متقاضیان خصوصاً در زمینه ضمانتهای
بانکی قرار میدهند ،به سختی قابل دریافت است و بخش
مهمی از مستأجرانِ مشمولِ دریافتِ این تسهیالت ،عطای
آن را به لقایش بخشیدهاند.از سوی دیگر ،به گفته برخی
از زمانی که مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو مطرح
شــد ،تاثیر خود را عمال در بازار گذاشــت بــه طوری که
خودروهای خارجی بین  ۱۰تــا  ۲۰درصد کاهش قیمت
داشتند ،از نظر تقاضا هم دو هفته بود که بازار خودرو به کما
رفته بود و االن هم در کما است.
ییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تبریز اظهار داشت:
پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس قیمتها به طور
مختصر در حال افزایش بوده و میتوان گفت تا امروز حدود
 ۱تا  ۲درصد افزایش داشته است .اکنون هم میتوان گفت
حدود  ۹۵درصد در بازار فروشنده هستند و به ندرت پیش
میآید که کسی جرات خرید داشته باشد ،چراکه اگر این
طرح اجرایی شود احتماال  ۳۰تا  ۴۰درصد کاهش قیمت
به وجود خواهد آمد.
ابراهیم مددیان در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو پس
از ایراد شــورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات
مشــروط خودرو اظهار کرد :از زمانــی که مصوبه مجلس
مبنی بر واردات خودرو مطرح شــد ،تاثیر خود را عمال در
بازار گذاشت به طوری که خودروهای خارجی بین  ۱۰تا
 ۲۰درصد کاهش قیمت داشتند ،از نظر تقاضا هم دو هفته
بود که بازار خودرو به کما رفته بود و االن هم در کما است.
وی ادامه داد :پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس
قیمتها به طور مختصر در حال افزایش است میتوان گفت
تا امروز حدود  ۱تا  ۲درصد افزایش داشته است .اکنون هم
میتوان گفت حدود  ۹۵درصد در بازار فروشنده هستند و
 4مهر  1400ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی
به حقیقی بازار منفی شد و  468میلیارد تومان پول
حقیقی از بورس خارج شد.به گزارش اقتصادنیوز،
در معامالت روز یکشــنبه ،بورس تهران شاخص
کل بورس با رشــد  2هزار و  601واحدی نسبت
به روز شنبه به رقم یک میلیون و  424هزار واحد
صعود کرد .شاخص هم وزن نیز با افت هزار و 988
واحدی در سطح  420هزار و  954واحدی ایستاد.
همچنین شــاخص کل فرابورس  51واحد پائین
آمد و در سطح  20هزار و  806واحد قرار گرفت.
خروج پول حقیقی
روز یکشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی
به حقیقی بازار منفی شــد و  468میلیارد تومان
پول حقیقی از بورس خارج شد .در معامالت امروز
بیشــترین خروج پول حقیقی به ســهام فجهان
(مجتمع جهان فوالد ســیرجان) تعلق داشــت
که ارزش تغییر مالکیت حقیقــی به حقوقی آن
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت :هیچ یارانهای
برای طرح جهش تولید مســکن در نظر گرفته نشــده
اســت و شــیوه تامین مالی متفاوت خواهد بود .از این
رو نگران تورمزایی این طرح نیســتیم چراکه اعتبارات
مســتقیم دولتی در این طرح پیش بینی نشده است و
تامین منابع مالی از طریق صندوق ملی مســکن انجام
میشود.به گزارش ایلنا ،محمود محمودزاده در نشست
خبری تشریح قانون جهش مسکن با اشاره به ساختار
و ارکان این قانون اظهار داشــت :بخش بسیار مهم در
اجرای این قانون هماهنگی بین بخشهاســت که یک
راهبرد اساسی محسوب میشود و در این راستا شورای
عالی مسکن میتواند تاثیرات بســیار جدید در اجرای
قانون جهش تولید مسکن داشــته باشد.وی ادامه داد:
مهرین بحث در اجرای این قانون تشکیل صندوق ملی
مسکن است ،پیش از این به جز پروژه مسکن ملی سایر
طرحهای مسکنی به طور مستقیم به تسهیالت بانکی
و یا منابع یارانهای متصل بودند و وابســتگی داشتند و
تنها پروژه مسکن ملی بود که مبتنی بر کمکهای مالی
دولت طراحی نشده بود.معاون وزیر راه و شهرسازی با
بیان اینکه صندوق ملی مسکن یک ساختار جدید است
و منابعی که برای آن پیش بینی شــده برای حمایت از
قشرهای کم درآمد مطرح میشود گفت :این صندوق

مستأجران ،انتشار خبر اعطای تسهیالت ودیعه مسکن
سبب شده تا موجران نیز با سوءاستفاده از این فرصت ،تا
 ۷۰میلیون تومان به رقم ودیعه مسکن واحدهای مسکونی
مصرفی و کوچک متراژ خود ،اضافه کنند.به عنوان مثال
در حال حاضر در محلههای متوســط و ارزانتر پایتخت،
اجاره بهای واحدهای مسکونی مصرفی  ۵۰تا  ۸۰متری
با افزایش  ۳۰تــا  ۵۰درصدی ظرف یک مــاه اخیر روبه
رو بودهاند؛ به گونهای که برای یــک واحد  ۶۲متری ۱۰
سال ســاخت در محله آذربایجان در منطقه  ۱۰تهران با
پارکینگ ،آسانسور و انباری  ۲۰۰میلیون تومان ودیعه و

 ۳.۵میلیون تومان اجاره ماهیانه در نظر گرفته شــده که
به گفته مشاور امالک مربوطه ،واحد مسکونی مشابه در
خرداد امسال ،با اجاره  ۲.۵میلیون تومان عرضه شده بود
که افزایش یک میلیون تومانی اجاره مســکن در  ۳ماه،
بی سابقه بوده اســت.همچنین واحد  ۶۸متری  ۷سال
ساخت در یکی از مناطق ارزان قیمت شرق پایتخت که
در بهار امسال با  ۲۰۰تا  ۲۵۰میلیون تومان ودیعه برای
رهن کامل فایل شده بود ،به گفته مشاور امالک فعال در
این نقطه از تهران در حال حاضر با  ۳۵۰میلیون تومان به
مستأجران عرضه میشود.یک مشاور امالک در گفت وگو

کاهش ۴۰تا ۵۰میلیون تومانی خودروهای چینی
به ندرت پیش میآید که کسی جرات خرید داشته باشد،
چراکه اگر این طرح اجرایی شود احتماال  ۳۰تا  ۴۰درصد
کاهش قیمت به وجود خواهد آمد.وی افزود :نوسانات ارز
هم تاثیر غیرقابل کتمانی دارند ،ولی مشکل ما انحصاری
بودن بازار است .دو خودروساز بزرگ کنترل بازار را به دست
گرفتهاند ،وقتی عرضه کم میشود مسلما قیمتها افزایش
مییابد .این خودروسازان خودروهای تولیدی را در انبارهای
خود دپو کردهاند تا نبض بازار را به دست بگیرند .با آزاد شدن
واردات خودرو عالوه بر اینکه بازار رقابتی میشود احتمال
میرود که به دلیل کمبود مشتری خودروسازان هم کیفیت
محصوالت خود را افزایش دهند .البته واردات باید به حدی
باشد که کمبود بازار را جبران کند.مددیان تصریح کرد :در
مجموع  ۵تا  ۱۰درصد کاهش قیمت نســبت به دو هفته
پیش وجود داشته است .قیمت پژو  ۲۰۶که تا  ۲۵۷میلیون
تومان افزایــش یافته بود ،تا  ۲۴۰یــا  ۲۳۸میلیون تومان
کاهش داشته است .همچنین سمند  ۲۴۰میلیون تومان،
پراید ۱۳۵میلیون تومان ،پژو پارس ۲۷۰میلیون تومان ،دنا
پالس ۳۵۵میلیون تومان و هایما ۷۸۰میلیون تومان خرید
و فروش میشود .خودروهای خارجی در این مدت  ۲۰۰تا
 ۳۰۰میلیون تومان هم کاهش قیمت داشتند برای مثال آزرا
که ۲میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان قیمت داشت تا ۲میلیارد

 ۶۰۰یا تا میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان کاهش داشته است.
در مورد خودروهای چینی نیز در دو هفته اخیر  ۴۰تا ۵۰
میلیون تومان کاهش قیمت داشتیم.
وی همچنین در مورد وضعیت خودروهای پالک منطقه آزاد
گفت :طبق قانون مناطق آزاد تا ۲۰کیلومتری شعاع منطقه،
خودروهای وارداتی پالک منطقه آزاد میتوانند تردد داشته
باشند .از آنجا که در جلفا ،منطقه آزاد ارس فرودگاهی وجود
ندارد و نزدیکترین فرودگاه ،فرودگاه تبریز است؛ تا شعاع
 ۲۰کیلومتری فرودگاه تبریز این خودروها مجوز تردد دارند.
بیش از  ۱۰هزار خودرو در خیابانهای تبریز با پالک ارس
تردد دارند .ولی آخرین مدل آنها  ۲۰۱۸است ،یعنی سه
سال است که به این مناطق هم واردات خودرو نداشتیم ،با
آزادسازی واردات در مناطق آزاد هم با کاهش قیمیت خودرو
مواجه خواهیم بود.رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی
تبریز در ادامه تصریح کرد :قیمــت خودروهای کارکرده
منطقه آزاد به دالر وابسته اســت ،ولی به طور کلی قیمت
خودرو در این مناطق تقریبا نصف خودروهای پالک ملی
است .برای مثال سراتو که پالک ملی آن  ۱میلیارد تومان
قیمت دارد ،قیمت پالک ارس آن ۴۵۰میلیون تومان است.
قیمت اسپورتج که  ۱میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان است،
اما اگر با آزادسازی واردات به ۱میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان

خروج نیم تریلیون نقدینگی حقیقی از بورس
 102میلیارد تومان بود .پس از فجهان ،فسبزوار
(شرکت پارس فوالد سبزوار) و کیمیاتک (آریان
کیمیا تــک) بیشــترین خروج پــول حقیقی را
داشتند.
سهم های تاثیرگذار بر شاخص بورس
امروز نمادهای «پارسان»« ،فملی» و «وغدیر» بیشترین
تاثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند .همچنین سه
نماد «شســتا»« ،اخابر» و «فوالد» نمادهای بزرگ بازار
بودند که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.
سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابــورس نیــز نمادهــای «زاگرس»« ،شــگویا»
و «آریــا» بیشــترین تاثیــر مثبــت را بــر شــاخص
کل فرابــورس داشــتند و «غصینــو»« ،بپــاس» و

«فجهــان» بیشــترین تاثیــر منفــی را بر شــاخص
داشتند.
پرتراکنشتریننمادها
درجدولپرتراکنشتریننمادهایبورسکیمیاتکصدرنشین
استوفسبزواروشبندردررتبههایبعدیهستند.درفرابورس
نیز فجهان ،توسن و مدیریت پرتراکنشترین نمادها هستند.
کاهش ارزش معامالت خرد
روز یکشــنبه ارزش معامالت کل بازار ســهام به
رقم  37هــزار و  560میلیارد تومان رســید که
نسبت به روزشنبه  51درصد افزایش یافته است.
ارزش معامالت خــرد نیز با افــت  19درصدی
نســبت به روز کاری قبل به رقم  5هــزار و 796
میلیارد تومان رســید.امروز گروه فلزات اساسی

معاون وزیر راه و شهرسازی :

ثبت نام خان ه اولیها از دو هفته دیگر در پروژه جدید
توسط هیات عامل و هیات امنا اداره میشود و راهبردها
و سیاستهای تامین مالی پروژه جهش تولید مسکن را
مشخص میکند و بر اساس سیاستهای ابالغی صندوق
برای نیازهای مالیا ین پروژه تصمیم گرفته میشــود.
محمــودزاده تاکید کرد :وظیفه کلیــدی این صندوق
نزدیک کردن قدرت خرید با قیمت تمام شــده مسکن
است و باید فاصله زمانی خانهدار کردن به ویژه واجدان
شرایط را کاهش دهد.وی با اشــاره به چهار رکن پیش
بینی شــده در قانون جهش تولید مسکن گفت :زمین
تسهیالت مالی ،مصالح و خدمات از ارکان تولید مسکن
هستند که البته به جز این موضوعات عوامل سازنده هم
بحث جداگانهای د ارد.وی دربــاره نحوه تامین زمین
برای پروژه جهش تولید مسکن ادامه داد :تمام اراضی
محدوده حریم شــهرها طبق قانون باید به وزارت راه و
شهرسازی انتقال داده شــود و در قانون جدید صراحتا
ذکر شــده که تا دو ماه باید تمام این اراضی در اختیار
وارت راه و شهرســازی قرار بگیرد و اگــر در این دو ماه
سازمانها و دســتگاههای مالک زمین نسبت به انتقال

اراضی اقدام نکنند وزارت راه و شهرسازی میتواند ظرف
یک ماه با همکاری ســازمان ثبت و اسناد تمامی اسناد
این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزند.محمود
زاده با اشــاره به رکن تامین منابع مالی در قانون جدید
گفت :در تمام دنیا ساخت مسکن مبتنی بر تسهیالت
است و تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال هم بر
اساس تسهیالت بانکی طراحی شده است.وی افزود :در
حال حاضر تســهیالت بانکی برای بخش مسکن کمتر
از پنج درصد اســت اما در قانون با تدابیری که در نظر
گرفته شده این عدد به  20درصد افزایش پیدا میکند.
محمودزاده گفت :متاسفانه در دهههای گذشته سال به
سال سهم بخش مسکن از تسهیالت بانکی کمتر شده
اما طبق قانون جدید برای سال جاری  360هزار میلیارد
تومان تسهیالت بانکی تعیین شده است که این میزان
تسهیالت نسبت به رشد تورم در سالهای آینده تغییر
میکند.معاون امور مســکن و ســاختمان وزارت راه و
شهرسازی با اشاره به ضمانت اجرایی پرداخت تسهیالت
بانکی به حوزه مسکن اظهار داشت :تمام بانکهایی که

با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیسیون مشاوران امالک از
اجاره بها ۲۵ ،درصد مجموع رهن و اجاره طرفین است،
گفت :اگر واحدی  ۲۰۰میلیون تومان ودیعه و  ۳میلیون
تومان اجاره بها باشد ،کل این پول تبدیل به اجاره ماهانه
شده که رقمی معادل  ۹میلیون تومان است؛ با احتساب
اخذ یک چهارم این رقم از طرفیــن ۴.۵ ،میلیون تومان
از یک قرارداد اجاره به عنوان کمیســیون مشاور امالک
محسوب خواهد شد.یک واسطه بازار امالک مسکونی در
گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارقام رهن و اجاره
مسکن برای واحدهای مسکونی مصرفی و کوچک متراژ
در حاشیه تهران نیز رشد داشته ،گفت :مث ًال یک واحد ۵۵
متری  ۱۲سال ساخت در منطقه ( ۱۸شهرک ولیعصر) که
تا چند ماه قبل جزو ارزانتریــن واحدهای اجاری تهران
بودند ،در پی افزایش اجاره بها در روزهای اخیر ،با افزایش
قیمت مواجه شده و از سوی مالک چنین واحدی ،با ودیعه
 ۱۰۰میلیون تومانی و اجــاره ماهانه  ۱.۵میلیون تومانی
فایل شــده اســت.وی افزود :این ارقام در تابستان سال
گذشته برای واحدهای تا  ۷۰متری در نیمه شمالی منطقه
 ۱۰تهران به عنوان رهن و اجاره فایل میشد اما در سال
جاری برای واحدهای مناطق حاشیهای پایتخت در نظر
گرفته شده است.این فعال بازار مسکن گفت :مث ًال در یکی
از نقاط حاشیهای جنوب شرق تهران ،واحد  ۵۰متری ۲۰
سال ساخت بدون آسانسور و پارکینگ  ۵۰میلیون تومان
ودیعه و اجاره ماهانه  ۲.۵میلیون تومانی فایل شده است
که این ارقام در این منطقه ،سابقه نداشته است.
میرسد .با کاهش قیمت این خودروها ،خودروهای داخلی
هم تحت تاثیر قرار میگیرند .خودروی بنز که مدل ۲۰۱۷
آن در بازار  ۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان است ،میتوان
پالک منطقه آزاد آن را با  ۲میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان
خریداری کرد .در مورد لندکروز هم تقریبا همین ارقام است.
وی افزود :قاچاق در مورد واردات خودرو به مناطق آزاد وجود
ندارد و آخرین مدل خودروهای پالک ارس مربوط به سال
 ۲۰۱۸است .استقبال هم از این خودروها خوب است وقتی
فرد میبیند که سانتافهای را که در بازار ۲میلیارد و ۳۰۰تا۲
میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان است را میتواند با پالک ارس۱
میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان بخرد ترغیب به خرید میشود.
وجود این خودروها باعث زیبایی شهر نیز میشود ،از همین
روی در خیابانهای تبریز بــه وفور خودروهای آمریکایی،
کرهای و ژاپنی وجود دارند.مددیان همچنین خاطرنشان
ســاخت ۲۸ :شــهریورماه در اتاق اصناف ایران جلسهای
داشتیم که طی آن اتحادیههای ۳۱استان ،برگ سبز خودرو
را به رسمیت شناختند .عالوه بر این مهمترین دغدغه صنف
ثبت معامالت در یک سامانه جامع است .ممبینی ،رییس
اتاق اصناف ایران در این مورد قول مساعد دادند که تا  ۱یا
 ۲ماه آینده این مسئله حل شود .در صورتی که این سامانه
شروع به کار کند واحدهای غیرمجاز نمیتوانند کار کنند
و جلوی بسیاری از تخلفات و مشــکالت دیگر هم گرفته
میشود .حتی میتوان در یک شــهر خرید و در یک شهر
دیگر تعویض پالک کرد.

اخبار

رشــد  ۲۶درصدی اشــتغال
صنعتیدر ۵ماهنخستامسال

معاون وزیر صمت گفت :در پنج ماه ابتدایی امسال،
با بهرهبرداری از واحدهای صنعتی بیش از  ۶۴هزار
اشــتغال صنعتی ایجاد شــده که در همسنجی با
پارســال نزدیک به  ۲۶درصد رشــد داشته است.
به گزارش وزارت صنعــت ،معدن و تجارت ،مهدی
صادقینیارکی اظهار داشت :تا ابتدای شهریورماه
امسال با صدور پروانههای بهرهبرداری ،بیش از دو
هزار و  ۶۰۰واحد صنعتی به چرخــه تولید اضافه
شد که با رشــد حدود چهار درصدی در مقایسه با
مدت مشابه پارســال همراه بوده است.وی از رشد
 ۱۷۳درصدی ســرمایهگذاری واحدهای تولیدی
دارای پروانــه بهرهبرداری خبــر داد و گفت :طبق
گــزارش معاونت طــرح و برنامــه وزارت صنعت،
واحدهای تولیدی به بهرهبرداری رسیده از ابتدای
امسال تا ابتدای شهریور بیش از  ۱۰۷میلیارد تومان
سرمایهگذاری صنعتی انجام دادهاند که بخشی از این
سرمایهگذاریها مربوط به طرحهای توسعهای بوده
است.معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین با
اشاره به وضعیت تولید محصوالت منتخب صنعتی
خاطرنشا ن کرد :وضعیت تولید ۲۴محصول منتخب
صنعتی بهطور مستمر بررسی میشود و هر ماه روند
تولید این محصوالت مــورد واکاوی قرار میگیرد.
صادقینیارکی بیا ن داشــت :در پنج ماه نخســت
امسال از بین  ۲۴محصول منتخب صنعتی ،تولید
 ۱۱محصول از رشد مناســبی برخوردار بوده است
که روند تولید کامیون ،کامیونت و کشــنده با رشد
حدود  ۶۰درصدی و ماشــین لباسشویی و روغن
ساخته شده نباتی با رشد  ۳۷درصدی در صدر این
محصوالت قرار دارد.

استان ها
پیام مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان به
مناسبتهفتهدفاعمقدس:

ایثار ذوب آهنی هــا در دفاع
مقدس ،دستاورد همیشگی این
مجتمععظیمصنعتی

بیشترین ارزش معامالت را در میان گروههای بازار
داشت.
افزایش ارزش صف های فروش پایانی
در پایان معامالت روز یکشــنبه ارزش صفهای خرید
نسبت به پایان روز کاری گذشــته  51درصد افت کرد
و در رقم  215میلیارد تومان ایســتاد .ارزش صفهای
فروش نیز  46درصد افزایش یافت و  780میلیارد تومان
شد.شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران (شکام) با صف
خرید 67میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار
گرفت .پس از شکام ،نمادهای توسن (توسعه سامانه نرم
افزاری نگین) و ثفارس (عمران و توسعه فارس) بیشترین
صف خرید را داشتند .بیشترین صف فروش نیز به کدما
(شرکت معدنی دماوند) تعلق داشت که در پایان معامالت
صف فروش 214میلیارد تومانی داشت .پس از کدما ،کاال
(شرکت بورس کاالی ایران) و فرابورس (شرکت فرابورس
ایران) بیشترین صف فروش داشتند.
از پرداخت تسهیالت به حوزه مسکن خودداری کنند
معادل همین میزان تسهیالت جریمه میشوند و جرایم
به صندوق ملی مســکن واریز خواهد شد.معاون وزیر
راه وشهرســازی درباره تامین مصالح ساختمانی برای
اجرای پروژه جهش تولیدمسکن اظهار داشت :وزارت
صمت ،راه و شهرســازی و اقتصاد در ایــن باره توافقی
داشتند و قرار بر این اســت که از روشهای مختلف از
جمله استفاده از مزیتهای بازار سرمایه نسبت به تامین
مصالح ســاختمانی اقدام کنیم.محمودزاده ادامه داد:
رکن چهارم این قانون بحث خدمات است که در این باره
سه مصوبه روشــن وجود دارد در بخش عوارض صدور
پروانه تخفیفهای  30تا  100درصدی در نظر گرفته
شده است همچنین در بخش عوارض فنی و مهندسی
تخفیف  50تــا  100درصدی ارایه میشــود و مالیات
واحدهای مســکونی در چارچوب قانون جهش تولید
مسکن حدود یک میلیون تومان است این در حالی است
که واحدهای مسکونی خارج از طرحهای حمایتی بیش
از  40برابر این عدد باید مالیات بپردازند.وی با بیان اینکه
دو هفته دیگر شورای عالی مسکن برگزار میشود گفت:
در قانون جهش تولید مسکن سیاست ما این است که
دولت حداکثر مساعدت را در سقف تسهیالت بانکی و
سود این تسهیالت به دهکهای کم درآمد داشته باشد.

دفاع مقدس ،لوح رشادت شیرمردان و زنان این مرز
و بوم و تابلوی افتخارات ملت ایران است  .به راستی
که دوران دفاع مقدس در ادامه حماسه عاشورا است
و شهدای دوران دفاع مقدس به تأسی از واقعه عاشورا
به دفاع و حماسهآفرینی پرداختند .
بی شک یکی از صفحات ماندگار و پر افتخار کتاب
افتخارات نیم قرنی ذوب آهن اصفهان ،رشــادت و
همکاری در این دفاع جانانه است .ذوب آهن اصفهان
و تالشگران آن با ایثار عجین هستند ،بلندهمتانی که
ذوب آهن را ساختند و از تجربه آن در پیشبرد انقالب
اسالمی و حماسه آفرینی سال های دفاع مقدس،
جانبازانه و ایثارگرانه بهره گرفتند و با از خودگذشتگی
در همه جبهه های دفاع مقدس نقشی ماندگار از خود
در حافظه تاریخی ملت ایران بر جای نهادند  .ذوب
آهنی ها که رزمندگان چهار دهه پیش بودند در سال
های دهه شصت و رفتن کارشناسان خارجی از ایران
عالوه بر حفظ تولید در شرایط سخت آن روزگار و
بمباران کارخانه و شهادت تنی چند از همکاران خود،
قطعات مورد نیاز دفاع مقدس را هم ساختند .ساخت
شعله پوش توپ و تانک ،ابزارها ،ادوات ،سنگر و پل
تنها بخشی از کارهای عظیمی است که ذوب آهنی
ها در آن دوران انجام دادند  .در همان زمان بسیاری
از ذوب آهنی ها نیز در خط مقدم جبهه های غرب
و جنوب کشور با ایثار جانشان به شهادت رسیدند،
برخی به اسارت رفتند ،دیگرانی مجروح شدند و تا
پایان عمرشان ســختی و رنج را به جان خریدند تا
اسالم ،ایران و دستاوردهای انقالب اسالمی بر جای
بماند  .تقدیم  ۲۸۷شهید سرافراز ذوب آهنی سرآمد
این افتخارات است.
فرا رسیدن هفته دفاع مقدس که نمودار مجموعه
ای از برجسته ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از
مرزهای میهن اسالمی و جان فشــانی دالورانه در
پای پرچم برافراشته اســام و قرآن است را تبریک
عرض نمــوده و از خداوند متعال توفیــق ادامه راه
شــهیدان جنگ تحمیلی را برای خــود و همگان
مسألت می کنم.
منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
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اقتصاد
ایران

با ادامه ارائه تسهیالت در دولت سیزدهم ،ضرر و زیان اصناف جبران می شود؟

جبرانخسارتاصنافباحمایتمالی

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

خسارت اصناف از بحران
کرونــا در دو ســال اخیر
غیرقابــل جبران اســت.
کرونا ،میلیاردهــا تومان
درآمد اصنــاف را کاهش
داده و ایــن ضربه بســیار بزرگی به فعــاالن بازار
اســت .با تعطیالت اجباری روزانه  5هزار میلیارد
تومان از فروش اصنــاف در محدودیت های اخیر
کرونایی کاسته شده و اگر این رقم را در ماه محاسبه
کنیم به عدد ۱۵۰هزار میلیارد تومان می رســیم.
مجموعا با شــش ماه تعطیالت کرونایی امســال
خســارت اصناف ناشــی از کاهش فروش روزانه،
برابر با عــدد  ۹۰۰هــزار میلیارد تومــان برآورد
می شود.
دبیرکل اتاق اصناف ایران در این رابطه می گوید:
سهم اصناف در شیوع همهگیری در بدترین حالت
۱۰درصد است .به همین علت با تعطیلی های مکرر
و فرسایشــی در این بخش خیلی موافق نبوده ایم.
اما به هر حال مسئولیت اجتماعی ایجاب می کند
مصوبات برای تعطیلی هــا را رعایت کنیم .محمد
باقر مجتبایی اضافه کرد :در حالی که ثابت شــده
ســهم اصناف در همه گیری این بیماری بســیار
ناچیز است اما با بروز هر موج جدید بیماری اولین
قدم تعطیلی اصناف اعالم می شــود .در دو ســال
بروز بحران کرونا ،خسارت های بسیاری به اصناف
وارد شده و بســیاری از فعاالن صنفی ورشکسته
شده و شغل خود را از دســت داده اند .اگر وام های
کرونایی برای اصناف ادامه پیــدا می کند باید در
وهله اول کارایی آن بررســی شــود .مقــدار وام و
سود دریافتی آن باید تاثیر مثبتی بر روند فعالیت
اصناف داشــته باشــد نه اینکه بر مشکالت فعلی
نیز بیفزاید.
به هر ترتیب اصناف در طی دوره هجده ماه گذشته
خسارت زیادی متحمل شــدند و علیرغم شرایط
نامطلوب اقتصادی و زیان های وارده به کســب و

کارها ،همکاری گسترده و شایستهای را در تعطیلی
های کرونا داشــتند .فعاالن صنفی معتقدند برای
جبران خسارات وارده به اصناف می بایستمجلس
سه ماموریت ویژه را دنبال می کند .کاهش و حذف
بخشــی از مالیات اصناف ،امهال تســهیالت و وام
ها و نیز حمایت مالی مســتقیم .کارگران ،اصناف
و مشاغل آســیب دیده هم باید هدف اول حمایت
مجلس باشند.
دبیرکل اتاق اصناف ایران در ایــن رابطه در گفت
و گو با "کســب و کار گفت :سهم اصناف در شیوع
همهگیری در بدترین حالت ۱۰درصد اســت .به
همین علت با تعطیلی های مکرر و فرسایشــی در
این بخش خیلی موافق نبوده ایــم .اما به هر حال
مسئولیت اجتماعی ایجاب می کند مصوبات برای
تعطیلی ها را رعایت کنیم.
محمد باقر مجتبایی اضافه کرد :در حالی که ثابت
شــده ســهم اصناف در همه گیری ایــن بیماری

بسیار ناچیز است اما با بروز هر موج جدید بیماری
اولین قدم تعطیلی اصناف اعالم می شــود .در دو
ســال بروز بحران کرونا ،خســارت های بسیاری
به اصناف وارد شــده و بســیاری از فعاالن صنفی
ورشکسته شده و شــغل خود را از دست داده اند.
اگر وام های کرونایی برای اصنــاف ادامه پیدا می
کند باید در وهله اول کارایی آن بررســی شــود.
مقدار وام و ســود دریافتی آن بایــد تاثیر مثبتی
بر روند فعالیت اصناف داشــته باشــد نــه اینکه
بر مشکالت فعلی نیز بیفزاید.
وی اظهار داشت :کمکها جبرانکننده خسارات
اصناف نبوده اما بایــد توجه کرد که این حمایتها
متناسب با توان مالی دولت ارائه شده است .اما می
توان در موارد دیگر برای اصناف چاره جویی کرد.
کاهش و حذف بخشــی از مالیــات اصناف ،امهال
تســهیالت و وام ها و نیز حمایت مالی مســتقیم
می تواند باری از دوش اصناف کــه در این دوران

۹۸درصد پروازهای اربعین به نرخ مصوب فروخته شد
معاون هوانــوردی و امور بینالملل ســازمان هواپیمایی
کشوری با اشاره به دالیل بروز مشــکالتی برای زائران در
پروازهای اربعین از جمله اعالم دیرهنگام ســهمیه ایران
و برخی ناهماهنگیهای داخلی و خارجی ،گفت :قیمت
مصوب بلیت هواپیما در  ۹۸درصد پروازها رعایت شد اما
وجه مازاد دریافت شده از زوار به آنها بازگردانده خواهد
شد.ابوالقاســم جاللی درباره واکاوی مشکالت به وجود
آمده برای زائران اربعین اظهار کرد :متاسفانه امسال عراق
در شرایط بدی به ما ویزا داد و از بیست و سوم شهریور ماه
اعالم کرد که ایران میتواند ۳۰هزار زائر را از طریق مرزهای
هوایی به عراق بیاورد و پس از چند روز این سهمیه را به به
دو برابر یعنی  ۶۰هزار زائر افزایش دادند.
وی افزود :در این راستا سامانه سماح تعریف شد و اطالعات
زائران باید برای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ارسال میشد و نهایتا از طریق ســفارت عراق ویزا صادر
میشد .به همین دلیل پروســهاش قدری طول کشید به
گونهای که اولین ســری ویزای زائران ایرانــی در روز ۲۸
شهریور ماه به دست آنها رسید و صدور ویزا برای آنها به
صورت تدریجی در این روزها اتفاق افتاد.
معاون هوانــوردی و امور بینالملل ســازمان هواپیمایی
کشــوری ادامه داد :وقتی ندانیم چه تعــداد زائر از کدام
شهرســتانها و در چه زمانی میخواهند به عراق بروند
طبیعی است که محدودیت در ناوگان و حوزه هوانوردی
وجود دارد و این مسائل باعث بروز مشکالتی خواهد شد .از
سوی دیگر زائرانی که میخواستند به عراق بروند ،مسافران
عادی نبودند و  ۶۰درصد آنها موکبدارانی بودند که همه
میخواستند در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پرواز کنند
و همین مساله سختی کار را دو چندان میکرد.
جاللی با بیان اینکه در روزهای  ۲۸و  ۲۹شهریور ماه روزانه
حدود  ۱۵۰۰نفر از زائران به نجف پرواز کردند ،گفت :این
در حالی بود که در روزهای  ۳۰و  ۳۱شــهریور ماه و یکم
مهر ماه بیش از  ۱۲هزار نفــر از زائران متقاضی پروازهای
اربعین بودند و در شرایطی که برنامهریزیها از قبل برای
حدود  ۸۰۰۰هزار نفر انجام شده بود و تصور نمیکردیم
این مشکالت به وجود بیاید ،فشار زیادی به ایرالینها وارد
شد به گونهای که به همه آنها اعالم کردیم همه پروازهای
پشتیبانشان را فعال کنند و تعداد بســیار زیادی پرواز
فوقالعاده برای رفتن زائران برنامهریزی کردیم.
وی با اشــاره به این مســائل به عنوان دالیل اصلی بروز
مشکالتی از جمله تاخیر ،نقص فنی و کمبود امکانات کافی
فرودگاهها ،اعالم کرد :از سوی دیگر با مشکالتی در فرودگاه
نجف به عنوان یکی از شلوغترین فرودگاههای دنیا به ویژه
در این ایام مانند مجوز فرود و  ...مواجه بودیم که البته همه
این مسائل بخشی از مشکالت بود.
معاون هوانــوردی و امور بینالملل ســازمان هواپیمایی
کشوری اضافه کرد :مشــکل اصلی به شرایطی که ایران و
عراق داشتند بر میگشت چرا که در وهله نخست و قبل
از برنامهریزی سفرهای اربعین مقرر شده بود تا هواپیمایی

ارایه زمین ۹۹ساله به واجدان شرایط
معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز ششمین دوره ثبت نام
مسکنحمایتیدرآیندهنزدیکخبرداد.محمودمحمودزاده
درپاسخبهاینسوالکهآیاطرحجهشتولیدمسکنمصوب
مجلس متفاوت از طرح مسکن ملی به اجرا میرسد ،اظهار
داشت :در ابتدا باید تاکید کنم که هر تصمیمی که دولت
سیزدهم برای پروژه حمایتی بگیرد شامل حال متقاضیان و
ثبت نام کنندگان مسکن ملی هم میشود و در این باره هیچ
نگرانی نداشته باشند.وی با بیان اینکه پروژه با شرایط یکسان
برای تمام ثبت نام کنندگان حرکت میکند ،ادامه داد :پس
ازاینکهچارچوبطرحوساختاراجراییجهشتولیدمسکن
به تایید مراجع ذی ربط رسید ،اعالم عمومی خواهیم کرد
و هیچ محدودیت در ثبت نامها وجود نخواهد داشت تمام
واجدان شرایط و افراد فاقد مسکن بدون محدودیت امکان
ثبت نام در شهرهایی که زمین تامین شده ،خواهند داشت.
معاون وزیر راه و شهرســازی درباره تغییر سامانه و سایت
ثبتنام مسکن حمایتی گفت :سایت از نظر سختافزاری و
نرمافزاری تغییری نمیکند و ممکن است صفحهای به آن
اضافه شود و تفاوتی با صفحات قبلی ندارد.این اطمینان را به
ثبت نام کنندگان و افرادی که وارد پروژه شدهاند میدهیم
که برای مسکن حمایتی یک سیاست واحد به اجرا میرسد
و در این باره هیچ نگرانی وجــود ندارد.محمودزاده از آغاز
ششمین دوره ثبت نام مسکن برای واجدان شرایط خبر داد

و گفت :به زودی ششمین دوره ثبتنام مسکن حمایتی آغاز
میشود .البته یکسری امکانات جدید به این پروژه و طرح
مسکن حمایتی اضافه شده است و فارغ از نام و ...سیاست
دولت این است که حداکثر حمایت از پروژه مسکن حمایتی
را انجام دهد بنابراین متقاضیان از این بابت نگران نباشند و
بدون نگرانی ثبت نام و مراحل بعــد از آن را طی کنند.وی
درباره رایگان بودن زمین در طرح جدید مســکنی اظهار
داشــت :درباره زمین مورد نیاز ســاخت مسکن حمایتی
قانون اراضی  99ساله را در نظر گرفته که اصطالحا به آن
زمین رایگان میگویند .در پروژههای حمایتی قیمت زمین
را از قیمت تمام شده مســکن جدا میکنیم و این اراضی
تقریبا رایگان است و با یک اجاره مختصری که به صورت
ساالنه پرداخت میشود این اراضی به صورت  99در اختیار
متقاضیان قرار میگیرد.معاون امور مســکن و ساختمان
وزارت راه و شهرسازی افزود :البته مسکن مشارکتی موضوع
کامال متفاوتی دارد که در این پروژهها آورده دولت زمین با
قیمت کارشناسی است و سازنده با برآورد قیمت تمام شده،
در این پروژه حضور پیدا میکند و پس از اتمام کار تقسیم
سهمی بین دولت و سازنده صورت میگیرد .این پروژههای
مشارکتی تولید مسکن برای گروه و دهکهای متوسط به
باال هستند .اما ساختار پروژههای مشارکتی کامال متفاوت
است.

افزایش بیش از ۴۰درصدی قیمت برنج داخلی
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت (صمت) نشان میدهد که قیمت انواع برنج داخلی در
مرداد ماه بیش از  ۴۳درصد افزایش یافته است.افزایش قیمت
هر کیلو برنج طارم اعال و هاشمی درجه یک به ترتیب از حدود
 ۲۶در مرداد ماه سال قبل به حدود ۳۸هزار تومان در ماه مشابه
سال جاری در حالی اســت که در ماههای اخیر جدال بر سر
کاهش دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج بین دستگاههای
مختلف و واردکنندگان در جریان بود .اخیرا مدیرعامل شرکت
بازرگانی دولتی با اشاره به خشکسالی ۵۰سال گذشته و آسیب
جدی آن به کشتهای مختلف کشــاورزی از جمله برنج ،از
کاهش حدود  ۱۸تا  ۱۹درصدی تولید برنج داخلی خبر داده و
همین موضوع را عامل افزایش قیمت برنج داخلی عنوان کرده
بود .پیش از این هم اواخر خرداد ماه دبیر انجمن واردکنندگان
برنج از ذخیره کم برنج خارجی خبر داده بود و چند بار خواستار
کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج شــد.اکنون

دوره ممنوعیت فصلی است که از ابتدای مردادماه آغاز شده و
تا آبانماه ادامه دارد؛ با این حال در این مدت با توجه به کاهش
ذخایر برنج و افت  ۶۹درصدی واردات در سال جاری و اهمیت
تنظیم بازار مقرر شد که ممنوعیت فصلی اجرا شود ولی برای
برنجهایی که تا قبل از ۳۱مردادماه قبض انبار یا تاریخ ورود آنها
به گمرک و بنادر ثبت شــده در صورت داشتن ثبت سفارش
ترخیص شود .اما قبل از ممنوعیت ،حدود  ۱۰کشتی حاوی
برنج از کشــورهای مبدأ به ســمت بنادر ایران حرکت کرده
بودند و با اینکه بخشی از آنها تا  ۳۱تیرماه به ایران رسیدند ،اما
قبض انبار و تاریخ ورود بعد از این تاریخ صادر شد ،بنابراین هنوز
توافقی در مورد تعیین تکلیف این برنجهای وارداتی در بنادر
صورت نگرفته است .در نهایت برای تنظیم بازار برنج ۱۰۰،هزار
تن برنج تایلندی ،هندی و پاکستانی از ذخایر استراتژیک در
سطح فروشگاههای زنجیرهای ،تعاونیهای مصرف و اتحادیهها
توزیع شد که مورد انتقاد انجمن واردکنندگان برنج قرار گرفت.

خانه و ماشینهای لوکس به ۱۴۰۱موکول شد
قانون مالیات بر 

ایرالینها مقصر گرانفروشی نیستند

العراقیه زائران را بدون ویزا به نجف ببرد و در این فرودگاه
ویزای آنها را بدهد اما پس از توافق دو دولت ایران و عراق
قرار شــد همه زائران ویزا را قبل از پرواز به نجف دریافت
کنند و بارها این مســئله را اعالم کردیم .اما زائران ایرانی
که حدود یک ماه قبل مانیفســت (فهرست اسامی برای
ت هواپیمایی داده بودند
پروازهای گروهی) را به این شرک 
به صورت کاروانی به فرودگاه میآمدند و انتظار داشــتند
بدون ویزا به آنها اجازه پرواز به نجف را بدهیم اما ما بدون
ویزا نمیتوانستیم به آنها اجازه پرواز بدهیم .در این راستا
هر روز حدود  ۱۵۰۰نفراز زائران به فرودگاه امام خمینی
(ره) میآمدند و با وجود اینکه برخی از آنها را با رایزنیهای
متعدد با مسئوالن عراقی (ســازمان هواپیمایی و گمرک
عراق) بدون ویزا به نجف فرســتادیم بازهم گروهی دیگر
اضافه میشــدند طوری که نمیتوانستیم جلوی آنها را
بگیریم و سختی و مشکل کار ما چند برابر شده بود.
جاللی با بیان اینکه در این ایــام بیش از  ۲۰۰بار با رییس
گذرنامه و رییس سازمان هواپیمایی عراق مذاکره و رایزنی
کردیم تا پروازهای العراقیه را با همان شرایط قبلی (بدون
نیاز به صدور ویزا قبل از پرواز) انجام دهیم ،اظهار کرد :البته
در این میان نباید از تالشهای دیپلماتهای ما در عراق
غافل ماند و مذاکرات آنها سبب شد تا باری از روی دوش ما
برداشته شود اما از امروز اعالم کردیم که دیگر هیچ پروازی
را بدون ویزا انجام نخواهیم داد و همه زائران باید از این به
بعد ویزا دریافت کنند.
وی افزود :تا شب گذشــته بیش از  ۵۵هزار زائر ایرانی به
عراق پرواز کردهاند و شرکت هواپیمایی العراقیه در این ایام
نزدیک به ۱۰هزار نفر از زوار را به عراق برده است .و فقط روز
گذشته چهار پرواز فوقالعاده را برنامهریزی کرده و انجام
دادهایم تا زائران با مشکلی مواجه نشوند.
معاون هوانــوردی و امور بینالملل ســازمان هواپیمایی
کشوری در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چرا نرخهای
مصوبی که از سوی ایرالینها توافق شده بود ،رعایت نشد
و شاهد گرانفروشیهای مکرر در این زمینه بودیم؟ اعالم
کرد :در این روزها شرکتهای هواپیمایی با وجود تحمل
فشار بسیار زیاد از ســوی ایران و عراق برای برنامهریزی
پروازهای اربعین ،همکاری بسیار خوبی داشتند و به جرأت
میتوان ادعا کرد که ۹۸درصد بلیت پروازهای اربعین به نرخ
مصوب انجام شد و اگر مشکل و گرانفروشی هم بود از سوی
آژانسهای مسافرتی رخ داد .در این راستا سازمان بازرسی،
سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان هواپیمایی کشوری
همه تخلفات را رسیدگی کردند و همه تالشمان را کردیم تا
بلیت پروازهای اربعین با همان نرخ مصوب به دست زائران
برسد .بر اساس آمارهای دریافت شده تا کنون حدود ۴۳
هزار بلیت یکطرفه و  ۲۳هزار بلیت دو طرفه  ۲۳صادر شده
است و یکی از دالیلی که ایرالینها بلیت یکطرفه بیشتری
صادر کردند این بود که بسیاری از پروازها به صورت ناگهانی
و فوقالعاده برنامهریزی شده بود و برای آنها نمیتوانستیم
پرواز برگشت پیشبینی کنیم.

بیشــترین خســارات را در بخش اقتصادی دیده
اندف برداشــت .اصناف نه تنها درآمــدی در این
مدت نداشته اند بلکه با خســارات بسیاری روبرو
بوده اند که جبران آن ممکن اســت سالهای سال
به طــول بینجامــد .بنابراین بخشــش مالیاتی و
حمایت هــای مالی با کمترین ســود و یا حمایت
های بالعوض مــی تواند در جبران خصســارات
هزاران میلیاردی موثر باشد.
به گفتــه مجتبایی ،دولــت باعنوان تســهیالت
بانکی توضیح داد ،دولــت ۴۰هزارمیلیارد تومان
بودجــه و تســهیالت در نظر گرفت کــه ۲۰هزار
میلیــارد تومــان آن از ســوی دولــت در بخش
گردشــگری صرف شــد و ۲۰هزارمیلیارد تومان
به عنوان تســهیالت با نرخ ســود ۱۲درصد برای
اصناف در نظر گرفته شــده اما اصناف مختلف به
دلیل باال بودن نرخ ســود بانکی از این تسهیالت
استقبال نکردند.
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عضــو کمیســیون برنامه
و بودجــه مجلــس گفت:
زیرســاختهای الزم
جهــت اجــرای احــکام
بودجه همچــون مالیات از
خانهها و ماشــینهای لوکس فراهم نشده و درآمد
دولت از محل اخــذ مالیات صفر اســت .که به نظر
میرســد اجــرای برخــی از تبصرههــا موکول به
ســال  ۱۴۰۱خواهد شــد .زارع ادامه داد :از دولت
خواســتهایم که در اسرع وقت زیرســاختها برای
اجرای بودجه را فراهم کرده تا شــاهد اجرای دقیق
آن باشــیم .تاخیر مجدد در دریافت مالیات بر خانه
و ماشین های لوکس در حالی اســت که مالیات بر
مجموع درآمد نیز در اکثر کشــورها دهه هاست که
اجرا شده است .با این قوانین ،داللی به حداقل رسیده
و منابع به ســمت بخش مولد اقتصاد هدایت شده
است .نتایج آن نیز در اقتصاد کالن ،ثبات اقتصادی،
کنترل تورم ،ایجاد اشتغال ،افزایش صادرات و رشد
اقتصادی بوده است.
به هر ترتیــب باید به ایــن واقعیت اذعان داشــت
که در بخش مالیات هنوز بعد از گذشــت  13سال
بســترهای اخذ آن وجــود ندارد و فرصت ســوزی
دولت در کســب هــزاران میلیارد درآمــد مالیاتی
سالهاســت ادامه دارد .این اتفــاق در حالی رخ داده
که در اغلب کشــورهای جهان درآمدهای مالیاتی
به یکی از اصلی ترین درآمدهای دولت بدل شــده
و به عنــوان فاکتور تنظیــم گر و هدایــت کننده

در اقتصاد عمل می کند .با تمام این تفاسیر با توجه
به اینکه در بودجه ســالجاری بیــش از  ۲۷۰هزار
میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده است،
معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی
میگوید که در ســه ماهه اول ســالجاری نزدیک
به  ۵۹هزار میلیــارد تومان مالیات وصول شــد که
نسبت به سال گذشته از رشد  ۷۰درصدی برخوردار
شده است.
اما با وجــود افزایش درآمدهای مالیاتی امســال به
 ۲۷۰هزار میلیارد تومان تاکنون اقدامات مناســبی
برای اجرای پایههای مالیاتــی جدید ،جلوگیری از
فرار مالیاتی و هوشمندســازی مالیات انجام نشده
که صدای انتقاد کارشناســان را درآورده اســت.از
سوی دیگر ،هر یک از مالیاتهای اشخاص حقوقی،
درآمدها ،ثــروت ،واردات و کاال و خدمات به ترتیب

 ۱۴هزار میلیــارد تومان ۱۶ ،هــزار میلیارد تومان،
 ۱۵هزار و  ۹۰۰میلیــارد تومــان ۲۰۰۰ ،میلیارد
تومان و  ۱۰۰۰میلیــارد تومان افزایــش یافته که
در این بیــن مالیات بر درآمدها بیشــترین افزایش
را در سالجاری داشته است.
مطابق آمار ،میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص
ملی ایران قریــب به  ۷درصد اســت .این رقم حتی
از کمتریــن میــزان ایــن شــاخص در ترکیه در
 ۱۹۷۰که  ۹درصد بود نیز کمتر اســت .در واقع ما
در بحث درآمدهــای مالیاتی هنــوز از ترکیه دهه
 ۷۰نیز عقب هســتیم .این ســهم اندک در حالی
اســت کــه کارشناســان معتقدنــد ظرفیتهای
مالیاتی بســیار زیادی در کشــور وجــود دارد که
اگر نظــام مالیاتی در راســتای مالیات ســتانی از
آنان اصالح شــود ،درآمد حاصله میتواند کســری

بودجه کشور را پوشش دهد.
بــرای پیــاده ســازی راهکا رهــای جبــران
کســری بودجــه بایــد ابتــدا ظرفیــت
و تــوان آن راهــکار بــرای تامین بودجــه به طور
دقیق بررســی شــود .محاسبات نشــان میدهد،
رقم فرار مالیاتی در کشــور به بیــش از  ۱۰۰هزار
میلیــارد میرســد کــه میتوانــد منبــع درآمد
پایداری برای دولت باشد.
باتوجه به رقم باالی میزان فرار مالیاتی در کشــور،
اگر از ایــن فرار مالیاتــی جلوگیری بــه عمل آید،
بخش قابل توجهی از کســری بودجه به وجود آمده
جبران خواهد شــد .همچنین افزایــش پایههای
مالیاتی جهت اخذ مالیــات از بخشهای فراموش
شــده و غیر مولد اقتصاد نیز یکی از مــوارد اصالح
نظام مالیاتی است.

آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
حسین محمودی اصل ،کارشناس اقتصادی
پویایی اقتصاد و وابستگی اقتصاد به درآمدهای پایدار مالیاتی به عنوان مهمترین موضوع و نیاز کشور مطرح است .برای شناسایی ،اخذ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی ،داشتن سامانه های جامع به همراه فرآیندها
و سیستم های دقیق ضرورت دارد .بدون داشتن زیرساخت و سامانه های مربوطه این فرآیندها ناقص ،فسادزا و ناکافی خواهد بود .متاسفانه نظام مالیاتی آنچنان که باید از پویایی ،خالقیت و بستر نرم افزاری برخوردار
نیست .یکی از دالیل آن نیز عدم توجه دولتها و عدم وصول سیستم های تشویقی برای این بخش است .بطوریکه نبود سامانه زیرســاخت و قوانین مربوطه موجب شد قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از  13سال از
آزمایشی به دایمی تبدیل شود .سایر قوانین نیز به دلیل نبود سامانه های یکپارچه کارکرد چندانی نداشته است .نیاز است برای کل مجموعه اقتصاد ،هر عملیات برای تصمیم و اجرا بر پایه سامانه های یکپارچه پیگیری
شود .در اغلب بسترهای توسعه یافته و در حال توسعه ،مالیات در بسیاری از موارد به عنوان فاکتور تنظیم گر و هدایت کننده عمل می کند .در مرحله بعد نیز به عنوان درآمد برای دولتها جهت پوشش هزینه های مورد
نیاز لحاظ می شود .قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در بخش داللی بر امالک خودرو طال و ارز ،مالیات کنترل گر در نظر گرفته می شود می تواند منابع را از بخش غیرمولد و داللی به بخش های مولد در حوزه تولید
انتقال دهد .مالیات بر مجموع درآمد نیز در اکثر کشورها دهه هاست که اجرا شده است .با این قوانین داللی به حداقل رسیده و منابع به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شده است .نتایج آن نیز در اقتصاد کالن ،ثبات
اقتصادی ،کنترل تورم ،ایجاد اشتغال ،افزایش صادرات و رشد اقتصادی بوده است .تجربه موفق در جهان چاره ای جز استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تنظیمات اقتصاد بر جای نگذاشته است .بی تردید در بسیاری از
کشورهایی که درآمد نفتی و معدنی ندارند از محل همین مالیات ،ضمن تنظیم اقتصاد کالن و فاصله طبقاتی ،کلیه هزینه های دولت پوشش داده می شود .در این حالت امکان فرار مالیاتی یا فعالیت های سوداگرانه
به حداقل می رسد .همچنین افراد جامعه به یقین می رسند که از محل کار ،تالش و تولید مولد باید به درآمد برسند .این رویکرد از لحاظ اجتماعی نیز انگیزه های کسب و کار را افزایش داده و سودای ثروتمندان یک
شبه را از بین می برد .تمام این تجارب مالیاتی در یک بستر نرم افزاری و با توسعه زیرساختها ممکن خواهد شد .هرچند در چند سال اخیر شاهد افزایش درآمد مالیاتی بوده ایم اما بخش اعظم آن از محل افزایش تورم
بوده است .بنابراین نیاز است به فکر تثبیت و افزایش درآمدهای مالیاتی برای یک شرایط پایدار باشیم .در ایران حدود  26درصد مالیات از اشخاص و حدود  46درصد مالیات از شرکتها اخذ می شود .در حالیکه در حالت
استاندارد این نسبت معکوس است و مالیات بیشتر از اشخاص اخذ می شود .به عبارت دیگر فشار مالیاتی باید از بخش های شفاف که به صورت ثبت شرکت با اطالعات کامل و یا فعالیت در بورس است به بخش غیرشفاف
و زیرزمینی انتقال یافته و مالیات بیشتری از بخش های زیرزمینی و غیرشفاف با رصد و شناسایی پایه های جدید اخذ شود .در این حالت بخش تولید به عنوان یک بخش شفاف می تواند مالیات کمتری بپردازد.
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فعالیت بیش از ۸۰۰شرکت دانش بنیان در حوزه تولید مواد پیشرفته
معاونت علمی اعالم کرد ۸۶۶شرکتدانشبنیاندر حوزه مواد پیشرفتهو محصوالت مبتنی برفناوریهایشیمیاییفعالیت میکنند.مواد پیشرفته حوزه ای استراتژیک برای هر کشوری است .زیرا تمامیحوزه ها مانند هواوفضا ،زیستفناوری ،میکروالکترونیک و
خودروسازیبهآنوابستههستند.پسرشدوتوسعهشرکتهایدانشبنیانفعالدراینحوزهتاثیرگذاردرفعالیتسایربخشهابودهوبهنوعیاینموادمحصوالتموردنیازصنایعراتامینمیکنند.همچنینموادپیشرفتهتاثیریچشمگیررویاشتغالودرآمدزاییدارند
وهرچهمیزاندسترسیکشورهابهاینموادبیشترباشد؛توسعهآنهاباسرعتبیشتریرخمیدهد.درایراننیز ۸۶۶شرکتدانشبنیانرویحوزهموادپیشرفتهومحصوالتمبتنیبرفناوریهایشیمیاییفعالیتمیکنندتااقداماتآنهارونقرابرایاینحوزهبهارمغانآورد.
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اخبار
بیتکوینهمچنانتحتتاثیراقدامچینکاهشیاست

قیمت انواع ارزهای شاخص دیجیتالی امروز در روند معامالت در بازارهای
تجارت دیجیتال بینالمللی تغییراتــی را تجربه کرد.این یک خیال واهی
اســت اگر فرض کنیم دولتهایی مانند چین ارزهای رمزنگاری شــده را
ممنوع میکنند ،چرا که این بدان معناست که آنها میخواهند مسئول
یک آزمایش بالقوه تریلیونها دالری باشند.چین با آخرین حرکت خود به
فهرست کشورهایی که ممنوعیت رمزنگاری را تصویب کرده اند پیوست؛
و این حرکت در جهت مخالف دولت السالوادور بود که امسال بیت کوین را
به عنوان پول قانونی تصویب کرد.در ایاالت متحده نیز ،جایی که معامالت
رمزنگاری مجاز است ،نهادهای نظارتی در حال بررسی دقیق این موضوع
هستند.
بیت کوین با نماد اختصاری  BTCیک ارز دیجیتال یا شــکلی از دارایی
دیجیتال است که با ارزش بازار حدود  ۷۹۱.۷میلیارد دالر ،در رتبه  ۱بازار
قرار داشته و ســهم  ۴۰.۸۲درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.اتریوم با
نماد اختصاری  ETHیک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است
که با ارزش بازار حدود  ۳۳۳.۱میلیارد دالر ،در رتبه  ۲بازار قرار داشــته و
سهم  ۱۷.۲۳درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.کاردانو با نماد اختصاری
 ADAیک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار
حدود  ۷۱.۴میلیارد دالر ،در رتبه  ۳بازار قرار داشته و سهم  ۳.۶۹درصدی
از کل بازار را در اختیار دارد.

فعاالن حوزه خالق و دیجیتال به نمایشگاه شنزن
چینمیروند

سردبیر :مریم بابائی

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

وبسايتWWW.KASBOKARNEWS.IR :

باگــی در آیفــون  ۱۳پــرو اجــازه نمــی داد
برخــی اپلیکیشــن هــای طــرف ســوم از
قابلیــت رفــرش ریــت  ۱۲۰هرتز اســتفاده
کنند.
اکنون اپل راه حلی برای برطرف شــدن مشکل
ارائه کرده است.
برخــی از کاربــران آیفــون نگــران بودند که
تعــدادی از اپ ها نمیتواننــد از قابلیت رفرش
ریــت  ۱۲۰هرتزی آیفــون  ۱۳پرو اســتفاده
کنند.
امــا اپل بــا انتشــار مطلبــی اعالم کــرد اپ
هــای آیفــون بایــد بــا افــزودن یــک فایل
 plistپشــتیبانی از ایــن قابلیــت را فعــال
کنند.
باگی در آیفــون  ۱۳پرو اجازه نمــیداد برخی
اپلیکیشنهای طرف سوم از قابلیت رفرش ریت

 ۱۲۰هرتز استفاده کنند .همچنین باگی وجود
دارد که سرعت برخی از اپ های مبتنی بر Core
 Animationرا کاهش میدهد.
البته اپل اعــام کرد در آپدیــت  iOS۱۵این
چالش برطرف میشود.
از آنجایــی کــه آی پد پــرو نیازمنــد آپدیت
نیســت بنابرایــن کاربــر میتوانــد از قابلیت
رفرش ریت  ۱۲۰هرتز نمایشــگر استفاده کند.
البتــه احتمــال دارد یکــی از دالیــل ایــن
امــر حجــم باالتــر باتــری دســتگاه باشــد.
باید توجه داشت که در موبایلها احتمال کاهش
عمر باتری در نتیجه افزایش رفرش ریت نمایشگر
دستگاه وجود دارد.
جزئیات این فرایند نشــان دهــده تکرار همان
اتفاقی است که هنگام رونمایی از آیفون  ۶و آیفون
ایکس رخ داد.

وزیر ارتباطات گفت :یک روز جوانان این کشور برای
حفظ اســتقالل و امنیت ایران جان خود را بر کف
گذاشتند و امروز ما به عنوان متولی فضای مجازی
موظفیم حافظ استقالل کشور در این فضا باشیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز روابط
عمومی و اطالعرســانی وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،عیسی زارعپور در مراسم شب خاطرهها
و گرامیداشــت هفتــه دفاع مقدس کــه در محل
وزارت ارتباطات برگزار شد ،با اشاره مجاهدتها و
جانفشانیهای شهدا و ایثارگران در هشت سال دفاع
مقدس و پس از آن ،افزود :شهدا میتوانند بهترین
الگو برای جوانان و نوجوانان باشند و شهدا سرمایه
بزرگ معنوی برای کشور ما هستند.وی ادامه داد:
ما به عنوان مسئوالن کشــور برای استفاده از این
ســرمایه کوتاهی کردهایم و در این حوزه کمتر کار
شده است.

وزیر ارتباطات با اشــاره به مسوولیت خود در حوزه
ارتباطات و فناوری اطالعات ،گفت :یک روز جوانان
این کشور برای حفظ استقالل و امنیت ایران جان
خود را بر کف گذاشــتند و امروز نیز مــا به عنوان
میــداندار و متولی فضای مجــازی وظیفه داریم
حافظ استقالل کشور در این فضا باشیم و این فضا
را در اختیار آموزههای ایرانی اســامی و همچنین
فرهنگ و اقتصاد خود قرار دهیم.
در این مراسم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با
اهدای لوح از تعدادی از خانوادههای شهدای خانواده
ارتباطات تقدیر کرد.در مراسم شب خاطره شهدای
دفاع مقدس که با حضور جمعی از مدیران و کارکنان
وزارت ارتباطات و خانوادههای آنها برگزار شــد،
سرداران صادقی و ناصحی از فرماندهان دوران دفاع
مقدس به ذکر خاطرات و رشــادتهای رزمندگان
دفاع مقدس پرداختند.

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

اپل باگ رفرش ریت  ۱۲۰هرتزی آیفون  ۱۳را برطرف کرد

وزیر ارتباطات :حافظ استقالل کشور در فضای مجازی باشیم

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

ترتیب مربوط به فیشینگ سایتهای داخلی ،آلودگی به
بدافزار و بات ،فیشینگ سایتهای خارجی ،گزارشهای
خبری ،شناسایی آســیبپذیری ،افشــای اطالعات،
دیفیس سایت ،درخواست ارزیابی ،درخواست مشاوره
و باجافزار بوده اســت.نحوه مطلع شــدن مرکز ماهر از
رخداد نیز در نمودار زیر آمده که نشان میدهد بیشترین
آمار از طریــق مراجع بینالمللی به این مرکز رســیده
است .بیشترین اطالعرســانی از طریق منابع داخلی به
ترتیب از ســامانه هوشــیار ،گزارش آپاها ،سامانه بینا،

کارشناسان مرکز ماهر ،سامانه تله بدافزار ،سامانه دانا،
گزارش مردمی ،گزارش نهادهای حاکمیتی و گزارش
بخش خصوصی رســیده اســت.همچنین بخشهای
دریافتکننده خدمات از مرکز ماهر شــامل اپراتورها،
بخش خصوصی ،دســتگاههای حاکمیتی و بانکها و
موسسات مالی میشود که تعداد دریافت این خدمات
در نمودار زیر آمده است.در نمودار بخشهای حاکمیتی
دریافتکننده خدمات از مرکز ماهر هــم در ابتدا قوه
قضائیه و بــه دنبال آن وزارت عتف ،وزارت بهداشــت،

فاکس88260447 :

فیشینگ سایتهای داخلی رکورد زد

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت نفـت ،ریاست
جمهوری ،وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ،قوه مقننه،
وزارت صمت ،وزارت امــور خارجه قرار دارد .با توجه به
اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطالعات
و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که
در اکثر کشورها تحت عنوان مراکز  CERTانجامشده
است ،مرکز ماهر بهعنوان  CERTملی ایران در سال
 ١٣٨٧ایجاد و در سطح ملی فعالیت گستردهای را برای
پیشــگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطالعات
به عهده دارد.این مرکز در حــوزه فعالیتهای امداد و
واکنشی موظف به رســیدگی فوری به حوادث فضای

هماهنگی امور استان ها ،آگهی و تبلیغات :مسعود شریعت زاده 09123906054

گردشگری تمرکز می کند .در ژئوپارکها مفاهیمی
مانند بومگردی  ،اکوتوریســم ،زمینگردشــگری
و توریسم ســامت تعریف شده اســت که هرکدام
میتوانند با اســتفاده از ظرفیتهای جغرافیایی و
پهنههای سرزمینی ،ایجاد اشتغال کنند.محمدرضا
اسپهبد مشاور طرح توسعه فناوریها و نوآوریهای
زمینشناسی و معدن با بیان اینکه ظرفیت نهفته
ژئوپارکهای ایران میتواند توسعه ژئوتوریسم و رونق
بازارهای وابسته را به همراه داشته باشد ،ادامه داد:
علیرغم اینکه ایران دارای ویژگیهای سرزمینی و
پتانسیل گردشگری فراوانی است ،اما تا حدودی با

استفاده از فرصت های موجود در توسعه ژئوتوریسم
و ژئوپارکها فاصله دارد.این فعال حوزه زمینشناسی
و معدن ،با بیــان اینکه ایران گردشــگری پایدار
ژئوتوریســم و ژئوپارکها دارد ،افزود :چالش های
فناورانه کشورمان در توسعه ژئوتوریسم و ژئوپارکها
میتواند به کمک شــرکتهای دانشبنیان ،خالق
و پژوهشهای فناورانه در این حوزه برطرف شــود
اما یکی از اقدامات مهم برای توســعه ژئوپارکها،
حمایت از فعالیــت برنامهریزان ،سیاســتگذاران
گردشــگری ،برنامهریزان ،متخصصان توســعه و
سایر ذینفعان گردشــگری در ایران است.به گفته

نشاني :تهران ،خیابان بزرگراه جالل آل احمد ،بعد از پل آزمایش،
روبروی خیابان سرسبز جنوبی ،ساختمان امام رضا (ع)،طبقه سوم
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای WWW.KASBOKARNEWS.IR :

گزارشــی از خدمات ارائهشده توســط مرکز ماهر در
شهریورماه سال  ۱۴۰۰منتشر شده که نشان می دهد
بیشترین فراوانی مربوط به فیشینگ سایتهای داخلی
بوده که بیشتر از  ۳۵۰مورد را شامل میشود.گزارشی از
 ۵۵۵مورد خدمت ارائهشده توسط مرکز ماهر (مدیریت
امداد و هماهنگی رخدادهای رایانهای) در شهریورماه
ســال  ۱۴۰۰در گرافهای زیر قابل مشــاهده است.
خدمات ارائهشــده شــامل فراوانی و نوع رخدادهای
رسیدگیشده توســط مرکز ،بخشهای دریافتکننده
این خدمات و نحوه مطلع شــدن مرکز از این رخدادها
است.طبق این اطالعات ،بیشــترین فراوانی رخداد به

امکان توسعه ژئوپارک ها توسط دانش بنیان ها

مشــاور طرح توســعه فناوریهای زمینشناسی و
معدن ،الگوی توســعه پایدار گردشــگری در خلق
فعالیتهای زیست محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی ارائه شده توسط مفاهیم زمینگردشگری
و ژئوپارک در تالش برای توسعه پایدار گردشگری
در ایران استفاده میشود.اسپهبد با اشاره به حمایت
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از توسعه
شرکت های خالق و نوآوریهای زمینگردشگری و
ژئوپارکها عنوان کرد :در توسعه شرکت های خالق
و نوآوریهای زمینگردشــگری و ژئوپارکها چند
موضوع مختلف مورد توجه قــرار بگیرد و در همین
راســتا ،حمایت از پژوهشهای کاربردی ،ایدههای
نوآورانه و طرحهای فناورانــه در معاونت علمی در
اولویت قرار گرفته است.

روزنامه کسب و کار 88261037 :

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد ،شرکتهای دانش
بنیان می توانند تقش مهمی در توسعه ژئوپارک ها
داشته باشــند.به گزارش معاونت علمی و فناوری،
یکی از زیرســاختهای نوآورانهای که چند سالی
است به عنوان یک فرصت ارزشــمند برای توسعه
زمینگردشگری مورد توجه قرار گرفته ،ژئوپارکها
هســتند.در ایران نیز زمینههای الزم برای توسعه
کارکردهای زمین گردشــگری با ایجاد ژئوپارکها
در بخشهایی مانند جزیره قشــم مورد توجه قرار
گرفته است.ژئوتوریســم و ژئوپارکها دو مفهوم به
هم پیوند خورده و نســبتاً جدید هستند و زیر گروه
های زمینشناسی و گردشگری هستند گردشگری
تعریف شده است که بر ژئومورفولوژی و توپوگرافی
یک منطقه به عنوان بستر حمایت از توسعه پایدار

برای آنها تنظیم کنیم که بتوانند تولیدات خود را با
سود متعارف عرضه کنند .به همین دلیل بسیاری
از مرغداران از چرخه تولید خارج شــدند و میزان
تولید در مقطعی کاهش پیدا کرد .همچنین بدالیل
مشابه ،شاهد شرایط ناپایداری در بحث تولید تخم
مرغ بودیم.
این مقام مسئول با اشاره به تاثیر عمیق خشکسالی
بر عرصههای باغی کشــور تصریح کــرد :عالوه بر
خسارات خشکسالی بر عملکرد زیربخش زراعت،
متأســفانه این معضل در تولیــد دیگر محصوالت
کشــاورزی نظیر محصوالت باغبانی ما نیز ســایه
انداخت و باغات کشور از تبعات مخرب خشکسالی
بینصیب نماندنــد ضمن اینکه شــرایط اقلیمی
نامساعد ،گرمای شدید زودهنگام و هجوم ریزگردها
آنها را بطور جدی تحت تاثیر قرار داد.
وی ادامه داد :در حوزه حمایتهای دولتی از بخش
کشاورزی ،در شرایطی که کشاورزان بدهکار بانکی،
تنها امیدشان اجرای قانون بند خ ماده  33بود که
به کشاورزان حادثه دیده از حوادث غیرمترقبه تعلق
میگیرد و راه نجاتی برای آنها محسوب میشد اما
با ناهماهنگیهای دســتگاههای دولتی و بانکها
اجرایی نشــده و فشــار زیادی بر گرده کشاورزان
محروم وارد آمده اســت .این مسئله اکنون موجب
شده که علیرغم صبوری کشاورزان استخوانهای
آنها زیر این فشار خردشود.عالمی همچنین اشاره
کرد :از هیئت وزیران ،وزارت جهاد کشــاورزی و
بانکهای کشور انتظار میرود که با کشاورزان مدارا
کنند و نگذارند بیش از این فشــارهای اقتصادی و

تحمیل شرایط اقلیمی ،بازار و سوءمدیریتها آنها
را به سمت ورشکســتی مطلق ببرد چراکه با این
وضعیت ،امنیت و اقتدار غذایی کشور مورد تهدید
جدی قرار میگیرد.
سرپرست اتاق اصناف کشاورزی کشور راه چاره برای
بیرون آمدن از شرایط فعلی را واگذاری اختیارات
مدیریت آب کشاورزی به وزارت مربوطه و تدوین
برنامهای دراز مــدت برای مدیریت هوشــمند و
متعادل آب دانســت و گفت :مدیریــت واحد در
حوزه آب و اجرای برنامههای مؤثر و طوالنی مدت،
بزرگترین چالش بخش کشاورزی در بحث زراعت و
باغبانی و بطورکلی تأمین غذای کشور است .بدون
تردید تا زمانی که مدیریــت متمرکز در منابع آب
کشاورزی حکمفرما نباشد این چالش به قوت خود
باقی خواهد بود.
وی افزود :اگر وزارت جهاد کشاورزی متولی بخش
کشاورزی است ،باید حلقههای مختلف این بخش
به عنوان یک زنجیــره دیده شــود و مدیریت آن
بصورت متمرکز بر عهده جهاد کشاورزی قرار گیرد.
وی تأکید کرد :حتــی بر اســاس قوانین موجود
ازجمله مفاد قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی،
وظیفه توزیع و مدیریت مصرف آب بخش کشاورزی
با وزارت جهاد کشاورزی است اما متاسفانه وزارت
نیرو با مداخالت متعدد و بالوجه خود در مدیریت
توزیع و تقسیم آب کشاورزی مشکالت فراوانی برای
ما کشاورزان ایجاد کرده چراکه این وزارتخانه عموما
از دیدگاه غیر توســعهای و درآمدزایی به موضوع
مدیریت منابع آبی ورود نموده و عمال ساختار این

بخش را تبدیل به بنگاه فروش آب نموده اســت.
امیدواریم که با کمک مجلــس محترم و در آینده
نزدیک بتوانیم کمک کنیــم و این حق را به وزارت
جهاد کشاورزی باز گردانیم که در اینصورت قطعا
خواهیم توانســت بحث آب را که مشکل اصلی ما
در بخش کشاورزی اســت به بهترین وجه ممکن
مدیریت کنیم و شــرایط کشــور را از این بحران
خارج کنیم.
عالمی تصریح کــرد :باتوجه به خشکســالیهای
مستمر ،اهمیت این موضوع بیشتر احساس میشود
و مدیریت آب کشاورزی باید به متولی اصلی خود
برگردد.این مسئول همچنین درباره بحث تنظیم
بازار دام و طیور گفــت :این بخش نیز باید بموجب
قانون تمرکز به وزارت جهاد کشــاورزی بازگردد
و وظیفه مدیریــت ،نظارت و ســاماندهی تمامی
حلقههای زنجیره ارزش محصــوالت مربوطه در
دستگاه متولی قرار گیرند .در غیراینصورت باعث
دوگانگی در تصمیمگیری و سردرگمی در مدیریت
خواهیم شد.عالمی در پایان ســخنان خود تاکید
کرد :با تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش
کشــاورزی اعم از منابع آبی ،تأمین ،تولید ،عرضه
و تنظیم بازار محصــوالت کشــاورزی در وزارت
جهاد کشــاورزی بعنوان متولی بخش کشاورزی،
با استفاده از ظرفیت تشــکلهای اصیل و پای کار
و با احساس مسئولیت ،دلســوزی و شناختی که
در بخش کشاورزی وجود دارد انشاءاهلل بسیاری از
مشکالت فعلی با اعمال مدیریت و برنامهریزی واحد
تحت کنترل در خواهد آمد.

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

سرپرست شورای مرکزی
نظــام صنفی کشــاورزی
کشــور اظهار داشــت :در
حوزه حمایتهای دولتی
از بخــش کشــاورزی،
در شــرایطی که کشــاورزان بدهکار بانکی ،تنها
امیدشــان اجرای قانون بند خ ماده  33بود که به
کشاورزان حادثه دیده از حوادث غیرمترقبه تعلق
میگیرد و راه نجاتی برای آنها محسوب میشد اما
با ناهماهنگیهای دســتگاههای دولتی و بانکها
اجرایی نشــده و فشــار زیادی بر گرده کشاورزان
محروم وارد آمده اســت .این مسئله اکنون موجب
شده که علیرغم صبوری کشاورزان استخوانهای
آنها زیر این فشار خردشود.
پیمان عالمی با اشاره به وضعیت کشاورزی در نیمه
نخست سالجاری گفت :اوضاع کشاورزی در نیمه
نخست سال  1400را باید از زوایای مختلف مورد
بررسی قرار داد .در بحث تولیدات دامی و پروتئینی
متأسفانه با شرایط ناپایدار در تأمین نهاده و تعادل
بازار دســت به گریبان بودهایم .امســال دامداران
کشور شرایط مناسبی برای تأمین نهادههای خود
نداشتند ،زیرا نهادههایی که بهصورت دولتی باید به
آنها تحویل داده میشد ،داده نشد.
عالمی با اشــاره به تاثیرات خشکســالی در بخش
کشــاورزی و زراعت عنــوان کرد :بــه علت وقوع
خشکسالی و تأثیر مخرب آن در بخش کشاورزی
و بویژه زراعت ،دامداران بــرای تأمین یونجه ،کاه
و علوفــه دچار بحران شــدند و به ناچــار آنها را با
قیمت باالتری تهیه کردند و به همین علت امسال
هزینههــای تولید در بخش دام بســیار باال بود .از
طرفی قیمت نامناسب خرید دام زنده و عدم پوشش
هزینهها باعث وارد آمدن ضــرر و زیان فاحش به
دامداران عزیز ما شــد.وی درباره شــرایط صنعت
طیور در نیمه نخست سال  1400نیز تصریح کرد:
امسال در صنعت طیور هم متأسفانه شرایط باثبات
و قابل قبولی وجود نداشــت زیرا در حوزه تأمین
نهادهها مدتی با کمبود شــدید و مشکالت مربوط
به واردات اقــام دان و تأمین جوجه مواجه بودیم.
و از طرفی بیشترین ضرر از ســمت بازار به صنف
مرغداران وارد شد و نتوانستیم بازار مصرف را طوری

چاپ :تکتم
پيامك30004800:

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه با دریافت اطالعات دانشجویان و اساتید
از مراجع مربوطــه ،ثبتنام برای اینترنت رایگان آغاز میشــود ،گفت :ما
شرایط را رصد میکنیم و شتابگیری واکسیناسیون در کشور این نوید را
میدهد که به سمت آموزش حضوری حرکت کنیم.
با توجه به آغاز ســال جدید تحصیلی بهصورت مجازی برای دومین سال
متوالی و نیاز به زیرساختهایی از جمله اینترنت برای دسترسی به محتوای
آنالین آموزشی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که در این مدت با ارائه
اینترنت رایگان و رایگان کردن سامانه شاد و سامانههای آموزشی ،تالش
کرده بود فرآینــد آموزش را برای دانشآموزان و دانشــجویان ،معلمان و
اساتید دانشگاهی تسهیل کند ،بار دیگر به ارائه اینترنت رایگان اقدام کرد.
بدین ترتیب عیســی زارعپور -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات -اعالم
کرد برای اســاتید دانشــگاهها  ۶۰گیگ ،برای معلمان  ۴۰گیگ و برای
دانشجویان  ۳۰گیگ اینترنت رایگان ششماهه در نظر گرفته شده است .از
روز گذشته ،برخی کاربران با مراجعه به سامانه  ICTgiftsاعالم کردند که
هنوز ثبتنام برای دریافت اینترنت آغاز نشده است .همچنین دانشجویان
به حجم بستهها اعتراض داشته و عنوان کردند با توجه به اینکه سال گذشته
بستههای  ۶۰گیگابایتی برای دانشجویان در نظر گرفته شده ،بستههای
فعلی پاسخگوی نیاز آنها نخواهد بود.
در این راستا ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات درباره نحوه ثبتنام برای دریافت اینترنت رایگان گفت :سامانه
 ICTgiftsنیاز به یک سری اطالعات دارد که توسط مراجع ذیربط در
اختیار ما قرار بگیرد تا بتوانیم فرآیند ثبتنام را شروع کنیم .این اطالعات
باید توسط سازمانهای وزارت علوم ،وزارت بهداشت ،مرکز مدیریت مراکز
حوزوی ،آموزش و پرورش در اختیار ما قرار گیرد کــه بتوانیم در فرآیند
ثبتنام از آن استفاده کنیم.
وی همچنین درباره زمان انجام ثبتنام توضیح داد :مکاتبات و هماهنگیها
با مراجع مربوطه و هماهنگی الزم با اپراتورها برای تخصیص بســتههای
اعالمی انجام شده که برای اساتید دانشــگاه ۶۰ ،گیگ ،برای معلمان ۴۰
گیگ و برای دانشــجویان و طالب  ۳۰گیگ در نظر گرفته شده است .به
لحاظ زیرســاختی،آمادگی الزم را در وزارت ارتباطات داریم و در اسرع
وقت این کار انجام میشود و امیدواریم در هفته جاری بتوانیم این فرآیند
ثبتنام را آغاز کنیم.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
با اشــاره به اعتراض کاربران به حجــم پایین اینترنت ارایه شــده بیان
کرد :برای حجم بســته مدنظر مطالعاتی صورت گرفته ،امــا با توجه به
شــتابگیری فرآیند واکسیناســیون در کشــور ،نگاهمان این است که
بتوانیم بهســمت حضوری کردن آمــوزش حرکت کنیم .مــا در وزارت
ارتباطات متناسب با نیاز واقعی و امید به اینکه بخشی از آموزش حضوری
شــود ،در ادامــه کار در تعامل با بخش آمــوزش و در کنــار نظام تعلیم
و تربیت کشور خواهیم بود.
محمــود حبیبــی مدیــرکل دفتــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطات
وزارت آمــوزش و پــرورش هــم گفــت :بــه زودی بســته  ۴۰گیگ
اینترنت رایــگان در اختیــار معلمان ،قــرار خواهد گرفت .این بســته
رایــگان به منظــور اســتفاده معلمــان در  ۶ماهه اول ســال تحصیلی
خواهد بود.
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با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،فعاالن حوزه اقتصاد
خالق و دیجیتال به نمایشگاه شنزن چین اعزام میشوند .مشارکت در این
نمایشگاه به  2شکل مجازی و حضوری انجام میگیرد.به گزارش معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،فعاالن حوزههای خالق شامل «فناوری
اطالعــات» «،اینترنــت « ،» 8K Ultra HD،5Gهوش مصنوعی»« ،
« ،»AR/VRدادههای بزرگ»« ،نسل جدید فناوری اطالعات»« ،شهر
هوشمند»« ،هوافضا»« ،خانه هوشمند» و «ساختمانهای سبز» میتوانند
در این نمایشگاه حضور داشته باشند.
«ارائه فرصتهای صادراتی و ســرمایه گذاری در نمایشگاه»« ،برگزاری
جلسات متناظر تجاری»« ،حضور در رویدادهای سرمایهگذاری نمایشگاه»
و «فرصــت ارائه محصــوالت و خدمــات» از مهم تریــن مزایای حضور
شرکتهای دانشبنیان و خالق در این رویداد نمایشگاهی است.
نمایشگاه شنزن چین هر سال با حمایت دولت چین برگزار می شود .این
نمایشگاه بهعنوان نمایشگاهی با کیفیت و مرجع در حوزه فناوری پیشرفته
در چین شناخته میشود .سال گذشته در مجموع  ۲۵۶برنامه شامل فرومها،
کنفرانسها ،سمینارها ،کارگروهها ،رونمایی از برندها و محصوالت ،جلسات
تجاری و کنفرانس خریداران در طول  ۵روز نمایشــگاه برگزار شــد .در
نمایشگاه امسال نیز این رویدادها برگزار خواهد شد.
این نمایشــگاه بعد از سال ها توســعه و پیشــرفت به یکی از مهمترین
رویدادهای فناورانه در جهان بدل شده و نقش مهمی در ارتقاء همکاری ها
وتبادالت علمی ،اقتصادی و تکنولوژیکی میان کشورهای مختلف دنیا ایفا
می کند .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حضور شرکتهای
دانشبنیان و خالق در این نمایشــگاه حمایت میکند عالقهمندان تا 15
مهرماه سال جاری برای ثبتنام فرصت دارند.
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