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خبر خوش برای اوراق مسکن
محســن کریمی رییس اداره کل نقدینگی و 
خزانه داری بانک مسکن اعالم کرد با تفاهم این 
بانک با سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار با بانک، 
امکان ایجاد دارایی اوراق تسه برای مشتریان 
غیر سجامی در نماد تسه006 خبر داد.پیش 
از این برخی از دارندگان سپرده های ممتاز که 
فرآیند ثبت نام در سجام را تکمیل نکردند، از 
امکان دریافت اوراق تسه در دوره های ماهانه 
محروم بودند و برای آنان دارایی اوراق تســه 
ایجاد نمی شود،کریمی در این باره تاکید کرد: 
بانک مسکن از دو مسیر تالش کرد این مشکل 
را مرتفع کند.به گفته رئیس اداره کل نقدینگی 
و خزانه داری بانک مسکن تالش های مختلفی 
برای ترغیب و تســهیل ثبت نــام صاحبان 
سپرده ممتاز در سامانه سجام صورت گرفت 
که یکی از این اقدامات ارائــه خدمات احراز 
هویت در 364 شــعبه منتخب بانک مسکن 
بود.کریمی افزود: این خدمات با هدف تشویق 
مشــتریان به ثبت نام در سامانه سجام بود تا 
مساله ایجاد دارایی اوراق تسه برای این گروه 
فراهم شود.وی تصریح کرد: در کنار سیاست 
های تشویقی برای پیگیری ثبت نام مشتریان 
در سجام، اقداماتی نیز جهت مکاتبه و رایزنی 
با نهادهای بازار ســرمایه جهت ایجاد دارایی 
اوراق تسه برای اشخاص مذکور صورت گرفت 
.کریمی این خبر خوش را به مشــتریان داد 
که با حسن نظر مدیران بازار سرمایه دارایی 
تخصیص یافته به اشــخاص غیرسجامی که 

دارای کد بورسی فعال بودند ایجاد شد.

بازدیــد مدیرعامل بانک مهر 
ایران از شعب خوزستان

دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل به همراه دکتر ناصر 
ســیف اللهی عضو هیأت مدیره بانک مهر ایران به 
منظور بررسی ظرفیت های پولی و مالی خوزستان 
به این استان سفر کردند.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، بررسی پتانسیل های 
مالی برای افزایش ســهم بانک از بازارهای هدف، 
ارزیابی صنایع کوچک و متوسط به منظور حمایت 
از تولید و اشتغال زایی و نظارت بر عملکرد مدیریت 
شعب استان از جمله اهداف سفر مدیرعامل و عضو 
هیأت مدیره بانک مهر ایران به اســتان خوزستان 
است.بازدید از شعب با هدف ارزیابی عملکرد بانک 
در شهرهای مختلف خوزســتان، برگزاری جلسه 
هم اندیشی با کارکنان صف و ستاد مدیریت شعب 
خوزستان و برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه 
از دیگر برنامه های این سفر است.شایان ذکر است در 
این سفر یوسف نجدی مدیر امور استان ها و مجید 
وکیل مشــاور مدیرعامل و رئیس اداره کل حوزه 

مدیریت بانک مهر ایران نیز حضور دارند.

بانک توسعه تعاون با توجه به 
مزیت های منطقــه ای گیالن، 
فعالیت توسعه ای انجام می دهد 
بانک توســعه تعاون با توجه به مزیت های منطقه 
ای گیالن، فعالیت توسعه ای انجام می دهدمدیر 
عامل بانک توسعه تعاون طی سفر به استان گیالن، 
فعالیت توســعه ای بانک را متناسب با مزیت های 
منطقه ای تلقی نمود.حجت اله مهدیان مدیر عامل 
بانک توســعه تعاون در بازدید از واحدهای تعاونی 
و اقتصادی استان اظهار داشــت: استان گیالن در 
صنایع چای و برنج حائز مزیت های ویژه ای است 
 و اقدامات زیر ساختی عمده ای نیز در گردشگری

 صورت پذیرفته است.
وی طی بازدید از شرکت نقش گستر عمران گفت: 
بانک توسعه تعاون توانمندی ارائه خدمات تخصصی 
بانکی در بخش های مختلف اقتصــادی را اثبات 
نموده است و این شــرکت مهندسی و عمرانی نیز 
می توانند از انواع خدمات بانکی نظیر ضمانت نامه 
و تسهیالت بهره مند شوند.وی گفت: درخواست 
حد اعتباری هزار میلیارد ریالی شــرکت در بانک 
پیگیری مــی شــود و حداکثر مســاعدت برای 
پیشبرد فعالیت شرکت اعمال خواهد شد.مهدیان 
 در ادامه به همراه ســید کاظم دلخــوش نماینده 
مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی، حجت 
االسالم راشدی نوری امام جمعه و سید محمدی 
فرماندار صومعه ســرا به بازدید از شرکت تعاونی 
گیالن کوب پرداخت و گفت: تسهیل گری و کمک به 
رفع مشکالت واحدهای تولیدی از راهبردهای بانک 
توسعه تعاون است و شرکت تعاونی گیالن کوب نیز 
در صورت تکمیل طرح توسعه زمینه اشتغال جدید 
برای ۱00 نفر را فراهم می آورد که می تواند در این 
مسیر از انواع خدمات بانکی و اعتباری بانک توسعه 

تعاون بهره مند گردد.

بانک ها

در شرایطی که فضای خودرویی 
کشور به این سمت کشیده شده 
کــه آزادســازی واردات خودرو 
منتفی است، اما به نظر می رسد 
همچنان روزنه امیدی وجود دارد؛ 
این را می توان از اظهارات اخیر عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس برداشت کرد.اواخر شهریورماه سخنگوی شورای نگهبان 
خبر داد؛ بنابر گزارش هیات عالی نظارت مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات 
خودرو مغایر با قانون شناخته شد.به گفته هادی طحان نظیف، 
هیات عالی طی نامه ای به شورای نگهبان، مواردی از این مصوبه 
را به عنوان مغایرت با سیاســت های حمایت از تولید ایرانی و 
اقتصاد مقاومتی اعالم کرد. در این گزارش ماده ۱0 این طرح که 
قبال توسط شورا تایید شده بود، مغایر با این سیاست ها شناخته 
شد.اما حجت اهلل فیروزی، عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس در تازه ترین اظهارنظر در مورد آخرین وضعیت مصوبه 
واردات خودرو و ماده 4 اعالم کرده اســت: بعد از آن که طرح 
واردات خودرو در قالب ماده چهار در صحن مجلس تصویب شد، 
شورای نگهبان ابهاماتی را در این مورد مطرح کرد. در حال حاضر 
نیز کمیسیون صنایع در حال بررسی است که به این ابهامات 
پاســخ دهد تا دوباره در صحن مجلس مطرح شــود.فیروزی 
در توضیح این سخن خود گفته اســت: روز یکشنبه گذشته 
جلسه ای با حضور کارشناسان دولتی و خصوصی، قطعه سازها، 
مرکز پژوهش های مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس و همچنین یکی از اعضای شورای نگهبان برگزار شده 
و نقطه نظرات به اشتراک گذاشته شد. آقای طحان نظیف که 
نماینده شورای نگهبان و یکی از حقوقدانان این شورا هستند، در 
این جلسه ابهام ها را برای کمیسیون مطرح کردند تا مرتفع شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرده است: اتفاق 
مثبت در این مورد این بود که شورای نگهبان ایرادی به مصوبه 
مجلس نگرفته و تنها چند ابهام وجود داشت که برای رفع ابهام 

به مجلس ارجاع دادند.

اصرار مجلس بی فایده است
با این وجود، پیش از این محمدحســین فرهنگی، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرده بود؛ اصرار 
مجلس بر تغییر طــرح خاصیتی نــدارد؛ چراکه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مخالفتش را صراحتا اعالم کرده 
اســت.نماینده مردم تبریز در مجلس توضیــح داده بود: 
طرح ساماندهی صنعت خودرو برای مجلس قبل بوده که 
در جلسات کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، بحث هایی 

روی آن صورت گرفت که به طرح فعلی رسیدیم. هم اکنون 
۹ ماده از این طرح به تصویب رسیده و تنها به یک ماده )ماده 
4( ایراد وارد شده است.به گفته وی، ما در گذشته تنها به 
واردات خودروهای هیبریدی و برقی مجوز داده بودیم، اما 
شورای نگهبان آن را مغایرت با تولید ملی دانست. اکنون 
 )b( که خودروهای بنزینی یا گازسوز با بر چسب انرژی ب
و باالتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره به طرح اضافه 
شده اند، بار دیگر همین اشــکال البته از سوی هیات عالی 
نظارت بر ُحسن اجرای سیاست های کلی نظام که در مجمع 
مستقر است، گرفته شده است. این در حالی است که ما در 
طرح صراحتا اعالم کردیم که واردات خــودرو باید بدون 

انتقال ارز به کشور صورت بگیرد.

حبابی که تخلیه نشد
به گزارش خبر انالین طرح آزادســازی خودرو از اوایل شهریور 
امسال در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفت، طرحی 
که طبق آن، واردات خودرو بدون انتقال ارز و همچنین در ازای 
صادرات، برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد خواهد بود. این در 
شرایطی است که واردات خودرو در خرداد ۹۷ توسط دولت و در 
راســتای مدیریت منابع ارزی ممنوع شد. با این اتفاق، منحنی 
قیمت در بازار خودروهای خارجی کشــور روندی صعودی به 
خود گرفت و در ایــن میان، افزایش نــرخ ارز نیز کمک کرد تا 
ارتفاع صعود باالتر رود.در این میان مجلس قصد داشت با واردات 
مشــروط خودروی خارجی، حباب قیمت را در بازار خودروی 
خارجی و داخلی تخلیه کند؛ این موضوع حتی خود را در بازار 
هم نشان داد؛ به طوری که در اوایل مهرماه شاهد ریزش قیمت 
خودروهای خارجی در بازار بودیم.به گفته کارشناسان بازار خودرو 
و نمایندگان مجلس، در صورت عملی شــدن مصوبه مجلس 
برای واردات خودرو، حباب قیمتی موجود در بازار خودرو تا حد 
زیادی از بین می رود؛ تا جایی که حتی در برخی اظهارنظرهای 

کارشناسان خودرو، صحبت از کاهش 40 درصدی قیمت خودرو 
در صورت آزادسازی واردات خودرو می شود.

واردات خودرو اشتباه است؟
اما با این وجود، وزیر صنعــت، معدن و تجارت تاکید دارد؛ 
در شرایط عادی زمانی که تراز ارزی تجاری کشور متعادل 
است، واردات خودروهای خارجی می تواند مفید باشد و به 
نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کــرد، اما در حال حاضر 
حداقل تا پایان سال جاری زمانی که به یک توازنی برسیم 
در تراز خارجی، این واردات اشتباه است.به گفته سید رضا 
فاطمی امین، به دلیل اینکه حجم زیــادی از منابع درگیر 
خواهد شــد و قیمت ارز افزایش پیدا خواهــد کرد و تورم 
ایجاد می کند که برای کل جامعه اســت. در شرایط عادی 
که صادرات غیرنفتی مناسب داریم، واردات خودرو می تواند 
کمک کند به رقابت پذیری و به کیفیت، اما تا زمانی که به 
این موضوع برسیم، یک چالش ارزی داریم که امیدواریم 
طبق برنامه ویژه ای که شروع کرده ایم به یک توازن ارزی 
برســیم و بعد از آن واردات خودرو می تواند انجام شــود.
با این حال، او در نشست هم اندیشــی با روسای اتاق های 
بازرگانی و صادرکنندگان کشــور تاکید کرده است؛ اگر 
طرح واردات خودرو در نهایت تبدیل به قانون شود ما مکلف 
به اجرا خواهیم بود.در مقابل، مهــدی دادفر، دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو اما معتقد است؛ طرح مجلس در نهایت 
مصوب خواهد شد، اما اجرایی نمی شود.وی در توضیح این 
منطق خود در کالب هاوس عنوان کرده است: در همه این 
سال ها هیچ وزیری را هم به خاطر عدم اجرای قانون مورد 
بازخواست قرار نداده اند. به این ترتیب من معتقدم این قانون 
در نهایت امکان اجزا ندارد؛ چرا که حتی پس از تصویب نهایی 
توســط وزارت صمت، به اجرا در نخواهد آمد.دادفر تاکید 
کرده است؛ همان مشاورانی که پیش تر خواستار ممنوعیت 

واردات خودرو بودند، امروز هم در حال مشاوره دادن هستد.
وی متذکر شده است؛ کسانی که معتقدند واردات خودرو به 
تولید داخل ضربه می زند، بهتر است این را بدانند که ضربه 
واردات در کاال و حجمی درست نیست که به تولید داخل 
ضربه بزند. این در حالی است که واردات ساالنه 40 تا ۵0 

هزار دستگاه خودرو هیچ ضربه ای به تولید داخل نمی زند.

منتقدان طرح خودرویی مجلس چه می گویند؟
برخی از منتقدان طــرح خودرویی مجلس می گویند، اگر 
قرار است واردات خودرو هم انجام بگیرد، باید خودروهای با 
کیفیت ارزان قیمت در رنج قیمتی ۵0 تا 300  میلیون تومان 
وارد شود، نه خودروهای لوکس، زیرا خودروسازان داخلی با 
عدم واردات خودروهای ارزان و متوسط خارجی که رقیب 
قیمتی تولیدات آن ها باشد، همچنان خودروهای با فناوری 
30 سال پیش خود را با قیمت چند برابر نمونه روز خودروی 
جهانی به مردم تحمیل می کنند.منتقدان واردات خودروی 
لوکس با اشاره به اینکه واردات خودرو در انحصار چند خانواده 
معدود است، تاکید می کنند که اگر قرار است روزی واردات 
خودروی ارزان قیمت هم انجام شود، باید انحصار در واردات 
شکسته شود تا عده ای واردکننده سود چند هزارمیلیاردی 
با فروش خودروی لوکس به چند برابر قیمت به جیب نزنند.

مردم منتظر آزادسازی واردات خودرو باشند؟
بازار خودرو همچنان راکد است. این نشــان می دهد که بازار 
همچنان منتظر نظر نهایی دولت درباره آزادسازی واردات خودرو 
اســت. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: با واردات 
خودروهای خارجی مانند لوازم خانگی برخورد نمی شود و مردم 
منتظر آزادسازی واردات خودرو باشند.به گزارش تجارت نیوز، 
خرید و فروش در بازار خودرو به حداقل رسیده است. این نشان 
می دهد فعاالن بــازار همچنان به آزادســازی واردات خودرو 
خوشبین هستند.گویا قیمت خودروهای ایرانی و خارجی ثابت 
باقی مانده است. امروز علی رغم افزایش قیمت دالر اما خودرو 
گران نشد. دبیر انجمن واردکنندگان معتقد است خودروهای 
ایرانی و خارجی در بازار گران نشدند و علت ثبات قیمت ها این 
اســت که بازار منتظر تصمیم دولت است.مهدی دادفر گفت: 
خرید و فروش به طور چشــمگیری کاهش پیدا کرده است. 
اکنون کسانی که خریدار واقعی خودرو هستند به دلیل بحث 
آزادسازی واردات خودرو با چانه زنی تالش می کنند خودرو را 
با قیمت کمتری بخرند.او توضیح داد: نمایندگان مجلس اعالم 
کردند واردات خودرو ارتباط به لوازم خانگی ندارد و ممنوعیت 
واردات نباید به دیگر بازارها تسری پیدا کند. دادفر بیان کرد: اکثر 
بازارها با افزایش قیمت دالر رشد قیمت را تجربه کردند اما تنها 

بازار خودرو است که راکد مانده.

     طرح واردات خودرو سه شنبه نهایی می شود

ابهام  در  واردات   خودرو 

رییسی:
 واکسیناسیون عمومی با قوت 

ادامه یابد
رییس جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه 
واکسیناسیون عمومی باید با قوت ادامه یابد، 
گفت: دانشــگاهیان و صاحبــان تریبون در 
ترغیب و تشویق مردم به رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و واکسینه شــدن در برابر ویروس 

کرونا نقش بسزایی دارند.
   آیت اهلل سید ابراهیم رییسی در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا با اشــاره به دستاوردهای 
مهم در تولید و واردات واکســن کرونا گفت: 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید 
از واکسن تولید شــرکت های داخلی حمایت 
کند تا محصوالت  آنان با کیفیت الزم به بازار 

عرضه شود.
رییس جمهــوری با قدردانی از کشــورهایی 
که در ارســال واکســن به ایــران همکاری 
می کنند، اظهار کرد: از همه کشــورهایی که 
واکسن ارسال کرده اند به ویژه از کشور چین 
صمیمانه قدردانی می کنم و معتقدم اینگونه 
همکاری های انسان دوستانه همواره باید بین 

کشورهای دوست و منطقه ادامه پیدا کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد؛
در بودجه۱۴۰۱ از منابع صندوق 

توسعه ملی استفاده نمی شود
آنطور که رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم 
کرد در ســال آینده افزایش حقوق کارکنان 
پلکانــی و احتماال از ۱0 تا بــاالی 30 درصد 

خواهد بود.
به گزارش ایسنا، در بخشــنامه بودجه سال 
۱40۱ دستگاه های دولتی مکلف شدند میزان 
افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۱0 
درصد در نظر بگیرند که اعــالم این میزان با 
توجه به شرایط تورمی با واکنش هایی از جمله 

برخی نمایندگان مجلس همراه بود.
اما این که جریان افزایش حقوق کارکنان در 
سال آینده به چه صورتی اســت، در حاشیه 
مراســم تودیع و معارفه رییس هیات عامل 
صندوق توســعه ملی از میرکاظمی – رییس 
سازمان برنامه و بودجه مورد سوال قرار گرفت 

و  توضیحاتی ارائه کرد.
میرکاظمی با بیــان این که در ســال آینده 
افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد 
شد، اظهار کرد: بر این اســاس تالش بر این 
اســت که حداقل افزایش اعمال شــده ولی 
حقوق های پایین ممکن اســت تا باالی 30 
درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار 
افزایش حقوق داشته اند کمترین درصد رشد را 
خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای 

تمامی کارکنان یکسان نیست.
وی با اشــاره به این که درحال حاضر در یک 
چرخه منفی حقوق قــرار گرفته ایم، یادآور 
شد: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می شود 
و به دنبال آن حقوق ها افزایش پیدا می کنند 
که بــرای تامین منابع آن خلق پول شــده و 
به دنبال ایــن جریان با افزایــش پایه پولی و 
افزایش نقدینگی تورم رشد می کند به عبارتی 
۲0 درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال 
می کنیم، ولی تورم برای عمــوم مردم ایجاد 
می شود. دولت به سمتی حرکت خواهد کرد 
که خلق پول صــورت نگرفته و به این صورت 
نباشــد که برای پرداخت حقوق کارکنان که 
سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم 

آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.
رییس ســازمان برنامه و بودجــه ادامه داد: 
متاســفانه درحال حاضر بهم ریختگی باالیی 
در وضعیت حقوق وجــود دارد به طوری که 
مصوباتی را گرفته اند که افزایش باالی حقوق 
را برای برخی کارکنان ایجاد می کند، اما مثال 
جوان تحصیلکرده ای که تازه وارد سیســتم 
می شود حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این 
است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر 

دهیم.
اما در ادامه رییس سازمان برنامه و بودجه در 
پاسخ به سوال دیگری مبنی بر استفاده دولت 
در بودجه امسال و بودجه سال ۱40۱ از منابع 
صندوق توســعه ملی توضیح داد: ما به هیچ 
عنوان برنامه ای برای استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی در بودجه ســال آینده نخواهیم 
داشت و به ســمت خلق پول نمی رویم حتی 
این موضوع را در بخشنامه نیز تاکید کرده ایم. 
اســتفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی 
بودجــه ای نخواهد بود مگر برای پیشــرانی 
اقتصاد و پروژه هــای بخش خصوصی و ایجاد 

زیرساخت در توسعه کشور.

اخبار
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رئیس اتاق ایران با برشــمردن برخی مسائل و چالش های 
تولید در اقتصاد ایران، هشدار می دهد که در وضعیت کنونی، 
هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش نقدینگی و تورم 
سرسام آور برای آینده می شود.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایران گفــت: دیدگاه هایی که در باب 
خودکفایی و حمایت از تولید بر زبان و کالم بعضی مسئوالن 
جاری می شود، با واقعیت موجود هم خوانی نداشته و شرایط، 
الزامات و اقتضائات را مدنظر قرار نمی دهند و همین امر نیز 
باعث شده تا سهم ما از اقتصاد جهانی در قیاس با 40 سال قبل 
به نصف تقلیل یابد و جایگاه ایران، به انتهای زنجیره ارزش 
آسیا تنزل پیدا کند.غالمحسین شافعی در نشست مشترک 
با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در اتاق 
مشهد، با اشاره به فعالیت دولت ها در ادوار مختلف پس از 
انقالب اسالمی، اظهار کرد: اگر نگاهی تاریخی به عملکرد 
دولت ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نســبت به مسئله 
اقتصادی بیندازیم، درمی یابیم که بــرآورد اقدامات انجام 
شده از جانب آنها، نه تنها به حل مشکالت و مسائل اقتصادی 
کشور کمکی نکرده بلکه چالش هایش را افزون کرده است.او 
ادامه داد: در این میان، دولت سیزدهم، میراث دار بزرگ ترین 
بحران ها بوده و باید از تحریم و چالش های ارزی تا شــیوع 

بیماری کرونا و مشکالت مهم در بخش منابع آبی و انرژی را 
چاره جویی کند.رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تأکید 
کرد: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشــکالت، هرگونه 
خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می شود 
و تورمی سرســام آور را برای آینده در پی خواهد داشت.او 
متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ سخت، به اقدامات 
اورژانسی متوسل شدیم، درحالی که اقتصاد کشور، تصمیمات 
سخت و اصالحات ریشه ای نیاز داشت. امروز اقتصاد کشور نه 
از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف 
اول را در کشور نمی زند و اولویت نخست هم نیست. همه این 
مسائل باعث می شود تا کشور به سراشیبی بحران فروافتد و 

رتبه آن در شاخص های جهانی، مکرر تنزل یابد.

سؤاالتی دشوار برای تصمیماتی که به بهانه 
حمایت از تولید، اخذ می شوند

شافعی با انتقاد از نبود نگاه همه جانبه به ظرفیت های موجود در 

بخش اقتصاد ملی، تصریح کرد: قدرت و جایگاه تصمیم گیری 
مدیران عالی کشور به ستادهای مختلف واگذار و منتقل شده 
که ماحصل آن طوالنی شدن فرآیند تصمیم گیری است و در 
غایت کار نیز کسی پاسخگوی مشکالت ناشی از این بروکراسی 
و تصمیمات اخذ شده در این ساختارها نیست.رئیس اتاق ایران 
بار دیگر به موضوع »تولید« و نیازهای این بخش اشاره کرد و 
گفت: در حال حاضر سه قوه بر این مبحث مهم متمرکز هستند 
اما آیا آنچه تحت همین عنوان پیگیری می شود، کارآمدی و 
اثرگذاری کافی دارد؟ در کشوری که با محدودیت منابع مواجه 
است، باید مشخص شود که آیا حمایت مادام العمر از بعضی 
بخش های تولیدی اثرگذاری الزم را ایجاد می کند یا نه و اینکه 
اساساً کدام بخش ها باید در اولویت حمایت ها قرار بگیرند؟او 
ادامه داد: امروز همه به دنبال شناســایی واحدهای تولیدی 
هستند که به هر دلیل تعطیل شده اند؛ اما آیا فعال شدن آن 
کارخانه ای که محصولش به زودی حتی در بازار داخلی هم 
مصرف کننده ندارد، با منابعی که ارزشمند و توأمان محدود 

هستند، منطقی خواهد بود؟ آیا می شــود بدون شناسایی 
عوامل توقف فعالیت یک واحد تولیدی، برای راه اندازی مجدد 
آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه جهش 
تولید مجلس به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.شافعی 
در بخش دیگری از سخنانش به سیاست های ارزی پرداخت 
و گفت: 3۵ درصد کل صادرات توسط بخش خصوصی واقعی 
صورت می گیــرد و 6۵ درصد دیگر کــه واحدهای دولتی، 
نیمه دولتی و خصولتی هستند؛ در ۹0 درصد موارد، مواد خام 
و یا نیمه خام را صادر می کنند. مشکل اینجاست که دولت ها 
به جای آنکه منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار 
دهند و عرضه ارز را به نفع بخش های مولد افزایش دهند؛ فقط 
سیاست کنترل قیمت را در این بخش دنبال کرده اند.شافعی 
درباره نظام قیمت گذاری به عنــوان یکی دیگر از موضوعات 
مهم و پر چالش در این ایام، عنوان کرد: بسیاری از اقدامات و 
تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح می شود اما غایت 
آن رشد بهای تمام شــده تولید بوده است. آیا منطقی است 
درحالی که قیمت نهاده های تولیدی افزایش می یابد، در ادامه 
زنجیره تولید، به صنعتگر و تولیدکننده دستور داده شود تا 
قیمت را ثابت نگاه دارد؟ اصالً در چنین شرایطی، تولید ممکن 

و مقرون به صرفه خواهد بود؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ولی اهلل سیف به تحمل ۱0 
سال، احمد عراقچی به ۸ سال و ساالر آقا خانی به ۱3 سال 
حبس محکوم شــدند.به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه 
قضاییه اعالم کرد: رای پرونده ســیف رئیس وقت بانک 
مرکزی، احمد عراقچی و ساالر آقاخانی در رابطه با برهم 
زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشــور و 

همچنین برخی سوء مدیریت ها صادر شد.

سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به 
اخالل در بازار ارز شد

از اواسط سال ۹6 که نشانه های نوسانات بازار ارز مشخص 
می  شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی 

که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس 
بانک مرکزی تصمیم می گیرند برای مدیریت بازار آشفته 
ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری  ارز را به 
صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا 

بتواند قیمت ها را کنترل نمایند.
در این مقطع میثم خدایی مشــاور دفتر رئیس جمهور 
وقت، فردی به نام ساالر آقاخانی را که یک جوان متولد ۷0 
و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می کند، 
تا مســئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت 

محرمانه بر عهده بگیرد.

بعدها معلوم می شود خدایی برای انجام این 
کار رشوه ای کالن از آقاخانی گرفته بوده است

آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی 
شده و اصطالحا مشغول انجام معامالت فردایی در 
بازار غیر رسمی ارز می شــود که توسط خود بانک 
مرکــزی در آن مقطع غیر قانونی اعالم شــده بود.

آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲0 میلیون 
درهم در حســاب بانک مرکزی به عنوان سپرده و 
تضمین قرار می دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده 
هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می شود!بدین 

ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته 
با اطالع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر 
مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دالر از منابع ارزشــمند 
ارزی کشور، به آقاخانی داده می شــده و این روند 

مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می کند.

پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی 
تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت 
ارز هیچ کمکی نمی کند بلکــه باعث قاچاق بی 
رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱60 
میلیــون دالر و ۲0 میلیون یــورو از منابع ارزی 

کشور می شود.

روز شــنبه پس از ۸ روز پیاپی ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و ۵4۸ میلیارد تومان پول 
حقیقی به بورس وارد شد.به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
روز گذشته، شنبه ۲4 مهر ۱400، شاخص کل بورس پایتخت 
نسبت به روز چهارشنبه 40 هزار و 60 صعود کرد و به رقم یک 
میلیون و 43۷ هزار واحد رسید که بیشترین رشد شاخص 
کل در سال جاری است. بدین ترتیب شاخص به کانال ۱.4 
میلیونی بازگشت. شاخص هم وزن نیز محدوده 400 هزار 
واحدی را باز پس گرفت و با رشــد ۹ هزار و 3۹۸ واحدی در 
سطح 40۲ هزار و ۱۷۵ واحدی ایستاد. رشد ۹ هزار واحدی، 
بیشترین رشد شــاخص هم وزن در 33 روز کاری اخیر از 6 
شهریور ماه تاکنون اســت.همچنین شاخص کل فرابورس 

)آیفکس( 4۸۹ واحد باال آمد و در سطح ۲0 هزار و ۵۵6 واحد 
قرار گرفت.

گروه های سبز بازار
روز گذشــته قیمت ســهام تمامی نمادهــای گروه های 
»فراورده های نفتی، کک و سوخت هســته ای« )از جمله 
شپنا، شبریز، ونفت، شپاس، شبندر، شاوان، شراز، شسپا، 
شرانل و شبهرن(، »بانک ها و موسسات اعتباری« )از جمله 

وتجارت، دی، وبملت، وبصادر، وسینا، وپاسار، وپارس، وپست، 
وکار، وپست، وکار، ونوین، وخاور و وملل(، »شرکت های چند 
رشته ای صنعتی« )از جمله شستا، وغدیر، وبانک، وامید و 

وصندوق( افزایش یافت و  همگی سبزپوش شدند. 

ورود پول حقیقی پس از 8 روز
روز شــنبه پس از ۸ روز پیاپی ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و ۵4۸ میلیارد تومان پول 

حقیقی به بورس وارد شد.   در معامالت روز گذشته بیشترین 
ورود پول حقیقی به سهام فوالد )فوالد مبارکه( داشت که 
ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی آن 63 میلیارد تومان 
بود. پس از فوالد، زاگرس )شــرکت پتروشیمی زاگرس( و 
کاوه )شرکت فوالد کاوه جنوب کیش( بیشترین ورود پول 

حقیقی را داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص بورس
روز گذشته نمادهای »فوالد«، »فملی« و »شستا« بیشترین 
تاثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. همچنین سه نماد 
»پارسیان«، »رکیش« و »کدما« نمادهای بزرگ بازار بودند 

که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. 

رئیس اتاق ایران: هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش نقدینگی و تورم می شود

زنگخطرتورمسرسامآور

سیفبه۱۰،عراقچیبه۸وآقاخانیبه۱۳سالحبسمحکومشدند

 فوالد صدرنشین بازار

ورودسرمایهبهبورسپساز۸روز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در صرافی های بانکی به ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۶ میلیون تومان، ربع سکه 

۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۶۸ دالر و ۲۶ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و 
۱۳۸ هزار و ۹۰ تومان است.
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فرصت سوزی در مالیات ستانی 
مرتضی افقه، اقتصاددان 

ظرفیت درآمدزایی بیشتری برای دولت از شناسایی و اخذ بیشتر مالیات از روشهای معمول وجود ندارد. بنابراین دولت به دنبال ایجاد پایه های جدید مالیات ستانی مانند اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس است. دولت از روی 
ناچاری به دنبال این پایه های جدید مالیات ستانی برای درآمدزایی رفته است اما به دالیل بسیار تحقق این درآمدها نیز در ابهام قرار دارد.

شناسایی گروههای هدف وقت گیر است و عملیات اجرایی آن طوالنی مدت خواهد بود. همانطور که در سالهای اخیر شاهد فرصت سوزی در مالیات ستانی از خانه ها و خودروهای لوکس هستیم. این روند ادامه دار شده است. همچنین 
مشخص نیست درآمدهایی که این مالیات های جدید حاصل می شود بتواند رقم کالن کسری بودجه را پوشش دهد. به هر حال تامین پایه های جدید مالیاتی و شناسایی آن بسیار وقت گیر است. از سوی دیگر با توجه به رکودی که در 

کشور در تولید، قدرت خرید مردم و رشد بیکاری حاکم است طبیعی است که منابع مالیاتی معمول هم خیلی قابل وصول نیستند. حاصل این اتفاق افزایش کسری بودجه است. 
به نظر می رسد در این بین دولت چاره ای جز حل تحریم ها ندارد. حکومت  گریزی ندارد جز اینکه مشکل تحریم ها را حل کند. به هر ترتیب هم منابع درآمدی و هم منابعی که از آن برای جبران کسری بودجه برداشت می شود تهی 
شده است. به دلیل تحریم های طوالنی مدت تمام منابع مصرف شده و رو به اتمام است. به عبارتی دیگر یکی از راه  های باقی مانده برای کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی یا فروش اموال دولتی یا فروش اوراق مشارکت یا بدهی و 

قرضه است اما به نظرم آنچه در سال های گذشته ظرفیت داشته از این بخش استفاده شده است.
دولت باید با حل مشکل تحریم ها به سمت فروش نفت بازگردد. هرچند فروش نفت نیز تا مدتها نخواهد توانست کسری بودجه را پوشش دهد. به هر حال در طول این سالها مشتریان نفتی ایران به سمت دیگر کشورها برای تامین نفت 
مورد نیاز خود رفته اند. دولت می بایست در ابتدای راه پس از حل مشکل تحریم ها به ارزان فروشی نفت وارد شود تا بتواند در بازار رقابت کند. به دلیل غیبت طوالنی مدت در بازارهای جهانی ایران نمی تواند نفت را به قیمت بازار بفروشد 
چراکه مشتری ندارد. تنها چاره جبران غیبت طوالنی مدت، ارزان فروشی برای جذب مشتری است. بنابراین تا مدتها پس از آغاز فروش نفت نیز نمی توان به پوشش کسری بودجه از طریق درآمدهای نفتی خوش بین بود. این در حالی 

است که در زمانی که تحریم هم نبودیم اتکا به درآمدهای نفتی موجب آسیب پذیری اقتصاد ایران شد. 
بهتر است دولت به دنبال راهکار اساسی تری برای پوشش کسری بودجه برود. راه نهایی این نیست که به درآمدهای نفتی آویزان بمانیم. باید تغییرات اساسی در ساختارها ایجاد شود. باید تحول اساسی در اقتصاد کشور روی دهد. تولید 

رونق پیدا کند. اما به طور قطع اگر روابط تجاری ایران بهبود پیدا نکند، هیچ برنامه ای در بهبود شرایط اقتصادی کشور از جمله کاهش نرخ تورم نتیجه بخش نخواهد بود و دولت در اقتصاد زمین گیر می شود.  

در حالی مرکز پژوهش های 
مجلس کسری بودجه 400 
هزار میلیارد تومانی را برای 
دولت پیش بینی کرده است 

که این نهاد سالهاست از اصلی ترین منبع درآمدزایی 
خود غافل مانده است. مالیات ستانی مهم ترین منبع 
برای درآمدزایی دولت است در حالی که قانون بودجه 
سال 99 ســازمان امور مالیاتی را مکلف کرده بود که 
حداقل 30 درصد مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص 
حقیقی و حقوقی را تا پایان سال 99 وصول و به حساب 
خزانه  داری واریز کند، اما این اتفاق رخ نداده اســت. 

گزارش تفریغ بودجه سال 99 رائه شده از سوی دیوان 
محاسبات نشــان می دهد 213 هزار و 700 میلیارد 
تومان از این مطالبات مالیاتی، دولت توانسته فقط 5 
درصد معادل حدود 11 هزار میلیارد تومان را وصول 
کند. همچنین مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی 
کرد ۶7 درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای 
سال1400 محقق شود، در این صورت و با فرض تحقق 

100 درصدی مصارف، بودجه سال1400 حدود 307 
هزار میلیارد تومان کســری غیرقابــل تأمین خواهد 
داشت. شــایان ذکر اســت که برای محاسبه کسری 
بودجه ساختاری سال 1400، الزم است تا رقم اوراق 
بدهی و اســتقراض از صندوق توسعه ملی به کسری 
غیرقابل تأمین اضافه شود. این عدد در حدود 470 هزار 

میلیارد تومان است.

دولت ناتوان از مالیات ستانی

وصول تنها 5 درصد  از مطالبات مالیاتی
شایلی قرائی
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افزایش روزانه قیمت لبنیات 
و پروتئین موجب حذف این 
اقالم خوراکی ضروری از سفره 
مردم شده و برای خانواده ها 
کاالیی لوکس به شــمار می 
رود. متاسفانه تشدید بحران قیمت لبنیات و پروتئین 
بیشتر گریبان گیر طبقه متوسط و رو به پایین جامعه 
شده است. در ماه های اخیر شاهد افزایش چندباره قیمت 
لبنیات و اقالم پروتئینی  بوده ایم که فشار سنگینی بر 
دوش خانوارها وارد کرده است. اسن فشار به به گونه ای 
است که در شرایط فعلی که اقشار ضعیف  جامعه، قادر 
به خرید محصوالت لبنی و پروتئینی  نیستند. این امر، 

موجب خروج لبنیات از سبد خرید مردم شده است. 
بعد از گرانی 120 درصدی همه محصوالت لبنی، اکنون 
اعالم کاهش 10 درصدی قیمت سه محصول شیر پاکتی 
900 گرمی، پنیر 400 گرمی uf و ماست ساده دو و نیم 
کیلویی، کمی حالت شوخی دارد. از سوی دیگر تخم مرغ 
شانه ای ۶0 هزار تومان نیز قیمت رویایی دارد که برای 
هر خانواری هزینه ای سنگین به شمار می رود. مردم و 
مصرف کنندگان دیگر مردم نمی توانند با این قیمت ها 
شیر، لبنیات و اقالم پروتئینی را خریداری کنند و همین 

امر سالمت جامعه را هدف قرار داده است.
با توجه به کاهش مصرف پروتئیــن و لبنیات به دلیل 
افزایش قیمت ها، کارشناسان نسبت به رشد سوء تغذیه،  
کوتاهی قد کودکان، پوکی استخوان، کاهش وزن جنین 
و... هشدار می دهند. زمانی بود که می گفتند اگر مردم 
از لباس و تفریح خود هم بگذرند، از غذا و شکم شــان 
نمی توانند بگذرند، اما حاال مدتی است که به گواه آمارهای 
رسمی و اظهارنظر مسئوالن نظام اقتصادی و سالمت، 
مردم از خورد و خوراکشــان هم می زنند و غذای مفید 
کمتر می خورند. این درد هم فقط درد دهک های محروم 
جامعه نیست بلکه طبقه متوسط هم در زمینه تغذیه در 

مضیقه است. اما دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در 
رابطه با گرانی های اخیر در بازار مواد غذایی بویژه لبنیات 
و پروتئین به "کسب و کار" گفت: طی هفته های اخیر 
شاهد رشد 38 درصدی قیمت پنیر هستیم. از سوی دیگر 
در بازار سویا آشفتگی بسیاری اتفاق افتاده است. سویا به 
عنوان پروتئین گیاهی جایگاه خوبی در سبد خرید خانوار 
پیدا کرده است که متاسفانه گرانفروشی 200 درصدی 

موجب کاهش مصرف این کاالی خوراکی شده است. 
قاسمعلی حسنی در ادامه از افزایش 38 درصدی قیمت 
پنیر خبر داد و گفت: در بازار ســویا گران فروشی 200 
درصدی نسبت به سال گذشــته و سودجویی در حال 
وقوع اســت . وی با بیان اینکه حدود 25 میلیون خانوار 
صبحانه پنیر مصرف می کنند، اظهار کرد: قیمت پنیر 
400 گرمی 14 هزار و 500 تومان بود، اما اخیراً قیمت 
20 هزار تومانی روی آن درج شده است. یعنی 38 درصد 
افزایش قیمت. همچنین قیمت هر کیلو پنیر بدون بسته 

بندی نیز به 50 هزار تومان رسیده است. 

به گفته وی، دامــداران افزایش قیمت  نهاده های دامی 
علوفه و غیره را علت افزایش قیمت پنیر عنوان کرده اند و 
همچنین طبق گفته خودشان با مجوز سازمان حمایت 

قیمت پنیر را افزایش داده اند. 
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایــی در ادامه از افزایش 
200 درصدی قیمت سویا خبر داد و تصریح کرد: قیمت 
دولتی هر کیلو سویا در حال حاضر ۶800 تومان است، 
اما در بازار به قیمت بیش از 22 هزار تومان خرید و فروش 
می شود. این در حالی است که ســویا به دلیل ارزان تر 
بودن نسبت به گوشت، در برنامه غذایی اقشار مختلف 

جایگزین گوشت شده است.
حسنی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال بازار داغ سویا 
به دلیل گرانی گوشت و جایگزینی آن با این ماده باارزش 
غذایی را شاهد بوده ایم، به نحوی که تقاضای خرید سویا 
در بازار به دلیل گرانی گوشت بیش از 70 درصد افزایش 
یافته اســت. عالوه بر جایگزینی سویا در سبد مصرفی 
بســیاری از خانوارهای کم درآمد به جای گوشت قرمز 

گوسفندی و گوساله، بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی 
و صنایع غذایی نیز ســویا را جایگزین گوشت قرمز در 
تولیدات خود کرده یا سهم این ماده غذایی را در تولیدات 
خود به شدت افزایش داده اند.  این مقام صنفی افزود: این 
شرایط موجب شده قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم 
سویا به 21 هزار تا 22 هزار تومان افزایش یابد. درحالی که 
قیمت دولتی هر کیلوگرم سویای وارداتی با ارز 4200 
تومانی تا ۶800 تومان است. افزایش تقاضا و مصرف سویا 
در بخش انســانی و خوراک دام موجب افزایش شدید 
قیمت سویا شده است. با این روند از ابتدای امسال قیمت 
عمده فروشی هر کیلوگرم ســویا 200 درصد افزایش 
داشته و تقاضای خرید سویا در مردادماه امسال نسبت 
به پارسال نیز 70 درصد رشد داشته و سویا در بسیاری 
از آشپزخانه های صنعتی، صنایع غذایی و سبد مصرفی 
خانوارها جایگزین گوشت قرمز شده زیرا حتی با وجود 
گرانی 200 درصدی هنوز هم قیمت یک کیلوگرم سویا 

یک پنجم قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز است.

لبنیات و پروتئین به كاالهای لوكس برای خانواده ها تبدیل شده است

حذف لبنیات  و  پروتئین  از سفره خانوارها 
سرانه مصرف پروتئین و لبنیات در ایران كمتر از نصف استاندارد جهانی

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ضمن استقبال از 
سازندگانی که قصد دارند در طرح جهش تولید مسکن 
همکاری کنند، اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی 
کاهش قیمت تمام شده برای مردم است و البته منافع 

اقتصادی سازندگان را نیز لحاظ می کنیم.
محمود محمودزاده اظهار کــرد: نظر ما درخصوص 
طرح جهش تولید و تامین مسکن، حداقل قیمت تمام 
شده برای مردم است. پروژه ها را صرفا به انبوه سازان 
محدود نمی کنیم و از چند طریق کارها جلو می رود. 
یکی از موارد، ساخت مسکن در شهرهای کمتر از 100 
هزار نفر توسط خود مردم است. مقداری که پروژه ها 
بزرگتر می شود به مجریان ذی صالح واگذار می کنیم.

وی افزود: از طرف دیگر رییس جمهور تاکید دارد که از 
ظریت تعاونی های مسکن استفاده شود اما تعاونی هایی 

که خوشنام هستند و تجربه موفقی از قبل داشته اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در پروژه های 
بزرگ از انبوه سازان، پیمانکاران و تعاونی ها استفاده 
می کنیم گفت: انحصاری در این زمینه وجود ندارد. 
اگر گروهی می خواهد در این زمینه فعالیت کند ضمن 
استقبال صد در صدی از موضوع، اولویت وزارت راه 
و شهرسازی و دولت، کاهش قیمت تمام شده برای 
مردم است. اما منافع اقتصادی ســازندگان را نیز در 

نظر می گیریم.
محمودزاده درباره قیمــت واحدهای طرح جهش 
تولید مسکن گفت: چیزی که تا کنون در طرح اقدام 
ملی اعالم و بر اســاس آن عمل می کنیم فهرســت 
بهای نظام فنی و اجرایی کشور است که تعدیلها به 
آن تعلق می گیرد. مثل سایر پروژه های کشور که در 
بازار، ارزیابی و با حداقل قیمت ممکن اجرا می شود. 
تابستان سال گذشته نرخ ساخت واحدها متری 2.8 
میلیون تومان در تعیین شد که تعدیلهای بعدی به آن 

تعلق می گیرد و مالک قیمت تمام شده است. معاون 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: 
تا کنون 534 هزار واحد به مرحله ساخت رسیده که 
حدود 130 هزار واحد آن پالکهایی است که به مردم 
واگذار شده است. مابقی پروژه ها که حدود 10 هزار 
پروژه را شامل می شود توسط انبوه سازان، پیمانکاران، 
تعاونی ها و مردم عادی که به شکل گروهی واگذار شده 

در حال ساخت است.
وی خاطرنشان کرد: در شهرهای کمتر از 100 هزار 
نفر و روســتاها زمین می دهیم تا خود مردم بسازند. 
البته رایگان نخواهد بود بلکه اجاره 99 ســاله است. 
قانون اجازه نمی دهد انفال را رایــگان واگذار کنیم. 
دلیلی هم ندارد که دستگاه حمایتی، پرداخت یکجای 
قیمت مسکن را بپذیرد؛ زیرا اجاره سالیانه آن ناچیز 
است و تالش می شود قیمت پایین بیاید شود. بنابراین 
هرجا در این طرح صحبت از زمین رایگان شد منظور 
اجاره 99 ساله است. بنابراین گزارش، روز 15 مهرماه 
1400 اعالم شــد که ثبت نام برای واحدهای طرح 
جهش تولید مســکن از حــدود 10 روز دیگر آغاز 
می شود که هنوز شروع نشده اســت. تسهیالت در 
نظر گرفته شده برای این طرح 450 میلیون تومان 
است که به سازندگان پرداخت می شود. با اینکه هنوز 
جزئیات اقساط و نرخ سود تسهیالت خانه های طرح 
جهش تولید مسکن برای دهکهای مختلف توسط 
بانک مرکزی اعالم نشده، یک نماینده مجلس مبلغ 
اقساط را 3 میلیون و 750 هزار تا 5 میلیون تومان اعالم 
کرده است. وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده که تالش 
می کند حداکثر کمک را به دهکهای یک تا سه داشته 
باشد. این کمکها می تواند شامل تقبل تمام یا بخشی از 
نرخ سود تسهیالت، زمین رایگان، خدمات مهندسی 

و عوارض صدور پروانه باشد.

عضو هیئت رئیسه و معاون هماهنگي بازرسي و نظارت 
اتاق اصناف تهران با ارایه گزارشــي از عملکرد بازرسي 
این اتاق در شهریور ماه ســال 1400 گفت: طي این ماه 
از صنوف شــهر تهران 21 هزار و 134 بازرسي به عمل 
آمد که از این تعداد 5029 مورد منجر به تشکیل پرونده 
گردید. همچنین براي 4۶5 واحد صنفي فاقد پروانه کسب، 
ابالغیه ماده 27 ق.ن.ص صادر و به اتحادیه مربوطه معرفي 
شده اند. حســین درودیان، عضو هیئت رئیسه و معاون 
هماهنگي بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران با اشاره به 
نتایج شکایات مردمي نیز گفت: تعداد کل شکایات تلفني 
2118 مورد بوده که از طریق سامانه تلفن 124 در قالب 
ستاد خبري دریافت شده است که از این تعداد 1041مورد 
متخلف و 1077 مورد غیرمتخلف بوده اند. درودیان در 
ارتباط با آمار گشت هاي مشترک بیان داشت: تعداد 183 
مورد گشت مشترک با سازمان ها و ارگان هاي مختلف 
به عمل آمده است که از بین 1732 مورد بازرسي انجام 

شده در مجموع 3۶7پرونده تنظیم گردیده است. معاون 
هماهنگي بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران با اشاره به 
انجام واکسیناسیون گسترده اصناف گفت: هرچند که در 
حال حاضر تعداد افراد واکسینه شده در بین عموم مردم 
و اصناف افزایش یافته با این وجود نباید فراموش کنیم که 
ویروس کرونا از بین نرفته است. باید به مانند سابقرعایت 
اصول بهداشتي الزم را سرلوحه فعالیت ها و حضورمان در 

محل کار و در تمامي مکان ها قرار دهیم.
درودیان در پایان تصریح کرد: به منظور رعایت پروتکل 
هاي بهداشتي در واحدهاي صنفي، بازرسي و نظارت اتاق 
اصناف تهران همچنان حساس و دقیق بوده و نظارت کافي 
را در این خصوص دارد و با افراد خاطي برخورد مي شود؛ 
ضمن اینکه از تمام اصناف درخواســت داریم همچنان 
نســبت به رعایت پروتکل هاي بهداشتي در واحدهاي 
صنفي دقت نظر داشته باشند تا شاهد ریشه کن شدن 

کامل بیماري باشیم.

یک تامین کننده نهاده های دامی با انتقاد از اصرار بر توزیع 
نهاده های دامی در سامانه بازارگاه بدون رفع اشکاالت این 
سامانه و عدم نظارت بر فرآیند توزیع نهاده های دامی از 
طریق بازارگاه گفت: اصرار بــر توزیع نهاده های دامی از 
طریق سامانه ای که نظارتی بر فرآیند توزیع در آن صورت 
نمی گیرد موجب شده تا شاهد باشیم نهاده های دامی که 
با ارز ترجیحی وارد کشور شده در بازار آزاد با قیمت های 

کالن به فروش برسد.
محمدرضا وجدانی با اعالم این مطلب اظهار کرد: سامانه 
بازارگاه می تواند منجر به ایجاد نظارت هوشمند در میان 
تمامی حلقه های تامین تا مصرف نهاده های دامی شود 
اما عدم ایجاد بستر سازی موجب شــده تا این نظارت 
صرفا در بخش نخســت یعنی همان تامین نهاده های 
دامی خالصه شــود.وی افزود: اگر قرار است بازار نهاده 
های دامی  به شیوه هوشمند نظارت شود ابتدا باید بستر 
مناسب برای آن مهیا و ســامانه ای بر مبنای تجربیات 
فعاالن این عرصه ایجاد شــود نه اینکه سامانه ای ایجاد 
کنیم که منجر به  زیاندهی برای تمامی حلقه های تامین 

تا مصرف نهاده های دامی شود. این فعال اقتصادی با انتقاد 
از اصرار بر توزیع نهاده های دامی در سامانه بازارگاه بدون 
رفع اشکاالت این سامانه و عدم نظارت بر فرآیند توزیع 
نهاده های دامی از طریق بــازارگاه تصریح کرد: اصرار بر 
توزیع نهاده های دامی از طریق سامانه ای که نظارتی بر 
فرآیند توزیع در آن صورت نمی گیرد موجب شده تا شاهد 
باشیم نهاده های دامی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده 

در بازار آزاد با قیمت های کالن به فروش برسد.
این فعال اقتصادی خاطرنشــان کرد: متاسفانه شرایط 
توزیع این اقالم به نحوی اســت کــه منجر به تحمیل 
خســارت های کالن به تولیدکننده و واردکننده شده 
است اما گوش شنوایی برای فریادهای آنها نیست.این 
واردکننده نهاده های دامی با اشاره به مشکالت تجارت 
در شــرایط تحریمی اظهارکرد: واردکنندگان با تحمل 
ســختی های فراوان محموله های نهاده هــای دامی را 
تا گمرکات رســانده و از آنجا ترخیص می کنند اما این 
کاالها در خوان هفتم )بازارگاه( به مشــکل خورده و به 

دام می افتند.

دبیر انجمن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان آبهای 
معدنی و آشــامیدنی از افزایش 25 درصدی قیمت آب 
معدنی خبر داد و در پی سوء برداشت از صحبت های یک 
مقام سازمان غذا و دارو، درباره تفاوت آب معدنی با آب 
آشامیدنی توضیح داد. پیمان فروهر با بیان اینکه بازار آب 
بسته بندی رونق فصلی دارد، اظهار کرد: شش ماه اول سال 
رونق و شش ماه دوم سال رکود این بازار است. از ابتدای 
سال تالش کردیم قیمت آب بسته بندی افزایش پیدا 
نکند، چرا که رقیب محصول ما آب شرب شهری است 
که در 90 درصد جغرافیای ایران مردم به آن دسترسی 
دارند. به عبارت دقیق تر تفاوت این صنعت با صنایع دیگر 
این است که مردم برای آن جایگزین دارند.اما به گفته وی 
افزایش کرایه حمل و قیمت مواد اولیه  و همچنین تورم 
باعث شد تا اواخر تیر ماه، میانگین افزایش 25 درصدی 

قیمت آب های بسته بندی در احجام مختلف اجرا شود.
فروهر در ادامه درباره اظهــارات مدیر کل فرآورده های 
غذایی و آشامیدنی ســازمان غذا و دارو درباره آب های 
بســته بندی نیز گفت: این برداشــت از صحبت های 
آقای عزیزی که آب معدنی همان آب شــرب اســت، 

برداشت اشــتباهی بود و به نظر می رسد سوء برداشت 
شده است. دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
آب های معدنی و آشــامیدنی درباره تفاوت آب معدنی 
با آب آشامیدنی نیز گفت: اســتاندارد آب معدنی با آب 
آشامیدنی متفاوت است. برای مثال کسی که آب معدنی 
تولید می کند، حتمــاً باید این آب را از منابع چشــمه 
یا از منبع زیرزمینی برداشــت کنــد و این منبع حتما 
باید خارج از محدوده شــهری، صنعتی و دامداری واقع 
باشــد. همچنین باید این آب طی چهار ســاعت آنالیز 
شــود و تلورانس تغییرات مولفه ها و پارامترهای آن در 
این زمان عددی منطقی باشد. همچنین در تولید آب 
 معدنی، تولیدکنندگان اجازه اســتفاده از هرنوع روش 

تصفیه ندارند.
اما به گفته وی در تولید آب های آشــامیدنی، نیازی به 
آنالیز چهار ساعته نیست و الزم نیست منبع آن حتما در 
مناطق کوهستانی باشد. این آب می تواند از هر منبعی 
برداشت شود، اما باید همه تصفیه و ضدعفونی های الزم 
روی آن انجام شود. در نهایت هر دو محصول ایمن و کاماًل 

پاک هستند.

خانه های طرح جهش تولید با حداقل قیمت ساخته می شود

۲۱ هزار و ۱۳۴ بازرسي در شهریور ماه ۱۴۰۰ از صنوف 

چرا نهاده های دامی دولتی سر از بازار آزاد در می آورد؟

آب بسته بندی گران شد
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بيت كوین قله 62 هزار دالر را هم فتح كرد
قیمت انواع ارز های شاخص دیجیتالی در روند معامالت در بازار های تجارت 
دیجیتال بین المللــی تغییراتی را تجربه کرد.جک دورســی، مدیرعامل 
اسکوئر، گفت که ممکن است این شرکت وارد تجارت استخراج بیت کوین 
شود.دورسی گفته است که این شرکت در حال بررسی "سیستم استخراج 
بیت کوین بر اساس سیلیکون سفارشی و منبع باز برای افراد و مشاغل در 
سراسر جهان" است. قیمت بیت کوین در پی توئیت های دورسی به باالی 

۶۲ هزار دالر رسیده است.
هدف دورسی ایجاد استخراج رمزنگاری )فرایند ایجاد بیت کوین جدید با 
حل مشکالت محاسباتی پیچیده( در دسترس تر خواهد بود، همان طور 
که چشم انداز اصلی Square این بود که تسهیل پرداخت برای کارت های 
اعتباری را برای مشاغل کوچک و مالکان مستقل آسان کند. او نوشت که 
استخراج بیت کوین باید )به سادگی اتصال یک دکل به منبع تغذیه( باشد.

بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شــکلی از دارایی 
دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۱.۱۶7 تریلیون دالر، در رتبه ۱ بازار 
قرار داشته و ســهم 44.88 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.اتریوم با 
نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است 
که با ارزش بازار حدود 453.3 میلیارد دالر، در رتبه ۲ بازار قرار داشــته و 
سهم ۱7.4۶ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.کاردانو با نماد اختصاری 
BNB یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار 
حدود 80.۱7 میلیارد دالر، در رتبه 3 بازار قرار داشته و سهم 3.07 درصدی 

از کل بازار را در اختیار دارد.

درپی کمبود تراشه
فروش تلفن هوشمند كاهش یافت

آمار شرکت Canalys نشان داد فروش تلفن هوشمند در سه ماهه سوم 
ســال ۲0۲۱ به دلیل کمبود تراشه شش درصد نســبت به مدت مشابه 
 AMD سال گذشته کاهش داشــت. کمبود تراشه از شــرکت انویدیا و
گرفته تا جنرال موتورز، بر همه صنایعی که به قطعات رایانه ای نیاز دارند 
تاثیر گذاشته و اکنون به تولیدکنندگان تلفن هوشمند آسیب زده است. 
شرکت تحقیقاتی Canalys اعالم کرد علت عمده کاهش فروش تلفن 
هوشمند، کمبود قطعات بود که تامین تقاضای مصرف کنندگان را برای 

تولیدکنندگان تقریبا غیرممکن کرد.
طبق یک برآورد اولیه، سامسونگ در سه ماهه سوم سال ۲0۲۱ بیشترین 
دستگاه را به بازار عرضه کرد و ۲3 درصد از سهم بازار را در اختیار گرفت که 
خبر خوبی برای این شرکت کره جنوبی است. اپل موفق شد سهم بازارش 
را بر مبنای سال به سال ســه درصد افزایش داده و جایگاه دوم را تصرف 
کند. شرکتهای شیائومی، Vivo و اوپو هم مجموعا 34 درصد از سهم بازار 
را گرفته و در رتبه های ســوم، چهارم و پنجم قرار گرفتند. هر سه شرکت 
متعلق به غول چینی BBK هستند. از این نظر می توان گفت این شرکت 
پس از سامسونگ دومین تولیدکننده بزرگ تلفن هوشمند در جهان است.

بر اســاس گزارش انگجت، با این حال عملکرد اپل هنگامی که مشاهده 
می کنیم آمار سه ماهه سوم شامل یک هفته فروش آیفون ۱3 می شود، 
تاثیرگذار به نظر می رســد. زنجیره تامین قوی اپل به این شرکت کمک 
کرد در شرایط پرچالش بازار شــکوفا بماند. این شرکت یکی از مهمترین 
مشتریان شرکت تراشه سازی TSMC است و بخش قابل مالحظه ای از 

تولید این شرکت را سفارش می دهد.

دولت برای بهبود وضع  مردم حداکثر استفاده را از پلتفرم ها خواهد کرد
وزیر ارتباطات: نقاط چالشــی طرح صيانت باید 

بررسی شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: طــرح صیانت از فضای مجازی 
دارای نقاط مثبت بسیاری است اما نقاط چالش برانگیزی دارد و باید مورد 
بررسی قرار گیرد.»عیســی زارع پور« در حاشیه کنفرانس ظرفیت شبکه 
ملی اطالعات و توسعه پایدار زیرساخت ها که در پژوهشگاه ارتباطات برگزار 
می شود، در پاسخ به ایرنا و درباره طرح صیانت افزود:  برای روز یکشنبه که 
زمان رسیدگی به طرح صیانت از قضای مجازی است، نماینده خود را معرفی 

کرده ایم و حضور فعالی برای ارتقا این طرح خواهیم داشت.
وی افزود: البته هنــوز چیز مکتوبی وجــود ندارد و باید کمیســیونی از 
نمایندگان مختلف برگزار شود تا بتوانند به با کمک دیگر نمایندگان طرحی 
را تهیه کنند و آن را به تصویب برسانند. اکنون یک پیش نویس تهیه شده 
که به هیچ وجه به معنای این نیست که باید اجرا شود.زارع پور تاکید کرد: 
معتقدیم این طرح عالوه بر نقاط مثبت نقاط چالش برانگیزی دارد و باید 

مورد بررسی قرار بگیرد. 
وزیر ارتباطات افزود: درباره طرح صیانت نظرات جدی داریم و با توجه به 
فضای همراهی و نخبگانی که در مجلس وجود دارد می توان به نتایج خوبی 
دست یافت. وی ادامه داد: معتقدم در عین حال که می توان فضای مجازی 
را نظام مندتر و قانونمندتر از گذشته کرد، از این فرصت نیز برای پیشرفت 

کشور به صورت حداکثری استفاده کنیم.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: فناوری اطالعات برای کشــور فرصت اســت و 
باید از آن برای ارتقا کارآمدی و بهبودی زندگی مردم اســتفاده کرد. نگاه 
دولت سیزدهم نیز این است که از این فرصت نهایت استفاده را ببرد. طرح 
»صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ســاماندهی پیام رسان های 
اجتماعی« نخستین بار ششم تیر ســال جاری با همین عنوان در صحن 
مجلس شورای اسالمی مطرح شد و بررسی آن تا کنون ادامه یافته است.

این طرح منتقدانی دارد اما مدافعان، هدف طرح را نه محدودسازی که راهی 
برای ساماندهی فضای اینترنت اعالم کرده اند.

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات همچنین با بیــان اینکه کرونا صنعت 
فناوری را غافلگیر کرد، افزود: در دولت سیزدهم از ظرفیت پلتفرم ها برای 
بهبود زندگی مردم حداکثر استفاده را خواهیم کرد. عیسی زارع پور درباره 
کندی اینترنت و مشکالتی که کاربران بارها در فضای مجازی به آن انتقاد 
کرده اند، افزود: یک مشکل کالن تری از کندی اینترنت داریم و آن این است 
که در چند سال گذشته سرمایه گذاری الزم برای توسعه در بخش ارتباطات 

به چند دلیل صورت نگرفته است.
وی افزود: یکی بحــث تحریم و دیگری افزایش هزینه بــوده که اپراتورها 
نتوانسته اند ســرمایه گذاری الزم برای توســعه خود را  انجام بدهند.وزیر 
ارتباطات تصریح کرد: یکی از دســتاوردهای پس از تحریم این است که 
بســیاری از محصوالت موردنظر صنعت ارتباطات بومی ســازی شــده و 

امیدواریم بحث توسعه را در کشور جدی تر دنبال کنیم.
زارع پور تصریح کرد: بحث دیگری که پس از تحریم درگیر آن شــدیم به 
شیوع کرونا مربوط است. کرونا صنعت فناوری را غافلگیر کرد. به واسطه 
این ویروس نیاز مردم اینترنت چند برابر گذشته شده و این در حالی بود که 
شبکه برای این ترافیک باال ظرفیت سازی نشده بود.وزیر ارتباطات گفت: 
اکنون کل ترافیک کشور پنج ترابایت است و از نظر ظرفیت مشکلی نداریم. 

درخصوص ترافیک بین الملل هم کارهایی در حال انجام است.

اخبار

واتس اپ بک آپ چت را رمزگذاری می کند
واتس اپ اکنون به کاربرانش اجازه می دهد تاریخچه چت خود را به شکل یک الیه امنیتی اضافی و انتخابی به طور سر به سر )end to end( رمز گذاری و از حساب خود محافظت کنند.این پیام رسان متعلق به فیس بوک اعالم کرد به کاربران 
سیستم عامل های iOS و اندروید اجازه می دهد بک آپ چت های خود را که در گوگل درازو یا آی کلود ذخیره می شود، رمزگذاری کنند. واتس اپ ادعا می کند هیچ سرویس پیام رسان جهانی دیگری در چنین سطحی امنیت فراهم نمی کند.

این ویژگی نخست برای افرادی ارائه می شود که آخرین نسخه اپ را استفاده می کنند. کاربران با ضربه روی گزینه جدید رمزگذاری سربه سر بک آپ در تنظیمات اپ قادر به فعالسازی این قابلیت هستند.از افرادی که این ویژگی را فعال 
کنند، خواسته می شود تا با رمز یا کد رمزگذاری شده از بک آپ محافظت کنند. واتس اپ ادعا می کند فعالسازی این سیستم نه به شرکت و به تهیه کنندگان سرویس بک آپ اجازه نمی دهد چت های کاربر را بخوانند یا به رمز آن دست یابند.

مجلس و دولــت باالخره دو 
طرح مهم در زمینه گسترش 
پایه مالیاتی در حوزه مسکن 
)طرح اخذ مالیات از امالک 
خالی از ســکنه و طرح اخذ 
مالیات از امالک لوکس( را به مرحله اجرا رســاندند. 
با این همه، به نظر می رسد درآمد حاصل از این طرح 
که کمتر از ساالنه ۱00 میلیون دالر است، حتی ارزش 
زمان و هزینه برگزاری جلسات مجلسی ها در این زمینه 

را هم نداشته باشد.
به گزارش فرارو، اخذ مالیات بر خانه های لوکس باالخره 
به ایستگاه اجرا رسید و بر اســاس آن، تا پایان سال، 
دولت حدود 700 میلیارد تومان درآمد مالیاتی جدید 
خواهد داشت. از دیگر سو، اما پیش بینی شده که درآمد 
دولت از محل اخذ »مالیات بر خانه های خالی« )طرح 
دیگِر دولت و مجلس در زمینه گســترش تور مالیاتی 

کشور( هم تنها حدود ۲ هزار میلیارد تومان باشد.
 به این ترتیب، با احتســاب دالر ۲7 هزار تومانی، این 
۲ طرح بر روی هم تنها ۱00 میلیون دالر درآمدزایی 
جدید برای خزانه کشور به دنبال خواهند داشت، عددی 
که از درآمــد یک روز صادرات نفت ایران در شــرایط 

عادی هم کمتر است.

ثروتمندان چگونه مالیات مسکن می دهد؟
به گزارش فرارو، اخذ مالیات بر خانه های لوکس باالخره 
آغاز شد و البته، ظاهراً نظام تقنینی و اجرایی ایران، باز 
هم سرنا را از سر گشادش نواخته است. بر این اساس، 
قرار است امالک مسکونی در ایران به ۶ رده دسته بندی 
شوند و بر اساس این رده بندی قیمتی، مالیات جدید 

از آن ها اخذ شود.
جزئیات این مالیات جدید به این شکل است که برای 
خانه هایی با ارزش روِز کمتر از ۱0 میلیارد تومان )رده 
اول(، مالیاتی اخذ نمی شود. برای امالکی با ارزش روز 

بین ۱0 تا ۱5 میلیارد تومــان )رده دوم(، معادل 0.۱ 
درصد از ارزش روز ملک )مــازاد بر ۱0 میلیارد تومان 

اولیه( مالیات پیش بینی شده است.
در رده ســوم، یعنی امالکی که بین ۱5 تا ۲5 میلیارد 
تومان ارزش روز دارند، 0.۲ درصد نسبت به مازاد ۱0 
میلیارد تومان اولیه، مالیات ســاالنه اخذ می شود. در 
رده چهارم، یعنی امالکی که ارزش روز آن ها بین ۲5 تا 
40 میلیارد تومان است، معادل 0.3 درصد از ارزش روز 
ملک نســبت به مازاد ۱0 میلیارد تومان اولیه، مالیات 

اخذ می شود.
در رده پنجــم، یعنی برای امالکی کــه بین 40 تا ۶0 
میلیارد تومــان ارزش روز دارند، میزان مالیات به 0.4 
درصد از ارزش روز ملک می رسد و در رده ششم، یعنی 
امالکی با ارزش روز باالتر از ۶0 میلیارد تومان، معادل 
ساالنه 0.5 درصد از ارزش روز ملک )در قیاس با مازاد 

۱0 میلیارد تومان اولیه( مالیات اخذ خواهد شد.

مالیاتی کمتر از شارژ واحد های مسکونی
اما مشکل کجا است؟ نخست اینکه بر اساس اطالعات 
موجود در مورد تعداد امالک بــه اصطالح »لوکس« 
که مشمول این مالیات می شوند، مبلغ نهایی مالیات 
چندان باال نخواهد بود. )بر اســاس قانون بودجه سال 
۱400 کشــور، درآمد حاصل از این نوع مالیات، تنها 

حدود 700 میلیارد تومان پیش بینی شده است.(
رقم واقعی مالیاتی که دولــت از صاحبان این امالک 
اخذ می کند هم بسیار پایین و در مواردی حتی کمتر 
از شارژ سالیانه این امالک است. به عنوان نمونه، مالک 
یک خانه مسکونی ۱5 میلیارد تومانی، ساالنه تنها 5 
میلیون تومان )ماهانه کمتر از 500 هزار تومان( مالیات 
خواهد داد. این در حالی اســت که شارژ ماهانه همین 
واحد مســکونی و نیز هزینه های آب، بــرق و گاز آن، 

احتماالً ماهانه بیش از یک میلیون تومان خواهد بود.
بررسی ها نشان می دهند که کف مالیات ساالنه امالک 
در جهان 0.۱۶ درصد و در آمریــکا حدود 0.۲ درصد 
اســت و این تازه برای امالکی است که ارزش حداقلی 
دارند و مالیات امالک در مناطق مرفه، حتی باالتر هم 

هست.همزمان، طرح مجلس و دولت برای اخذ مالیات 
از واحد های مســکونی خالی از سکنه )که چند بار در 
مرحله شناسایی و خوداظهاری با شکست مواجه شده( 
نیز چندان درآمدی برای دولت نخواهد داشت. بر این 
اساس، پیش بینی ها نشــان می دهند که این دسته از 
امالک نیز تنها در حدود ساالنه ۲ هزار میلیارد تومان 

درآمدزایی برای دولت به دنبال خواهند داشت.
به این ترتیب، مجمــوع درآمد این ۲ طــرح مالیاتی 
جدید، ســاالنه حدود ۲ هزار و 700 میلیارد تومان )با 
احتساب دالر ۲7 هزار تومانی، تنها حدود ۱00 میلیون 
دالر( خواهد بود. این رقم، در شــرایط عادِی فروش و 
صادرات نفت از سوی ایران، از درآمد صادراتی یک روز 

کشور هم کمتر است.

آیا تصویب این قوانین اصاًل ارزشــش را 
داشت؟

به این ترتیب، عجیب است که کلیت ساختار تقنینی و 
اجرایی کشور، با صرف زمان و هزینه، طرحی را مصوب و 
اجرا می کند که در عمل دردی را از خزانه کشور درمان 
نخواهد کرد. اما اگر بخواهیم مقایســه ای صورت دهیم، 

مجلس برای برگزاری جلساتش چقدر هزینه می کند؟

چند ماه پیش گزارشی منتشر شد که نشان می داد هزینه 
برگزاری جلسات علنی مجلس شــورای اسالمی چقدر 
است و به عبارت ساده، مجلسی ها برای تصویب قوانین 

چقدر برای ایرانی ها خرج می تراشند؟
بر اساس این گزارش، هزینه برگزاری هر دقیقه از جلسات 
علنی مجلس شورای اسالمی، ۲۱ میلیون تومان )در هر 
ثانیه 350 هزار تومان( اســت و در یک جلسه علنِی یک 
ســاعته در مجلس، یک میلیارد تومان هزینه می شود. 
به این ترتیب، هزینه جلســات علنی بهارستان نشینان، 
ساالنه حدود هزار و ۱50 میلیارد تومان است.این هزینه 
تنها مربوط به جلســات علنی اســت و هزینه جلسات 
غیرعلنی و جلســات کمیســیون ها را در بر نمی گیرد. 
با احتســاب آن مــوارد، هزینه نشســتن نمایندگان بر 
صندلی های چرمِی سبز در مجلس، می تواند ساالنه چند 
هزار میلیارد تومان باشد. )این هزینه ها در بودجه عمومی 
کشور محاسبه شده اند.(به این ترتیب، می توان پرسید 
آیا تمام هیاهو ها برای تصویب قوانین مالیات بر خانه های 
خالی و مالیات بر امالک لوکس، واقعاً ارزش داشته است و 
چرا حاال که قوانینی این چنینی تصویب شده، واقعاً یک 
بار برای همیشــه ابرثروتمندان ایرانی مالیاتی را که باید 

بپردازند، نمی پردازند؟

درآمد دو طرح ماليات بر امالک خالی و لوكس، كمتر از یك روز صادرات نفت ایران است

فرصت سوزی درآمدزایی ۲ هزار میلیاردی   دولت 
News kasbokar@gmail.com

طبق گزارشی که خزانه داری آمریکا منتشر کرده، 
دریافت باج افزار از کســب و کارها در سال جاری 
افزایش یافته و در برخی موارد به چند میلیارد دالر 

رسیده است.
این گزارش توسط واحد شبکه مجری جرایم مالی 
خزانه داری آمریکا )FinCEN( تهیه شــده و با 
بررســی گزارش فعالیت های مشکوک مربوط به 
مؤسسات مالی، رشد قابل توجه باج های پرداخت 
شده در نیمه نخست ۲0۲۱ را تحلیل کرده است. 
همچنین این گزارش با تحلیل تراکنش های بالک 
چین مرتبط بــه کیف پول ها درآمــد گروه های 

هکری را تخمین زده است.

این بررســی نشــان داد از ژانویه تا ژوئن ۲0۲۱ 
میالدی گزارش هایــی از تراکنش های مربوط به 
باج افزارها ثبت شــده که حجم آن بالغ بر حدود 
5۹0 میلیون دالر اســت. برخــی از عجیب ترین 
تراکنش های ثبت شده در این گزارش مربوط به 
۱0 گروه هکری است که طی 3 سال گذشته حدود 

5.۲ میلیارد دالر بیت کوین جابه جا کرده اند.
هرچند این رقم بســیار بزرگ به نظر می رسد اما 

احتماالً حجم کل آن نیست. واحد شبکه مجری 
جرایــم مالی خزانــه داری آمریکا بــرای تنظیم 
این گزارش با بررســی کیف پول هــای مرتبط با 
پرداخت های انجام شــده با ۱0 برنامه بزرگ باج 
افزاری، تراکنش های خارجی آن را تحلیل کردند.

البته تعجبی نــدارد که کســب و کار هکرهایی 
که از باج افــزار اســتفاده می کننــد در ۲0۲۱ 
میالدی رشد کرده است. در سال جاری میالدی 

گروه های هکری با نفوذ به شــرکت های بزرگ، 
شرکت های خط لوله انتقال سوخت، بیمارستان ها، 
 شــرکت های بیمــه و غیــره از آنهــا اخــاذی 

کردند.
گزارش جمع آوری شده نشان می دهد پرداخت 
باج سبب می شود هکرها برای یافتن طعمه های 
جدید تالش کنند. در این میان دولت آمریکا سعی 
دارد با شیوه های مختلف این چرخه را متوقف کند. 
در همین راستا وزارت دادگستری آمریکا در حال 
ایجاد گروهی است که هدف آنها یافتن صرافی های 
رمزارزی است که تراکنش های مرتبط با جرایم را 

تسهیل می کنند.

مایکروسافت لینکدین را در چین پس از گذشت 
حدود هفت سال از راه اندازی آن تعطیل کرده و 
نسخه ســاده تری را جایگزین این پلتفرم خواهد 

کرد که تنها به مشاغل متمرکز می شود.
لینکدین تنها شبکه اجتماعی آمریکایی بزرگی بود 
که در چین فعالیت می کرد. دولت این کشور این 
پلتفرمها را ملزم می کند مقررات و قوانین سخت 
گیرانه ای را رعایت کنند. لینکدین در یک پست 
وبالگ اعالم کرد: ما با فضای فعالیت پر چالشــی 

روبرو هستیم. این شــبکه اجتماعی سطح مشابه 
موفقیتی کــه از جنبه های اجتماعی اشــتراک 
گذاری و مطلع نگهداشتن در سراسر جهان داشت 

را در چین تجربه نکرده است.
 لینکدین اعالم کرد سرویس چینی خود را که در 
آن بعضی از محتواها به دلیل الزامات رگوالتوری 
محدود شــده اســت، با پورتال جدیــدی به نام 

InJobs  عوض می کند سرویس جدید که اواخر 
امسال راه اندازی می شود، شامل فید اجتماعی یا 
امکان به اشتراک گذاشتن پستها یا مقاالت نیست. 
نشانه های مشکل برای نخســتین بار در مارس 
نمایان شد. لینکدین در آن زمان گفته بود در مدتی 
که تالش می کند مطمئن شود مطابق با مقررات 
چین فعالیت می کنــد، پذیرش اعضای جدید در 

سرویس چینی خود را متوقف خواهد کرد.
بر اســاس گزارش رویترز، لینکدین که در سال 
۲0۱۶ توســط مایکروســافت خریداری شد، در 
ســطح جهانی در میان کارفرمایان، کارمندان و 
جویندگان کار بســیار محبوب است زیرا قابلیت 
های مشــابه شــبکه اجتماعی دارد کــه ارتباط 
گرفتن آنهــا با یکدیگــر را راحت تــر می کند و 
 همزمان به آنها اجازه می دهد شــبکه حرفه ای 

خود را بسازند.

تهران- ایرنا- ماموریت »لوســی« ناسا به هشت 
سیارک، یکی از پیچیده ترین سفرهای فضایی که 
تا به حال برنامه ریزی شده بود، قرار است از فلوریدا 

انجام شود.
در اطــراف ســیاره مشــتری ســیارک  هــای 
کوچک و بزرگی جمع شــدند که قدمتشــان به 
چهار میلیارد ســال پیش، یعنی ابتدای شــکل  
گیری منظومــه شمســی بازمی گردد.محققان 
تصور می  کننــد که این ســیارک  هــا در واقع 
باقی مانده  های مواد اولیه ســازنده ســیاره  های 
بیرونــی مثل مشــتری و زحل اســت. به همین 
دلیل ناســا تصمیم گرفته تــا فضاپیمایی به این 
 ناحیه بفرســتند و این اجرام آســمانی را بررسی 

کند.
این اجرام که اصطالحا »سیارک های تروجان« نام 
دارند، در دو گروه به همراه مشتری در مدارش به 
دور خورشید می  گردند. ماموریت لوسی ناسا اولین 
فضاپیمایی خواهد بود که تروجان  های مشتری را 

از نزدیک بررسی می  کند و اطالعات آن را به زمین 
می فرستد.

اسم این ماموریت را از روی فسیل معروفی که از 
نیاکان انسان بود، برداشتند و اسکلت این فسیل، 
یعنی لوسی اطالعات بی نظیری از تکامل انسان در 

اختیارمان قرار داد.
 فضاپیمای لوسی درست مثل این فسیل، دانش 
ما را از منشــا ســیارات دگرگون خواهــد کرد و 
اطالعــات جدیــدی از چگونگی شــکل گیری 
منظومه شمســی در اختیارمان قرار خواهد داد. 
به عالوه ممکن اســت این اجرام شامل ترکیبات 
 ارگانیکــی باشــند که زمیــن اولیه را تشــکیل

 دادند.
شــرکت »ائتالف پرتاب و راه اندازی« قصد دارد 
این فضاپیما را در ســفر چند میلیارد مایلی خود 
در یک بازه زمانی پرتاب 75 دقیقــه ای از 5:34 

صبح به وقت منطقه زمانی شرقی آغاز کند. قرار 
اســت این فضاپیما توسط موشــک »اطلس 5« 
از مجتمع 4۱ در ایســتگاه نیــروی فضایی کیپ 
کاناورال پرتاب شــود و ماموریت ۱۲ ساله خود را 
 به هشت سیارک مختلف در این ناحیه آغاز کند.

یکی از ایــن ســیارک ها در کمربند ســیارکی 
اصلی بیــن مریخ و مشــتری قــرار دارد و هفت 
سیارک دیگر از تروجان  ها هســتند. چهار مورد 
از این تروجــان  ها هم سیســتم  هــای دوتایی 
 هســتند که لوســی بــا یک هــدف دو نشــان

 را خواهد زد.
فضاپیمای لوسی به وزن 8۲۱ کیلوگرم، ۱4.۲5 
متر طــول، ۲.7 متر عــرض و  3.8 متــر ارتفاع 
 دارد. قطــر پنل هــای خورشــیدی آن 7.3 متر

 است. 
ماموریت لوســی ناســا اولین فضاپیمایی خواهد 

بود کــه تروجــان  هــای مشــتری را از نزدیک 
 بررســی و اطالعــات آن را بــه زمین ارســال 

می کند. 
تاکنــون هیــچ ماموریــت فضایی دیگــری در 
تاریخ به این تعــداد مقاصد مختلــف در اطراف 
خورشید فرســتاده نشده اســت و لوسی اولین 
آنها خواهد بود. لوســی برای اولین بــار تنوعی 
از اجــرام ابتدایــی منظومــه شمســی را به ما 
 نشــان خواهد داد که ســیاراتمان را تشــکیل 

دادند.
 United( شــرکت ائتالف پرتاب و راه انــدازی
دهنــدٔه  ارائــه    ،)Launch Alliance
خدمات پرتــاب و راه اندازی فضاپیمــا به دولت 
آمریــکا اســت. این شــرکت بــه عنــوان یک 
ســرمایه گذاری مشــترک بین سیســتم های 
فضایی الکهید مارتین و بوئینــگ، دفاع فضایی 
 و امنیتی در دســامبر ۲00۶ با ترکیب تیم  های

 دو شرکت شکل گرفت.

دبیر شبکه فن بازار ملی ایران گفت: فن بازارهای تخصصی 
و منطقه ای طی ۲0سال گذشــته، بیش از هزار میلیارد 
تومان گردش مالی در این شبکه داشته اند. محمد صالح 
خالقی با بیان اینکه کار اصلی دفاتر فن بازارها توسعه بازار 
فناوری است، گفت: اگر در اکوسیستم فناوری مبادله ای 
انجام شــود، دفاتر فن بازار و کارگزاران تجارت فناوری 
تسریع و تســهیل این مبادالت را انجام می دهند. این 
مبادالت اعم از فروش محصوالت فناورانه و های تک، جمع 
آوری سرمایه برای اختراعات و استارت آپ ها و همچنین 
موضوع انتقال دانش فنی و رفع نیازهای فناورانه با استفاده 

از توان داخلی است.دبیر شبکه فن بازار ملی ایران ادامه داد: 
در نظر داریم امسال برنامه های بین المللی در شبکه فن 
بازار ملی هم داشته باشیم. البته دستیابی به این هدف مورد 
نظر زمانبر خواهد بود، ولی در تالش هســتیم ارتباطات 
بین المللی کارگزاران تجارت فناوری با کارگزاران دیگر 

کشورها بیشتر شود.
او ادامه داد: ما در صدد هستیم در طرح بین المللی شبکه 
ملی فن بازار، فرصت هــای صادراتی خودمان را به دیگر 

کشورها معرفی و فرصت های سرمایه گذاری را از سرمایه 
گذاران دیگر کشورها برای کشور جذب کنیم. هدف ما 
کمک به اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور برای جذب 

سرمایه و دانش علمی است.
دبیر شبکه ملی فن بازار کشــور گفت: تاکنون بیش از 
هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته ایم. اما ذکر این 
نکته مهم است که تنها در یک سال گذشته، توانستیم با 
کمک کارگزاران تجارت فناوری و مدیران فن بازار حدود 

500 میلیارد تومان گردش مالی داشته باشیم. مجموعه 
این مبالغ در بازاریابی های محصوالت فناورانه و سرمایه 
گذاری های الزم برای استارت اپ ها، اختراعات و شبکه 

نوآوری کشور بوده است.
خالقی گفت: نســبت هزینه به این گردش مالی بیش 
از ۱50 برابر بوده یعنی ما با هزینه بســیار کمتر گردش 
مالی مورد نظــر را رقم زده ایــم و درآمدها بیش از ۱50 
برابر سرمایه گذاری ها بوده است.وی گفت: تا کنون 50 
شرکت کارگزاری با فن بازار ملی ایران همکاری کرده و 

تالش داریم تا انتهای سال این عدد به 70 کارگزار برسد.

درآمد هکرها در 2021

پرداخت از طریق باج افزار رشد کرد

تعطیلی لینکدین مایکروسافت در چین

ماموریت ناسا به ۸ سیارک اسرارآمیز انجام می شود

گردش مالی هزار میلیاردی فن بازارها در کشور



آنطور که رئیس ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد در سال 
آینده افزایش حقوق کارکنان پلکانی و احتماال از ۱۰ تا باالی 

۳۰ درصد خواهد بود.
به گزارش ایسنا، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه های 
دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور 
متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعالم این میزان با توجه 
به شــرایط تورمی با واکنش هایی از جمله برخی نمایندگان 

مجلس  همراه بود.
اما این که جریان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به چه 
صورتی است، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات 
عامل صندوق توســعه ملی از میرکاظمی – رئیس سازمان 
برنامه و بودجه مورد سوال قرار گرفت و وی در پاسخ به ایسنا 

توضیحاتی ارائه کرد.

نمی شــود بخاطر کارکنان تمام مردم در سختی 
باشند

میرکاظمی با بیان این که در ســال آینده افزایش حقوق به 
صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس تالش 
بر این اســت که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق های 
پایین ممکن است تا باالی ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی 
که چندین بار افزایش حقوق داشته اند کمترین درصد رشد را 
خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان 

یکسان نیست.
وی با اشاره به این که در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق 
قرار گرفته ایم، یادآور شــد: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد 
می شود و به دنبال آن حقوق ها افزایش پیدا می کنند که برای 
تامین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش 

پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد می کند به عبارتی ۲۰ 
درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می کنیم، ولی تورم 
برای عموم مردم ایجاد می شود. دولت به سمتی حرکت خواهد 
کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای 
پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند 

تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجــه ادامه داد: متاســفانه در 
حال حاضر بهــم ریختگی باالیی در وضعیــت حقوق وجود 
دارد به طوری کــه مصوباتی را گرفته اند کــه افزایش باالی 
حقوق را برای برخی کارکنان ایجــاد می کند، اما مثال جوان 
تحصیلکرده ای که تازه وارد سیســتم می شود حقوق پایینی 
 دارد، اما برنامه ما این است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را 

تغییر دهیم.

در بودجه 1401 از منابع صندوق استفاده نخواهد 
شد

اما در ادامه رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال 
دیگر ایسنا مبنی بر اســتفاده دولت در بودجه سال جاری و 
بودجه سال ۱۴۰۱ از منابع صندوق توسعه ملی توضیح داد: ما 
به هیچ عنوان برنامه ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی در بودجه سال آینده نخواهیم داشت و به سمت خلق پول 
نمی رویم حتی این موضوع را در بخشنامه نیز تاکید کرده ایم. 
استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی بودجه ای نخواهد 
بود مگر برای پیشرانی اقتصاد و پروژه های بخش خصوصی و 

ایجاد زیرساخت در توسعه کشور.
میرکاظمی با بیان این که در بودجه امسال از منابع صندوق 
توسعه ملی استفاده شده اســت یادآور شد: این نیز براساس 

مصوبه قانون بودجه و مجوز صادره از مازاد ۲۰ درصد بوده که 
در نیمه اول سال استفاده شد و احتماال در نیمه دوم سال نیز 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این که نگاه دولت قبل 
این بود که همانطور که پول وارد صندوق می شود در فشارهای 
اقتصادی و تنگناها نیز از آن استفاده کند، اظهار کرد: بر این 
اساس برداشــت هایی از منابع صندوق صورت گرفته که در 
برخی موارد مانند مهار آب های مرزی اقدام پسندیده بود ولی 
در مواردی براساس ضروریات دولت صورت گرفته که تا حد 
ممکن سعی می شود اینگونه از منابع صندوق استفاده نکنیم 
هر چند منابعی که با مجوز رهبری برداشــت شده به صورت 
تسهیالت است و باید بعد از بررسی و محاسبات صورت گرفته 

به صندوق بازگردد.

واحد پول ملی ترکیه یک بار دیگــر رکورد تازه 
ای در کمترین نرخ برابری مقابل دالر را به ثبت 

رساند.
به گزارش بلومبرگ، در جدیدترین نمونه از اعمال 
نظر رییس جمهور ترکیــه در کار بانک مرکزی 
این کشور، اردوغان دو نفر از اعضای هیات مدیره 
بانک مرکزی این کشور را که مخالف کاهش نرخ 
بهره بودند برکنار کرد. از ســوی دیگر کســری 
بودجه دولت ترکیه تا پایان ماه ســپتامبر باالی 
۲۳.۵ میلیارد دالر گزارش شــده است. لیر که از 
ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۰ درصد ارزشش 
مقابل دالر را از دســت داده، کماکان روی مدار 

نزولی است.  
وضعیت شاخص های کالن اقتصادی ترکیه بیش 

از پیش باعث نگرانی فعاالن اقتصادی این کشور 
شده و شدت تمایل آن ها برای تبدیل لیر به دالر 
را بیشتر کرده اســت. همزمان با اوج گرفتن نرخ 
تورم، نرخ بیکاری نیز باال رفتــه و اصرار مقامات 
ارشد دولت اردوغان به کاهش بیشتر نرخ بهره، 
احتمال بیشــتر شــدن تورم را نیز افزایش داده 
است. تورم ترکیه تا پایان ماه آگوست باالی ۱۹ 

درصد بوده است.  
نگرانی از وضعیت روابط ترکیه و آمریکا، کماکان 
یکی از اصلــی ترین نگرانی هــای معامله گران 
بازارهای ارز در این کشــور اســت. رجب طیب 
اردوغان- رییس جمهــور ترکیه- با وجود دیدار 
با جــو بایدن گفتــه ترکیه کمــاکان مصمم به 
تکمیل خرید ســامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰ از 

روسیه اســت که به یکی از مهم ترین مناقشات 
واشــنگتن- آنکارا تبدیل شــده و آمریکا نیز به 
 همین دلیل تحریــم هایی علیــه ترکیه اعمال 

کرده است.   
لیر که هفته پیش به پایینترین سطح چند سال 
اخیر خود رســیده بود، بار دیگر روندی نزولی را 
تجربه کرد و به پایین ترین نرخ برابری خود مقابل 
دالر در طول تاریخ معاصر خود رســید تا جایی 
که نرخ برابری دالر در کانال ۹.۲  تثبیت شد. در 
آخرین دور از معامالت ارزی استانبول، هر دالر با 

۱.۴۴ درصد افزایش به ۰.۲۸۵ لیر رسید.
 در برابر دیگر ارزهای مهــم، نرخ برابری هر یورو 
معادل ۱۰.۷۵۹ لیر و هر پونــد معادل ۱۲.۷۶۳ 

لیر اعالم شد.

در حالیکه وزیر اقتصاد هوشمندسازی را مهم ترین 
اولویــت وزارتخانه می داند، معــاون فنی و حقوقی 
سازمان امور مالیاتی ضمن بیان اینکه این سازمان 
با شتاب فراوان به ســمت هوشمندسازی می رود، 
توضیحاتی درباره اقدامات این سازمان برای تحقق 

نظام مالیاتی هوشمند ارائه کرد.
محمود علیــزاده در گفت وگــو با ایســنا، درباره 
اینکه چه میزان از فرآیندهــای مالیاتی به صورت 
الکترونیکی انجام می شود،  اظهار کرد: نحوه مطالبه، 
ابالغ و دریافت اظهارنامــه مالیاتی کامال به صورت 
الکترونیکی انجام می شود. همچنین، طبق ماده ۹۷ 
قانون مالیات های مستقیم با استفاده از اطالعاتی که 
در سامانه سازمان امور مالیاتی وجود دارد، برمبنای 
آن مالک و معیار تعیین میزان ریســک پرونده ها و 
مودیان مالیاتی قرار می گیرد و به استناد آن بخشی 
از پرونده ها کامال از مرحله رسیدگی خارج می شوند.

وی افــزود: در حال حاضــر، فرآیند رســیدگی و 
حسابرسی مالیاتی با عامل انسانی انجام می شود و 
باقی موارد )اخذ اظهارنامه، صدور برگ تشــخیص، 
پرداخت مالیات( به صورت الکترونیکی انجام می شود 
که تمام آن ها را مکانیزه شدن نظام مالیاتی می دانیم 
اما هوشمندســازی به معنای این اســت که تمام 
تجزیه، تحلیل و محاسبات اطالعات را صرفا در درون 
فرآیندهای مالیاتی تعریف کنیم و عامل انســانی را 
به حداقل برســانیم. علیزاده ادامه داد: سازمان امور 
مالیاتی با شتاب فراوان به ســمت هوشمندسازی 
می رود که با پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مودیان که مبنای اصلی هوشمندسازی نظام 
مالیاتی کشور اســت،   اطالعات موردنیاز به صورت 
مطلوب در اختیار ســازمان قــرار می گیرد تا معیار 
تشخیص و داده مبنا کردن فرآیندهای مالیاتی باشد.  
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: قانون پایانه های 

فروشــگاهی در حال اجرا و فراگیر شدن است و بر 
مبنای آن صدور صورتحساب الکترونیکی در سطح 
کشور شروع می شــود که این صورت حساب ها در 
ســامانه های مودیان قرار می گیرد و مالک و مآخذ 

تجربه و تحلیل و مطالبه مالیات خواهد بود.  
وی در پایان سخنانش مطرح کرد که سازمان امور 
مالیاتی یکســری برنامه های راهبردی در خصوص 
هوشمندسازی فرآیندها و ساختارهای نظام مالیاتی 

دارد که در حال پیاده سازی است.
طبق این گــزارش، احســان خاندوزی_وزیر امور 
اقتصادی و دارایی_ تحقق سیاست گذاری هوشمند 
در حوزه اقتصــادی را اولویت مهــم وزارت اقتصاد 
دانسته و بر تســریع در اجرای برنامه ها و طرح های 
این اولویت تأکید کرده است که نظام مالیاتی کشور 
نیز به عنوان یکی از حوزه های اقتصادی مشمول این 

اولویت می شود.  

بررسی آخرین قیمت های تســهیالت مسکن از 
کاهش قیمت این اوراق نســبت به حدود دو هفته 

قبل حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، بررســی آخرین وضعیت قیمت 
اوراق مســکن نشــان می دهد که هر برگ اوراق 
تسهیالت مسکن در فروردین، اردیبهشت و خرداد 
سال گذشــته به ترتیب ۶۷ هزار و ۲۰۰، ۶۶ هزار و 

۷۰۰ و ۶۷ هزار و ۳۰۰تومان قیمت دارند.
هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در 
تیر و مردادماه و شهریور سال گذشته نیز با قیمت 
های ۷۰ هزار و ۵۰۰، ۶۷ هــزار و ۸۰۰ و ۶۷ هزار و 

۲۰۰ تومان داد و ستد می شود.
این اوراق درهر کدام از ماه های مهر و آبان و آذر ۶۶ 
هزار و ۹۰۰، ۶۶ هزار و ۵۰۰ و ۶۷ هزار و ۶۰۰تومان 
قیمت دارند. اوراق تســهیالت مسکن در دی  سال 
گذشــته با قیمت ۶۶ هزار و ۷۰۰، در بهمن ماه با 
قیمت ۶۶ هزار و ۸۰۰ تومان و در اســفندماه نیز با 

قیمت ۶۷ هزار و۸۰۰ تومان معامله می شود.

قیمت اوراق مسکن از فروردین تا شهریور 
سال جاری

همچنین ایــن اوراق در فروردین ســال ۱۴۰۰ با 
قیمت ۶۷ هزار و ۹۰۰ تومان، در اردیبهشــت ماه 
ســال جاری با قیمت ۶۷ هــزار و ۲۰۰ تومان، در 

خردادماه ســال جاری نیز با قیمت ۶۷هزار تومان 
معامله می شود.

قیمت این اوراق در تیر و مرداد و شــهریور ســال 
جاری نیز بــه ترتیب ۶۷ هزار، ۶۷ هــزار و ۲۰۰ و 
۶۶ هزار و ۸۰۰ تومان است و این گزارش بر اساس 

قیمت شهریور ماه نوشته شده است.

قیمــت اوراق برای مجردهــا و متاهل های 
تهرانی

بر این اساس مجردهای ساکن تهران می توانند تا 
۲۸۰ میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که 
شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 

و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود.
لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تســهیالت 
باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مســکن خریداری کند 
که هزینه این تعداد اوراق با تســه ۶۶ هزار و ۸۰۰ 

تومانی، ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می شود.
همچنین با در نظــر گرفتن ۸۰ میلیــون تومان 
وام جعاله که برای آن بایــد ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۰ 
میلیون و ۶۸۸ هزار تومان خریداری کنند، مجموع 
هزینه خرید اوراق به ۳۷ میلیون و ۴۰۸ هزار تومان 

می رسد.
زوج های تهرانی نیز برهمین اســاس می توانند تا 
ســقف ۴۸۰ میلیون تومان شــامل ۲۰۰ میلیون 

تومان تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و ۸۰ 
میلیون تــوان وام جعاله دریافت کننــد؛ بنابراین 
زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه آن ۵۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان 
می شــود که همراه با هزینه ۱۰ میلیــون و ۶۸۸ 
هزار تومانی وام جعاله که بــرای آن باید ۱۶۰ ورق 
تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 

۶۴ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای 
با جمعیت بیش از ۲۰۰ هــزار نفر برای مجردها به 
۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده 
است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل 
های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۲۱ میلیون و 
۳۷۶ هزار تومان و متاهل ها نیز باید ۴۲ میلیون و 

۷۵۲ هزار تومان پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به ۱۲۰ 
و برای زوجین این مناطق نیز به ۲۴۰ میلیون تومان 

رسیده است.
بنابراین مجردها باید با پرداخت هشت میلیون و ۱۶ 
هزار تومان و متاهل هــا نیز با پرداخت ۱۶ میلیون 

و ۳۲ هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

جزئیات افزایش حقوق 1401؛ از ۱۰ تا باالی ۳۰ درصد

کاهش پی درپی ارزش لیر ترکیه

قیمت اوراق مسکن کاهش یافتایران چقدر از مالیات ستانی هوشمند فاصله دارد؟
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رییس سازمان برنامه و بودجه:

در بودجه 1401 از منابع 
صندوق توسعه ملی 

استفاده نمی شود

سیف به ۱۰، عراقچی به ۸  
و آقاخانی به ۱۳ سال 
حبس محکوم شدند

ورود سرمایه به بورس 
پس از ۸ روز

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

فرصت سوزی 
در مالیات ستانی 

ظرفیت درآمدزایی بیشتری 
برای دولت از شناســایی و 
اخــذ بیشــتر مالیــات از 
روشــهای معمــول وجود 
ندارد. بنابراین دولت به دنبــال ایجاد پایه های 
جدید مالیات ستانی مانند اخذ مالیات از خانه ها 

و خودروهای...

  مرتضی افقه، اقتصاددان 
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دولت ناتوان از مالیات ستانی

وصول تنها 5 درصد
 از مطالبات مالیاتی

حذف  لبنیات   و  پروتئین 
از  سفره خانوارها 

رئیس اتاق ایران: هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش نقدینگی و تورم می شود

زنگ خطر تورم  سرسام آور
صفحه2
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ابهام  در  واردات  خودرو
طرح   واردات   خودرو   سه شنبه   نهایی   می شود

در حالی مرکز پژوهش های مجلس کسری بودجه 
۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای دولت پیش بینی 
کرده است که این نهاد سالهاست از اصلی ترین منبع 
درآمدزایی خود غافل مانده است. مالیات ستانی مهم 
ترین منبع برای درآمدزایی دولت است در حالی که 
قانون بودجه سال ۹۹ سازمان امور مالیاتی را مکلف 
کرده بود که حداقل ۳۰ درصــد مطالبات مالیاتی 
دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا پایان سال ۹۹ 
وصول و به حساب خزانه  داری واریز کند، اما این اتفاق 
رخ نداده است. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ رائه 
شده از سوی دیوان محاسبات نشان می دهد ۲۱۳ 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این مطالبات مالیاتی، 

دولت توانسته فقط ۵ درصد...

افزایش روزانه قیمت لبنیات و پروتئین موجب حذف 
این اقالم خوراکی ضروری از سفره مردم شده و برای 
خانواده ها کاالیی لوکس به شمار می رود. متاسفانه 
تشدید بحران قیمت لبنیات و پروتئین بیشتر گریبان 
گیر طبقه متوسط و رو به پایین جامعه شده است. در 
ماه های اخیر شاهد افزایش چندباره قیمت لبنیات و 
اقالم پروتئینی  بوده ایم که فشار سنگینی بر دوش 
خانوارها وارد کرده است. اسن فشار به به گونه ای است 
که در شرایط فعلی که اقشار ضعیف  جامعه، قادر به 
خرید محصوالت لبنی و پروتئینی  نیستند. این امر، 
موجب خروج لبنیات از سبد خرید مردم شده است. 
بعد از گرانی ۱۲۰ درصدی همه محصوالت لبنی، 
اکنون اعالم کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول 

شیر پاکتی ۹۰۰ گرمی...

 واکسیناسیون 
عمومی 
با قوت 
ادامه یابد

رئیس جمهوری: 
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