
باالخره پس از حدود پنج ماه از افزایش غیر قانونی قیمت بلیت 
هواپیما توسط ایرالین ها، کاهش آن در دستور کار قرار گرفته 

و مقرر شده تا نرخ های جدید از شنبه ) ٢٩ آبان (اعالم شود.
به گزارش ایســنا، پنج ماه از افزایش غیــر قانونی نرخ بلیت 
هواپیما از ســوی ایرالین ها می گذرد و وزیر راه و شهرسازی 
و مسئوالن سابق ســازمان هواپیمایی نتوانستند این نرخ را 
کاهش دهند و هشدارها و جلسات متعدد آن ها با ایرالین ها 
برای  کاهش قیمت بی نتیجه ماند و شرکت های هواپیمایی 

همچنان در این ایام هر طور که خواستند عمل کردند.
از ابتدای روی کار آمدن رســتم قاسمی و گرفتن رای اعتماد 
از نمایندگان مجلس به عنوان وزیر راه و شهرســازی دولت 

سیزدهم در روزهای نخست شهریور ماه، این انتظار می رفت 
که سر و سامانی به این اوضاع داده شود.

قاسمی در نخستین برنامه خبری خود یعنی تودیع و معارفه 
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران در پاسخ 
به ایسنا درباره اینکه چرا تاکنون تکلیف قیمت بلیت هواپیما 
مشخص نشده اســت و ایرالین ها بدون داشــتن مصوبه و 
اختیار قانونی اقدام به افزایش نــرخ پروازهای داخلی کرده 
اند؟ اظهار کرد: قیمت بلیت هواپیما به دلیل رعایت پروتکل 
های بهداشتی به ویژه محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر 
در پروازهای داخلی افزایش یافته بود که امیدواریم با بهبود 
شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا و برداشته شدن این 

محدودیت بتوانیم قیمت بلیــت هواپیما را تعدیل کنیم. وی 
افزود: محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مسافر در ناوگان حمل 
و نقل عمومی بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اتفاق 
افتاده است که هم اکنون در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا 
در حال بحث و بررســی برای اعمال تغییرات در این پروتکل 

ها هستیم.
آقای وزیر البته طی روزهای گذشته نیز در دیگر مراسم های 
تودیع و معارفه در سازمان هواپیمایی اینگونه در این باره به 
ایسنا توضیح داد که فردا جلسه ای با حضور نمایندگان شرکت 
های هواپیمایی داریم که در آن جلســه تکلیف قیمت بلیت 
هواپیما را روشن خواهیم کرد.وی در پاسخ به سوال دیگری 

مبنی بر اینکه آیا قیمت بلیت هواپیما کاهش پیدا می کند یا 
خیر؟ گفت: در این جلسه به دنبال متقاعد کردن ایرالین ها 

برای کاهش قیمت بلیت هواپیما هستیم.
و حاال به نظر این جلسه که در روز گذشته برگزار شد، به نتیجه 
رسیده است و بر اساس اطالعات به دست آمده خبرنگار ایسنا 
از جزییات این جلسه مقرر شــده تا در روز شنبه ٢٩ آبان ماه 

نرخ های جدید اعالم و اعمال شود.
چرا که محمد محمدی بخش، معاون وزیر راه و شهرســازی 
و رییس سازمان هواپیمایی کشوری در حاشیه این جلسه با 
اشاره به مصوبه جلسه اظهار کرد: با توجه به تصمیم اتخاذ شده 
در شورای عالی هواپیمایی و موضوعاتی نظیر رفع محدودیت 

۶۰ درصدی ظرفیت پذیرش پرواز و افزایش ظرفیت پروازها و 
با توجه به استدالل های مطرح شده توسط سازمان هواپیمایی 
کشوری، نماینده شرکت های هواپیمایی و سایر اعضای شورا، 
توافق بر این شــد که از اول آذر نرخ بلیت هواپیما به میزانی 
که متعاقبا اعالم خواهد شــد، کاهش یابد.اما در شرایطی که 
قیمت بلیت هواپیما در تیر ماه امسال در مسیرهای مختلف 
داخلی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است، این انتظار می رود 
که کاهش قیمت نیز متناسب با آن باشد و از سوی دیگر اگر 
ایرالین ها در دوران شــیوع ویروس کرونا زیان دیده اند آن را 
نباید از جیب مردم هزینه کرد و بهتر است که دولت برای آن 

تدبیری بیاندیشد.

شاخص دالر به باالترین سطح ۱۶ ماه اخیر خود رسید.پس از چندین 
ماه کشمکش، الیحه حمایتی عظیم یک تریلیون دالری آمریکا با 
هدف تقویت سرمایه گذاری در زیرساخت های این کشور با امضای 

جو بایدن- رئیس جمهور این کشور- به قانون تبدیل شد.
با این الیحه انتظار می رود رشد اقتصادی آمریکا تقویت شود و این در 
حالی است که در اردوگاه رقیب دالر یعنی یورو، کریستین الگارد- 
رئیس بانک مرکزی اروپا- با رد درخواست ها برای افزایش نرخ بهره 
از قعر تاریخی فعلی گفته است که بازارهای مالی از نظر وی هنوز 
آمادگی چنین چیزی را ندارند. افزایش تورم در اقتصادهای بزرگ 

اروپایی خبر خوبی برای ارز واحد اروپایی نخواهد بود.
 نرخ تورم آلمان در ماه اکتبر باز هم باالی نرخ هدف گذاری شده دو 
درصدی باقی مانده و طبق اعالم مرکز آمار این کشور، متوسط بهای 
مصرف کننده مثبت ۴.۵ درصد بوده که ۰.۴ درصد بیشــتر از رقم 

ثبت شده ماه قبل و ۰.٢ درصد بیشتر از انتظارات فعاالن اقتصادی 
بوده است. این نرخ تورم، باالترین تورم ثبت شده در ٢۸ سال اخیر در 
این کشور محسوب می شود. همزمان با افزایش درآمدهای مالیاتی 
و کاهش کمک های دولتی به کسب و کارها برای جبران خسارات 
ناشی از کرونا که میزان مخارج دولت آمریکا را به شدت کاهش داده 
است، وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد کسری 
بودجه این کشور در ماه اکتبر به ۱۶۵ میلیارد دالر رسیده که این 
رقم، ۱۱٩ میلیارد دالر کمتر از رقم ثبت شده در مدت مشابه سال 
قبل بوده است. کاهش کسری بودجه به ویژه در شرایطی که تورم 

وضعیت مناسبی ندارد خبر خوبی محسوب می شود.   
مشــکل کارفرمایان آمریکایی در متقاعد کردن نیروهایشان برای 

بازگشت به سر کار رفته رفته در حال جدی تر شدن است: تنها در ماه 
سپتامبر بیش از چهار میلیون و ۴۰۰ هزار آمریکایی به طور داوطلبانه 
از سمت خود استعفا داده اند که این رقم رکورد جدیدی از زمان ثبت 
این آمار از سال ٢۰۰۰ میالدی تاکنون محسوب می شود. این استعفاها 
که بیشتر در بخش های تفریح و سرگرمی، تولید و مراقبت های درمانی 
بوده، هم به دلیل یافتن شغل بهتر و هم به دلیل دریافت مزایای بیکاری 
بوده است.  وضعیت کرونا در اروپا نسبت به بیشتر کشورهای جهان 
وخیم تر است و همین مساله نیز باعث افزایش فشار روی یورو مقابل 
دالر شده است.طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، شمار مبتالیان 
روزانه در تمامی مناطق جهان به جز اروپا ســیر نزولی خود را حفظ 
کرده اســت. میزان قربانیان کرونا به ویژه در بین اقتصادهای بزرگ 

نظیر انگلیس مجددا رو به افزایش است. از سوی دیگر کمیسیون اروپا 
اعالم کرد انتظار دارد متوسط رشد اقتصادی امسال کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا معادل پنج درصد باشد.   افزایش تورم تقاضا برای دالر را 
افزایش داده است.  رییس جمهور آمریکا در واکنش به رسیدن نرخ 
تورم به باالترین سطح ۳۰ سال اخیر گفت: تورم دارد به قدرت خرید 
شهروندان ما آسیب می زند اما با یک تورم ساختاری مواجه نیستیم 
بلکه این قیمت های انرژی هستند که باعث چنین وضعی شده اند. 
وی با بیان اینکه مهار تورم را اولویت اصلی خود می داند، گفت: هم با 
شورای اقتصاددانان ملی و هم با بانک مرکزی صحبت کردم و از آن ها 

خواستم جلوی روند افزایشی در این بخش را بگیرند.  
خبری خوب برای یورو که در هفته های اخیر بــه طور کامل از نرخ 

برابری ۱.٢ دالری عقب نشسته است می تواند بهبود اطمینان فعاالن 
اقتصادی به آینده منطقه یورو باشد. شاخص اطمینان منطقه یورو در 
هفته نخست ماه نوامبر با افزایش قابل توجه ۴.٩ واحدی نسبت به هفته 
قبل آن به ٢۵.٩ واحد رسیده است تا این شاخص وضعیت بسیار بهتری 
از ماه اکتبر که به کف ۱.۵ سال اخیر رسیده بود پیدا کند. همچنین 
شاخص تورم انتظاری فعاالن اقتصادی این منطقه نیز به ۱۴.۳ واحد 
کاهش یافته است.  کسری حساب تجاری آمریکا کماکان رو به افزایش 
است و این مساله فشار را روی دالر بیشتر می کند. طی ۱۰ ماه نخست 
امسال حجم تجارت آمریکا با چین بیش از ۶۰٩ میلیارد دالر بوده که 
این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته 
است. میزان صادرات چین به آمریکا با افزایش ۳۱.٢ درصدی نسبت 
به سال قبل به بیش از ۴۶۵ میلیارد دالر رسیده در حالی که این کشور 
در طرف مقابل فقط ۱۴۴ میلیارد دالر واردات از آمریکا داشته است.  

پــس از وقوع اختالل در ســامانه های هوشــمند 
ســوخت، وزیر نفت وعده تخصیص بنزین جبرانی 
در انتهای آبان ماه را اعالم کرد و در نهایت در جلسه 
امروز هیئت وزیران، اعضای دولــت با اعطای این 
سهمیه به دارندگان کارت سوخت موافقت کردند.

پس از هشــت روز از وقوع اختالل در سامانه های 
هوشمند سوخت عرضه سوخت در کشور به روال 
عادی برگشــت و تمام ۴۰۶۰ جایگاه کشور امکان 

عرضه بنزین یارانه ای و آزاد را پیدا کردند.
در آن زمان برای جبران هزینه وارده در دوره عدم 
دسترسی به سامانه هوشمند ســوخت قرار شد تا 
سهمیه اضافه به کارت های سوخت واریز شود، در 

نهایت امروز،  هیئــت وزیران وزارت نفت را موظف 
کرد از طریق شرکت تابعه ذیربط، سهمیه جبرانی 
بنزین با قیمت هر لیتر ۱۵ هزار ریال را به سهمیه 
ماهانه خودروهــا در آذر ماه ۱۴۰۰ صرفاً برای یک 

بار اضافه کند.
طبق اعالم پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، 
سهمیه جبرانی برای انواع خودروها با کاربری های 
مختلف بدین ترتیب مشخص شــده که  ۱۰ لیتر 
بنزین برای خودروهای سواری شخصی و مدل باال، 
ســواری و مدل باال جانبازان و معلولین،  مسافربر 
شخصی، آموزشگاه های رانندگی، آژانس و دستگاه 
های عمومــی، وانت کم مصــرف، وانت پرمصرف 

)دوگانه ســوز و LPG( و کامیون )دوگانه سوز و 
LPG(،   ۵ لیتر برای موتورسیکلت اختصاص یابد.

همچنین ٢۰ لیتر بنزین برای خودروهای سواری 
عمومی )دوگانه ســوز و LPG(، تاکسی و تاکسی 
ون )دوگانه ســوز و LPG(، خطی بین شــهری 
)دوگانه ســوز و LPG(، وانت پرمصرف و کامیون 
)بنزین ســوز(،  ۳۰ لیتر بنزین بــرای خوردوهای 
سواری عمومی )بنزین سوز(، تاکسی )بنزین سوز(، 
خطی بین شهری )بنزین سوز(، آمبوالنس )بنزین 
سوز، دوگانه سوز و LPG( و  ۴۰ لیتر بنزین برای 
اتوبوس، تاکســی ون )بنزین ســوز( و مینی بوس 

)بنزین سوز( اختصاص یافته است.

مدیرکل حمل ونقل مســافر ســازمان راهــداری و 
حمل ونقل جاده ای از اجرای پروتکل های جدید کرونایی 
در سفرهای جاده ای از ابتدای آذر ماه خبر داد و گفت: 
ارائه کارت واکسن برای همه مسافران الزامی خواهد 
شد.بر اســاس جدیدترین مصوبه ابالغ  شده از سوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا از ابتدای آذر ماه پروتکل های 
جدید و سختگیرانه ای در حوزه های مختلف از جمله 

سفرهای برون شهری به اجرا در خواهد آمد. داریوش 
باقر جوان اظهار کرد: پروتکل های بهداشتی مقابله با 
کرونا همگی بر جای خود باقی است اما پروتکل های 
جدید و سختگیرانه تری به آن اضافه شده است که از 
ابتدای آذر ماه اجرایی خواهد شد. به عنوان مثال به جای 
فاصله گذاری فیزیکی که قبال اجرا می شد، به صورت 

هوشمند این کار را انجام می دهیم.

وی افزود: بر اســاس پروتکل های جدید، افرادی که 
واکسن دریافت نکرده اند از ابتدای آذر ماه نمی توانند 
ســفر کننــد و ممنوعیت هــا و محدودیت هــای 
سختگیرانه تری برای آن ها اعمال خواهد شد. البته در 
این میان به این نکته اشاره ای نشده که حتما باید هر دو 
دز واکسن را دریافت کرده باشند بلکه کافی است کارت 

واکسن داشته باشند.

معاون هماهنگی توزیــع توانیر گفت: در حال نصب 
کنتور هوشمند برای مشــترکان پرمصرف هستیم 
که یکــی از قابلیت هــای این کنتور این اســت که 
محدودیت هایی را برای مصرف ایجاد می کند و اگر 
مشترکان باز هم رعایت نکنند، برق آنها قطع می شود.

غالمعلی رخشانی مهر در حاشیه مراسم آغاز برنامه 
سراسری بهینه سازی شبکه های توزیع برق در جمع 
خبرنگاران با بیان این که از دو ماه قبل نصب کنتورهای 
هوشمند برای مشترکان پرمصرف آغاز شده است، 
گفت: تاکنون ۸۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده که 
عمدتا در بخش خانگی بوده و امیدواریم از این طریق 

بتوانیم اصالح مدیریت مصرف برق را داشته باشیم.

به گفته معاون هماهنگی توزیع توانیر درخواست ما این 
است که این مشترکان در حد عامه مردم مصرف برق 
داشته باشند، البته باید به این موضوع توجه کرد که در 
بسیاری از شهرها و استان ها حداقل ۷۵ درصد مردم 
زیر الگو مصرف دارند و بالغ بر ۱۰ میلیون مشترک برق 
در کشور حداقل دو ماه را زیر ۱۰۰ کیلووات ساعت 

برق مصرف کردند که این مساله جای تبریک دارد.
وی با بیان این که طی دو سه سال اخیر که مصرف گاز 
در زمستان در بخش خانگی افزایش یافته با کمبودهایی 
برای تامین ســوخت در نیروگاه ها مواجه هســتیم، 
تصریح کرد: امســال برای کاهــش محدودیت ها از 
خودمان آغاز و برنامه هایی را در این راستا تدوین کردیم. 

رخشانی مهر ادامه داد: یکی از این برنامه ها بحث تعدیل 
روشنایی معابر بود که براساس آن در مکان هایی که 
شناسایی شده است اقدام به کاهش روشنایی کرده ایم. 
حتی پارک هایی که روشــنایی بیش از حدی دارند 
در این برنامه قرار گرفته اســت و برای این منظور نیز 
هماهنگی بسیار خوبی با بخش های مختلف وزارت 
راه و شهرســازی، فرمانداری ها، استانداری ها، پلیس 
راه و نیروی انتظامی صورت گرفته است. وی با تاکید 
بر این که هشــدارهایی را برای کاهش مصرف به این 
دسته از مشترکان داده ایم تصریح کرد: درصورتی که 
به این هشدارها توجه نشود، برق آنها قطع خواهد شد و 

پیشاپیش برای این مساله عذرخواهی می کنیم.

اعالم نرخ های جدید بلیت هواپیما از ٢٩ آبان

رسیدن دالر به قله ۱۶ ماهه در بازارهای جهانی

جزییات تخصیص سهمیه بنزین جبرانی اعالم شد

ممنوعیت و محدودیت های سختگیرانه برای سفر واکسینه نشده ها

برق مشترکان پرمصرف قطع می شود
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افزایش مصرف گاز در روزهای سرد سال

اجازه نخواهیم داد جای 
متن و حاشیه عوض شود

صنایع  درگیر 
قطعی گاز شدند

واکنش ایران 
به گزارش جدید آژانس
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سرمقاله

ناکارآمدی 
ماليات ستانی از مسکن 

مالیات بر خانه های لوکس 
مالیات معقولی است که در 
بیشتر کشــورهای جهان 
استفاده می شود. به عبارتی 
مالیات ستانی از خانه های لوکس به قانون جاری 
بسیاری از کشورها تبدیل شده اســت. در ایران 
هم در شــرایط فعلی تنها مالیاتی کــه می توان 
 در بخش مســکن دریافت کرد همین مالیات از 
خانه های لوکس است که توجیه دارد. این مالیات 
موجب می شود افرادی که دارایی بیشتری دارند 

بخشی از درآمد...

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
مسکن 
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سقوط طبقه متوسط
 به زیر خط فقر

یارانه ۱۰۰ هزار تومانی 
در مقابل حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانی

قبض های مالياتی خانه های لوکس و گران قيمت به دست مالکان می رسد

شوک  قیمتی  به   بازار مسکن
صفحه3
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آزادسازی  مشروط  واردات  خودرو
قالیباف:   واردات   خودرو   انحصار   را   از   بین   می برد

نمایندگان   مجلس   مصوبه   واردات   خودرو   را   اصالح   کردند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شرایط 
نامناسب شــاخص های اقتصادی در دولت های 
یازدهم و دوازدهم گفت: نــرخ فقر حدود ۱۰ واحد 
درصد افزایش پیدا کرده است. بررسی نتایج حاصل 
از پایگاه اطالعاتی رفاه ایرانیان نشــان می دهد در 
سال ۱۳٩٩ سهم خوراک از کل هزینه های خانوار به 
٢۳.۴درصد رسیده که ۱.۳درصد بیش از سال ۱۳٩۸ 
اســت؛ بنابراین، در مجموع تغییرات وضع اقتصاد 
کالن باعث بدتر شدن وضعیت معیشت خانوارهای 
ایرانی در دهه ۱۳٩۰ وهمچنین در سال ۱۳٩٩ شده 
و انتظار می رود روند افزایشی نرخ فقر که در سال ٩۸ 
نسبت به سال ٩۷ حدود ۳۸ درصد رشد کرده بود تا 
پایان سال ٩٩ و حتی سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا کند.

البته خط فقر همیشه یک...

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به 
غیر از دارو و گندم، ارز ۴٢۰۰ تومانی قرار اســت از 
۵ قلم کاال حذف شــود، گفت: بر اساس بند »ب« 
بودجه امسال دولت می تواند ارز ترجیحی را در طول 
سال حذف کند و در مقابل صد هزار تومان به مقدار 
یارانه ها اضافه شود. مهدی طغیانی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس با بیان اینکه تمهیدات دولت برای 
اصالح ارز ۴٢۰۰ تومانی بدون بار تورمی خواهد بود، 
گفت: به غیر از دارو و گندم، ارز ۴٢۰۰ تومانی قرار 
است از ۵ قلم کاال حذف شود. طغیانی افزود: بر اساس 
بند »ب« بودجه امسال دولت می تواند ارز ترجیحی 

را در طول سال حذف...

می توان برای 
همه مشکالت کشور 
راه حل علمی 
پیدا کرد

رهبر انقالب:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

کیفیت محصوالت ســرلوحه 
ذوب آهن اصفهان است

سیاوش خواجوی  مدیر فوالدسازی شرکت ذوب 
اهن اصفهان با بیان این که در راســتای رقابت در 
بازارهای هــدف و تامین نیاز مشــتریان، کیفیت 
محصوالت ســرلوحه ذوب آهن اصفهان اســت، 
گفت: این شرکت با ارتقاء توان علمی متخصصان 
خود و توســعه کارگاه هایی که در افزایش کیفیت 
محصول نقش به سزایی دارند به تضمین کیفیت 
محصوالت خود پرداخته  است. مدیر فوالدسازی 
شرکت به کیفیت انواع ریل های تولیدی در ذوب آهن 
پرداخت و گفت: با توسعه کارگاهای کیفیت محصول 
توانستیم انواع ریل مورد نیاز کشور و بازارهای منطقه 
را بر اساس استانداردهای ملی و جهانی تولید کنیم.

مدیر فوالدسازی شرکت از افزایش سه و نیم برابری 
محصوالت صنعتی در نیمه اول سال جاری نسبت 
 به مدت مشابه ســال قبل خبر داد و گفت: مبنای 
تولید برای ما رضایت مشتری است و برای رضایت 
مشتریان اســتانداردهای کیفیت را با دقت رعایت 
می کنیم. مدیر فوالدسازی شرکت نقش تعمیرات در 
تولید محصوالت باکیفیت را غیر قابل  انکار دانست و 
گفت: در این راستا تعمیرات اساسی کنورتور های ۲ 
و ۳ ، ایستگاه ۶ ریخته گری، جرثقیل ها و بومی سازی 
تاندیش ها و… از جمله اقداماتی است که برای حفظ 
کیفیت محصول انجام شده  است. وی تالش همکاران 
این مدیریت در تولید شمش های گوناگون و مورد 
نیاز شرکت را ستودنی دانســت و افزود: تالشگران 
این بخش، شمش های مورد نیاز انواع ریل، تیرآهن و 
سایر محصوالت با ارزش افزوده باالتر تولید کردند و 
اجازه ندادند تحریم ها و تهدیدها بر تولیدات شرکت 

کوچکترین تاثیری داشته باشد.

تقدیر از مشارکت بانک مهر ایران 
در طرح شهید سلیمانی

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد از مشارکت 
ارزنده بانک قرض الحســنه مهر ایــران در طرح 
شهید سلیمانی که به منظور پیشگیری و مقابله 
با بیماری کرونا برگزار شد، تقدیر کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک مهر ایران، محمد صالح جوکار 
نمایند مردم شریف یزد و رئیس مجمع نمایندگان 
این استان از اقدامات بانک مهر ایران برای مقابله با 
ویروس کرونا و مشارکت در طرح شهید سلیمانی 
تقدیر کــرد.در متن این تقدیر خطــاب به دکتر 
مرتضی اکبری مدیرعامــل بانک مهر ایران آمده 
است،به پاس سپاس از تالش و زحمات بی دریغ 
جنابعالی و همکاران محترم در راستای فرمایشات 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( که فرمرودند 
»مسئله اصلی کشــور بیماری کرونا است« و در 
جهت انجام مســئولیت اجتماعــی مجموعه و 
باتوجه به شرایط خاص کشــور در مقابله با همه 
گیری ویروس کرونــا بویژه در خصوص کمک به 
مراکز بهداشتی و درمانی منتخب استان یزد در 
قالب طرح شهید ســلیمانی، صمیمانه تشکر و 
قدردانی می نمایم. توفیق جنابعالی و همکاران 
محترم را از خداوند متعال خواستارم.شایان ذکر 
اســت، بانک مهر ایران در راســتای برنامه های 
مســئولیت اجتماعی خود و با توجه به شــرایط 
بحرانی کشور در مقابله با ویروس کرونا، از محل 
درآمدهای وجه التزام بانک، با مشارکت در طرح 
شهید ســلیمانی، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال را به 
تهیه ۲۵.۰۰۰ قلم تجهیزات پزشــکی مورد نیاز 
پیشگیری، واکسیناسیون، درمان و کنترل بیماری 

کووید ۱۹، اختصاص داد.

»نیکی ماندگار« در بانک مسکن
بانک مسکن در راستای دستیابی به اهداف خود 
در انجام مسوولیت های اجتماعی، طرح سرمایه 
گذاری کوتاه مدت عادی و بلندمدت یک ســاله 

با عنوان »نیکی ماندگار« را طراحی کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، بانک 
مسکن در ایفای مسوولیت اجتماعی خود، همواره 
جایگاه ویژه ای بین نهادهای مالی و پولی داشته 
است. در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه 
و نهادهای حمایتی و انجام بخشی از وظایف مدنی، 
هیأت مدیره بانک مسکن، سپرده سرمایه گذاری 
کوتاه مدت عادی و سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 
یک ساله با نام »نیکی ماندگار« تصویب کرده است. 
هدف این طرح، این است که مشتریان خّیری که 
تمایل به کمک به نیازمندان ناشــناس از طریق 
بانک را دارند، بدون نگرانی بابت از دســت دادن 
سرمایه اصلی خود، سهمی از سود علی الحساب 
متعلقه )حداقــل معادل ۲ درصــد و حداکثر به 
میزان کل سود( را به امور خیریه اختصاص دهند. 
در این طرح، بانک مســکن نیز متعهد می شود، 
وجوه دریافت شده از مشتریان خّیر را در سرفصل 
بستانکاران داخلی نگهداری کرده، مبالغ تجمیعی 
را در پایان هر فصل به حساب سازمان ها و نهادهای 
حامی افراد نیازمند که در قرارداد افتتاح حساب 
توسط مشتری تعیین شده، واریز کند. سهم سود 
تخصیصی به هر یک از سازمان ها و همچنین تعداد 
و نام سازمان های حمایتی مورد نظر، در قرارداد 
افتتاح حساب و توسط مشتری )از میان گزینه های 

موجود( تعیین می شود.

استان ها

مصوبــه مجلــس دربــاره 
واردات مشــروط خــودرو 
که با ایراد شــورای نگهبان 
به مجلس بازگشــته بود بار 
دیگر با اصالحاتی به تصویب 

نمایندگان رسید.
نمایندگان دوباره به آزادسازی مشروط واردات خودرو 
رأی دادند. مصوبه قبلی نمایندگان با ایراد شورای نگهبان 
و مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مجلس بازگشته 
بود. اما کمیسیون صنایع با حفظ موضع خود مبنی بر 
آزادسازی واردات خودرو دست به اصالح این مصوبه زد تا 
نظر شورای نگهبان تأمین شود. نمایندگان هم در جلسه 

امروز به این اصالحیه رأی دادند.
بر این اســاس ماده )۴( این طرح به این شــکل اصالح 
شد: »هر شــخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای 
صادرات خــودرو یا قطعات خــودرو یا ســایر کاالها 
و خدمــات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نســبت 
به واردات خــودرو برای تنظیم بازار اقــدام نماید.« در 
یکی از تبصره های این ماده هم آمده: »با هدف تنظیم 
بازار و رعایت الگوی مصرف، شــاخص های کیفیت و 
میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف 
تعداد مجاز واردات آنها )متناسب با کسری تولید داخل 
نسبت به تقاضای مؤثر( به صورت ساالنه، توسط وزارت 
 صنعت  معدن و تجــارت تعیین و بــه تصویب هیات 

وزیران می رسد.«

قالیباف:وارداتخودروانحصارازبینمیبرد
پس از رأی مجلس به اصالح طرح ساماندهی بازار خودرو، 
قالیباف رئیس مجلس گفت: کاری که در کمیســیون 
صنایع برای ســاماندهی بازار خودرو انجام شــده، کار 

درستی است. امروز برای ما اشتغال یکی از موضوعات 
مهم است و ما در کشور نیروهای فنی زیادی داریم همین 
طور امکانات، کارخانجات متعدد و افراد حقیقی و حقوقی 
فراوانی داریم که می توانند قطعــات تولید کرده و آن را 
با بهره گیری از نیروی کار و انــرژی ارزان و قابل رقابت 

صادر کنند.
او ادامه داد: این افراد می توانند این تولیدات را در چارچوب 
آئین نامه ها و مصوبات هیات وزیران صادر کرده و خودرو 
وارد کنند تا ایــن انحصار موجود از بین بــرود و ارتقاء 
فنی در کشــور ایجاد شــود تا این وضع قیمت گذاری 
در خودرو نیز پیش نیاید و من فکــر می کنم با اصالح 
مصوبه مجلس یکی از تصمیمات بســیار خوب گرفته 
شد و نظرات شورای نگهبان نیز تأمین می شود و ما این 
جا از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 

تقاضا می کنیم در سال تولید اجازه دهند بخش صنعت 
یک نفس آسوده ای بکشد.این چهارمین اصالح مجلس 
درباره این طرح است و از آنجا که نمایندگان بر رأی خود 
پافشاری کرده اند در صورت ایراد دوباره شورای نگهبان 
کار به تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
کشیده خواهد شد. مجمع تشخیص ایرادات جدی به 
ین طرح دارد و آن را بر خالف سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از تولید داخل می داند. حاال باید دید 
درنهایت اصالح جدید کمیسیون صنایع می تواند نظر 
شورای نگهبان را جلب کند یا آزادسازی واردات خودرو 
همچنان میان مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
 دست به دست خواهد شــد.واردات خودرو انحصارها را 

از بین می برد
رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: واردات خودرو 

باعث می شود که انحصار بازار خوردو از بین برود و از سوی 
دیگر این کار منجر به ارتقا دانش فنی و تولید رقابت پذیر 
می شود. به گزارش مهر، در جلسه علنی )چهارشنبه ۲۶ 
آبان ماه( مجلس شورای اسالمی، محمدرضا صباغیان 
پس از اصالح طرح ســاماندهی صنعت خودرو اظهار 
داشت: بر اســاس قانون ما باید ایرادات شورای نگهبان 
را برطرف کنیم که شــورای نگهبان فقط از تبصره یک 
این طرح ایراد گرفته بود اما کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس تبصره دو این طرح را هم تغییر داده است.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: شورای 
نگهبان فقط به تبصره یک ایــراد گرفته بود اما مجمع 
تشخیص مصلحت نظام هم به ماده دو ایراداتی را وارد 
کرده بود و این طرح به منظور تامین نظر شورای نگهبان 

و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصالح شده است.
وی بیان کرد: اقدامی که در کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس برای ســاماندهی بازار خودرو انجام شده، کار 
درستی اســت. ما در کشــور امکانات، نیروهای فنی و 
کارخانجات متعددی داریم که می توانند قطعات را تولید 

کنند و محصوالتی با کیفیت صادر کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با توجه به 
نیروی کار و انرژی ارزان و دانش فنی بومی ما توانایی آن را 
داریم که محصوالت خود را در حد استانداردهای جهانی 

تولید و صادر کنیم.
همچنین مطابق با مصوبات هیات وزیران باید خودرو 
به کشور وارد شود تا هم شاهد ارتقا دانش فنی در داخل 
کشور و تولید رقابت پذیر باشیم و هم انحصار خودرو از 

بین برود.
قالیباف بیان کرد: این اقدام باعث می شود دیگر شاهد 
اینگونه قیمت گذاری ها در خودرو نباشیم، تقاضای بنده از 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن است 
که در سال تولید اجازه دهند که بخش صنعت کشور یک 

نفس آسوده بکشد.

نمایندگان مجلس مصوبه واردات خودرو را اصالح کردند

رأی دوباره مجلس به آزادسازی مشروط واردات خودرو

رهبرانقــابدردیدارنخبــگانجوانو
استعدادهایبرترعلمی:

می توان برای همه مشــکالت 
کشور راه حل علمی پیدا کرد

رهبر معظم انقالب اســالمی صبح امروز در دیدار 
نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، نخبگان 
را نور چشمان ملت خواندند و با تأکید بر لزوم تمرکز 
جامعه علمی و نخبگان برای یافتن راه حل های علمی 
مشکالت مختلف افزودند: ظرفیت نخبگی جوانان 
ملت ایران، می تواند زمینه ساز پر کردن شکاف علمی 
کشــور با علم جهانی، عبور از مرزهای جهانی علم، 
ایجاد تمدن نوین اسالمی و تحقق آینده درخشان 
کشور باشــد. به گزارش ایســنا، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با تشکر از مطالب مفیدی که نخبگان در 
این دیدار بیان کردنــد، نخبگی را موهبت و نعمتی 
الهی خواندند و افزودند: استعداد و ظرفیت ذهنی تنها 
شروط تحقق نخبگی نیست بلکه باید با شکرگزاری 
و قدرشناســی این نعمت، و با کار و تالش و همت و 
مجاهدت، استعداد و ظرفیت را به نخبگی تبدیل کرد.

رهبــر انقالب در همیــن زمینه افزودنــد: البته 
قدرشناسی و شــکر عملی نعمت نخبگی جوان، 
وظیفه پدر و مادر، معلم و اســتاد و دستگاههای 
حاکمیتی نیز هست. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
خاطرنشان کردند: ملت ایران، ملتی بالقوه نخبه 
اســت و به همین علت از دیر باز هدف جنگ نرم 
تحقیرکننده استعمارگران قرار داشته تا استعدادها 
و توانایی های خــود را فراموش کند و حتی منکر 

شود و دروغ بزرگ »ما نمی توانیم« را بپذیرد.
ایشان با اشاره به خاطرات جواهر لعل نهرو از هند 
درباره تالش مستقیم و غیرمستقیم انگلیسی ها 
برای از بین بردن احساس توانایی و اتکای به خود 
در ذهن ملت هند گفتند: در تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر 
ایران نیز اســتعمارگران و حاکمان وقت، هم صدا 
ناتوانی ملت ایران را تبلیغ می کردند که پیروزی 

انقالب به این روند پایان داد.
رهبر انقالب غفلــت و غــارت را دو هدف مکّمل 
استعمارگران از القای ناتوانی در ملتها برشمردند و 
افزودند: وقتی ملتی از توانایی های خود غفلت کرد، 
غارت او آسان می شود. در واقع غفلت، مقدمه غارت 
و غارت، افزایش دهنده غفلت ملتها از توانایی ها و 
استعدادهای درونی است. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با استناد به آیات صریح قرآن مجید درباره پیامدهای 
منفی غفلت افزودند: خداوند در کتاب آســمانی 
هشدار می دهد که دشمن می خواهد شما از سالح 
و داراییهای خود غافل شــوید تا راحت حمله کند 
که این موضوع امروز با توجه به فشارها و جنجال ها 
در دنیا درباره مســئله پهپاد و موشک قابل توجه 
است. »احساس مسئولیت نخبگان« نکته دیگری 
بود که رهبر انقــالب در این دیدار به آن پرداختند 
و تأکید کردند: هم مســئوالن باید به وظایف خود 
درباره نخبگان عمل کنند، هم جوان نخبه باید در 
قبال مسائل کشور احساس مسئولیت کند و ضمن 
مبارزه با موانع و پذیرش برخی ســختی های گاه 
اجتناب ناپذیر، اجازه ندهد نامهربانی هایی که در 
برخی دستگاهها به نخبگان می شود، او را از ادامه راه 

و تالش و احساس مسئولیت باز دارد.

رییسجمهوری:
اجازه نخواهیــم داد جای متن و 

حاشیه عوض شود
رئیس جمهور گفت: بنای دولت همکاری، همدلی 
و هماهنگی با قوای دیگــر و همه نهادهای نظام 
جمهوری اسالمی با هدف حل سریع تر مشکالت 
اســت و اجازه نخواهیم داد جای متن و حاشیه 
عوض شود. به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور، صبح چهارشنبه در جلسه 
هیات دولت با تقدیر از معاون اول رئیس جمهور، 
استاندار هرمزگان و سایر مسئوالن و دستگاه ها 
برای رسیدگی ســریع به زلزله زدگان هرمزگان، 
گفت: بازســازی منازل بخش روستایی و شهری 

آسیب دیده از زلزله با سرعت دنبال شود.
در جلسه هیات دولت، استاندار هرمزگان گزارشی از 
وضع زلزله زدگان و امدادرسانی بیان کرد. رئیسی در 
ادامه با اشاره به گذشت سه ماه از آغاز به کار دولت، 
از دستگاه های مختلف خواست تا گزارش عملکرد 

سه ماهه خود را به مردم ارائه دهند.
رئیســی تاکید کرد: نباید به حواشــی که ایجاد 
می شود توجه کرد. بنای دولت همکاری، همدلی 
و هماهنگی با قوای دیگــر و همه نهادهای نظام 
جمهوری اسالمی با هدف حل سریع تر مشکالت 
اســت و اجازه نخواهیم داد جای متن و حاشیه 
عوض شود. رئیســی با بیان اینکه ماموریت مهم 
دولت، اداره کشــور، ناامید کردن دشمن و رونق 
بخشیدن به سفره های مردم است، تصریح کرد: 
راهبرد دولت سیزدهم، خدمت به مردم و اجرای 
مأموریتی بزرگ تر به نام اجرای عدالت است. اگر 

عدالت مخدوش شود همه باید حساس شویم.
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 سرپرست معاونت شهرســازی و معماری شهرداری 
طوالنی بودن زمان صدور پروانــه را از موانع تولید در 
صنعت ساخت و ساز دانست وگفت: زمان صدور پروانه 
ساختمانی باید به کوتاه ترین زمان ممکن کاهش یابد.

به گزارش اقتصادنیوز، حمید صارمی، سرپرست معاونت 
شهرسازی و معماری شــهرداری تهران در انتقاد به 
فرآیند طوالنی صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران، 
گفت: در حال حاضر میانگین زمان صدور پروانه در شهر 
تهران 8۰ روز است، این در حالیست که بر اساس قانون، 
شهرداری ها مکلف هستند، ظرف مدت یک هفته پس 
از دریافت مدارک الزم و اخذ عوارض، نسبت به صدور 
پروانه ساخت اقدام کنند. البته این مشکل صرفاً مختص 
به شهر تهران نیست و میانگین زمان صدور پروانه در 

سایر شهرهای کشور نیز طوالنی است.
صارمی با اشاره به مدت زمان صدور پروانه در شهرهای 
جهان، بیان کرد: مطالعات نشان می دهد، زمان صرف 
شده برای صدور انواع مجوزهای ساختمانی در سایر 
کشــورها کمتر از ۳۰ روز است، به عنوان مثال، صدور 

مجوز ساختمانی در استرالیا به صورت کاماًل مجازی و 
بدون نیاز به مراجعه به شهرداری، ظرف کمتر از ۲۰ روز 
انجام میشود. وی فرآیند طوالنی صدور پروانه را یکی از 
مصادیق موانع تولید دانست و ادامه داد: امروز دریافت 
مجوز ساختمانی به یک ماراتن نفسگیر تبدیل شده که 
بخش زیادی از زمان و توان مالی شهروندان متقاضی 
ساخت و ســاز را ضایع می کند و این موضوع، آسیب 
های زیادی از جمله رکود ساخت و ساز، بیکاری نیروی 
کار این حوزه، خروج سرمایه از کشور، افزایش تمایل به 
ساخت و ساز غیرمجاز، شکل گیری فساد، کند شدن 

روند نوسازی بافت فرسوده و... را به دنبال دارد. 
صارمی تصریح کرد: یکی از اقداماتی که تاکنون برای 
کاهش زمان و فرآیند بروکراســی صدور پروانه انجام 
شده، سیستمی شدن این فرایند است اما متأسفانه به 
دلیل نبود زیرساخت های الزم، این اقدام نیز نتوانسته 
به تســریع این روند کمک کند، همچنین در جریان 
رســیدگی به پرونده ها، فرآیندهای تکــراری زیادی 
وجود دارد و کاری که می تواند توسط یک کارشناس 

انجام شود، توســط چندین نفر انجام می شود، ضمن 
اینکه  شهروندان برای دریافت پروانه ساختمانی بین 
شــهرداری های مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک 
شهری پاسکاری می شــوند و همین مسئله دافعه ای 
در حوزه ساخت و ساز و نوسازی بافت فرسوده ایجاد 

کرده است. 
سرپرست معاونت شهرســازی و معماری شهرداری 
تهران با تأکید بر اینکه زمان صدور پروانه ساختمانی 
تنها به مدیریت شــهری مربوط نیســت و بخشی از 
طوالنی شدن این مسیر مربوط به دریافت استعالمات 
از سازمان های دیگر اســت، اظهار داشت: یکی از این 
سازمان ها، نظام مهندسی اســت که اغلب، دریافت 
اســتعالمات ارجاعی به این ســازمان چند ماه طول 
می کشد، همچنین انجام استعالم باغ بودن یا باغ نبودن 
ملک که توسط کمیسیون ماده 7 انجام می شود نیز ماه 
ها طول می کشد. باید توجه داشت که طوالنی شدن 
این استعالمات عالوه بر کند شدن فرایند صدور پروانه، 

منجر به ایجاد فساد نیز می شود.

صارمی ادامه داد: مسئله دیگری که موجب کند شدن 
فرآیند صدور پروانه می شود، برخط نبودن ارتباطات 
بین سازمان ها و نهادهای ذیربط از جمله وزارت مسکن 
و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، شرکت گاز، برق و آب و... است 
که در صورت برخط شدن این ارتباطات، از اتالف زمان 
نه تنها برای صدور پروانه بلکه در سایر امور جلوگیری 

خواهد شد.
وی با اشاره به کاهش آمار صدور پروانه طی سال های 
اخیر افزود: یکی از دالیل کاهش رغبت به ساخت و ساز 
همین زمان طوالنی صدور پروانه است، بنابراین با توجه 
به اهمیت موضوع و ضرورت رفع موانع تولید در صنعت 
ساختمان، درصدد هستیم با استفاده ازنتایج آسیب 
شناسی هایی که تاکنون انجام شده و همچنین تعامل 
با سازمان های دخیل در این زمینه، فرآیند صدور پروانه 
را به کوتاه ترین زمان ممکن برسانیم تا بدین ترتیب هم 
صنعت ساخت و ساز در پایتخت رونق گیرد و هم قفل 

نوسازی در محالت فرسوده باز شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به 
غیر از دارو و گندم، ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است از 
۵ قلم کاال حذف شود، گفت: بر اساس بند »ب« 
بودجه امســال دولت می تواند ارز ترجیحی را در 
طول سال حذف کند و در مقابل صد هزار تومان به 

مقدار یارانه ها اضافه شود.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
در گفتگو با تیتر امشــب با بیان اینکه تمهیدات 
دولت برای اصــالح ارز ۴۲۰۰ تومانــی بدون بار 
تورمی خواهد بود، گفت: به غیر از دارو و گندم، ارز 

۴۲۰۰ تومانی قرار است از ۵ قلم کاال حذف شود.
طغیانی افزود: بر اســاس بند »ب« بودجه امسال 
دولت می تواند ارز ترجیحی را در طول سال حذف 
کند و در مقابل صد هزار تومان به مقدار یارانه ها 

اضافه شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: قانون بوجه به دولت اجازه داد که در طول 
ســال ۱۴۰۰، ارز ترجیحی را برای سایر کاال ها به 
غیر از دارو حــذف کند و دولت تا پایان ســال بر 
اســاس قانون بودجه فرصت دارد که این مورد را 

انجام دهد.

طغیانی گفت: قانون بوجه به دولت اجازه داد که 
در طول ســال ۱۴۰۰، ارز ترجیحی را برای سایر 
کاال ها به غیر از دارو حذف کند، یعنی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دارو باقی می مانــد و مابقی ارز ترجیحی 
که بــرای نهاده های دامــی و آنچــه در زنجیره 
 تولید محصوالت دامی بــه آن ارز تعلق می گیرد، 

حذف می شود.
او گفت: دولت تا پایان سال بر اساس قانون بودجه 
فرصت دارد که این را حذف کنــد و اگر تا پایان 
ســال حذف نشــود، عمال از قانون بودجه تخلف 

شده است.
طغیانی ادامه داد: غیر از دارو فقط ۵ کاال است که 
به آن ها در حال حاضر ارز تخصیص داده می شود 
که همه هم در بخش کشــاورزی اســت؛ ۲ سال 
پیش که این سیاســت اعمال شد، حدود ۲۵ قلم 
کاال بود، در طول سال ۹8 و ۹۹، ۲۰ قلم آن حذف 
شد و االن فقط ۵ قلم کاالی دیگر باقی مانده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
افزود: سیاست درست این است که یارانه را نه در 
مبدأ تولید، بلکه در مقصد مصرف باید توزیع کرد؛ 
اگر ما می خواهیم به مردم کم درآمد و محروم هم 

کمک کنیم باید یارانه ای را به آخر زنجیره بدهیم 
نه به اول زنجیره، اگر بــه اول زنجیره اختصاص 
بدهیم، در طول این زنجیره تــا وقتی که بیاید و 
به دست مردم برسد، اثر آن یارانه از بین می رود؛ 
تمام این زنجیره بهره می برند و آخر این زنجیره که 

مردم باشند، بی بهره هستند.

دولتبرایحذفارز۴۲۰۰تومانینیاز
بهالیحهواجازهگرفتنازمجلسندارد

محسن زنگنه، عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس  با بیان اینکه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نیــاز به الیحه و اجــازه گرفتن از مجلس 
ندارد، گفت: برخالف حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
باالبردن ارز 8 میلیارد دالر تا ســقف ۱۲ میلیارد 

دالر نیاز به اجازه مجلس دارد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس افزود: 
گمانه زنی هــا درباره حذف یا اصــالح ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، اثــر تورمی خود را بر کاال های اساســی 

گذاشته است.
زنگنه علت ارائــه الیحه به مجلس در یکشــنبه 
گذشته را همراه کردِن مجلس در تصمیم گیری 

اقتصادی پیش رو مطرح کرد. او گفت: تا یک ماه 
آینده، کشــور معطل تصمیم گیــری درباره ارز 

۴۲۰۰ تومانی خواهد بود.
زنگنه با بیان اینکه هدف مجلس کمک به دولت 
است تا بتواند مسائل مالی را تا پایان سال کنترل 
کند، گفت: اگــر دولت بخواهــد تصمیمی برای 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد حتما شــرایط جامعه و 
نگرانی های تورم را در نظر خواهد گرفت که البته 
امیدواریم اگــر دولت تصمیم به حــذف این ارز 
گرفت شیوه های مناسبی را بکار بگیرد که در آن 
عواقب تورمی مورد نظر باشــد، زیرا ما در شرایط 
ســختی هســتیم و نرخ تورم ما هم اکنون باال ی 
۴۶ درصد است، در این شرایط افزایش تورم برای 
اقشار متوسط و دهک های پایین تبعات سنگینی 

خواهد داشت.
وی افــزود: در حال حاضــر خیلــی از ایده ها و 
تصمیمات اقتصادی که در شرایط عادی می توان 
آن ها را انجام داد در این شــرایط نیازمند دقت و 
حساســیت بیشتری است تا آســیب جدی وارد 
نکند البته مجلس نیز آمادگی کمک برای مدیریت 

اقتصادی و همراهی دولت را تاپایان سال دارد.

سرپرست نمایندگی جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل در وین اعالم 
کرد، در گزارش جدید فصلی آژانس در مورد اجرای برجام اعالم شده است 
آژانس به فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی خود درخصوص تعهدات مرتبط 

ایران ادامه داده است. 
به گزارش ایسنا، محمدرضا غائبی در ادامه افزود: همچنین در این گزارش به 
مالقات مدیرکل با معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در ۱۲ 
سپتامبر سال جاری و بیانیه مشترک پس از این مالقات و همکاری ایران با 
آژانس برای انجام برخی سرویس های فنی در مکانهای مورد توافق اشاره شده 
و یک مورد اختالف نظر در مورد یک مکان به دلیل آنکه ایران اعالم کرده "در 

حال انجام تحقیقات قضایی و امنیتی در مورد انجام عملیات تروریستی در این 
مکان است و تا پیان نیافتن این روند دسترسی آژانس به این مکان را فراتر از 
تعهدات حقوقی می داند و اینکه ایران از "آژانس درخواست کرده تا در انجام 

این تحقیقات به ایران کمک کند" اشاره شده است. 
این دیپلمات ایرانی گفت: طبق گزارش آژانس، فعالیت های غنی سازی در 
نطنز و فردو، از جمله با نصب آبشارها و ماشین های جدید سانتریفیوژ و غنی 
ســازی تا ۶۰ درصد و فراتر از ۳.۶7 درصد مقرر در برجام، همچنان با اطالع 

آژانس  ادامه دارد.
وی افزود: گــزارش آژانس، میــزان ذخایــر اورانیوم غنی شــده ایران در 

درجات مختلف را تا ۶ نوامبــر، ۲۴8۹.7 کیلوگرم اعالم کرده اســت و نیز 
اشاره شده اســت که مدیرکل دعوت ایران برای ســفر به تهران را پذیرفته 
است تا دیدارهای ســطح باالیی با مقامات دولت ایران برای بحث در مورد 
 موضوعات مورد عالقه طرفین بر اســاس بیانیه مشــترک ۱۲ ســپتامبر 

داشته باشد. 
سرپرســت نمایندگی اظهار کرد، با وجود تفاوت نظرهای فنی ما با آژانس، 
تعامالت در این زمینه میان دو طرف با هدف حل و فصل نهایی موضوعات 
فیمابین همچنان ادامه دارد و کشورهای عضو آژانس باید از هرگونه اظهارنظر 

عجوالنه یا با اهداف سیاسی در این زمینه پرهیز کنند.

میانگین صدور پروانه در تهران 80 روز

مانع زدایی ازتولید در صنعت ساخت و ساز

یارانه ۱۰۰ هزار تومانی در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

واکنش ایران به گزارش جدید آژانس

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com

افزایش اندک بهای سکه در بازار تهران
قیمت سکه در بازار تهران )چهارشنبه، ۲۶ آبان ماه( با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح جدید با افزایش ۵۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله 
شد. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ 

هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۴۱۵ هزار تومان شد.

بانک ها
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ناکارآمدی مالیات ستانی از بازار مسکن 
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 

مالیات بر خانه های لوکس مالیات معقولی است که در بیشتر کشورهای جهان استفاده می شود. به عبارتی مالیات ستانی از خانه های لوکس به قانون جاری بسیاری از کشورها تبدیل شده است. در ایران هم در شرایط فعلی تنها مالیاتی که 
می توان در بخش مسکن دریافت کرد همین مالیات از خانه های لوکس است که توجیه دارد. این مالیات موجب می شود افرادی که دارایی بیشتری دارند بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. تکیه بر مالیات ستانی 
از افرادی که توانایی مالی باالیی دارند نکته مثبتی است که باید در اجرای آن جدی تر بود. هرچند در بسیاری از کشورهای دیگر مالیات های سنگین تری نیز در این بخش بسته می شود اما همین اقدام در همین حد و اندازه نیز می تواند مفید 
واقع شود. هرچند این نوع مالیات ها در برخی از کشورهای دنیا نیز وجود دارد اما هیچ گاه منبع قابل اتکایی برای جبران کسری بودجه نبوده و امکان تحقق اهداف اعالم شده همچون اختصاص بخشی از آن به صندوق های توسعه ای برای 

ایجاد طرح های مسکنی فراهم نخواهد شد. باید توجه داشت که اخذ مالیات از محصول نهایی مسکن فاقد توجیه بوده و تنها زمانی می توان از بخش مسکن درآمدهای مالیاتی متصور شد که این مالیات ها برای زنجیره تولید طراحی شوند.
این موضوعات هر دوره تکرار مي شود و شالوده معضل مسکن همواره باز مي ماند و هیچگاه بسته نخواهد شد. این موضوع مهمي است که هیچ کدام از طرح هاي مسکن از طرح مسکن ملي، مسکن مهر و مسکن اجتماعي تا اجاره به شرط 
تملیك هیچ کدام براي ایران نبوده اما در ایران هم یك بخشي از آنها پیاده شده و باید گفت متاسفانه هیچ دولتي تاکنون قادر نبوده که ۵۰ هزار واحد مسکوني در سال تولید کند زیرا در قدرت هیچ دولتي نیست و همواره بخش خصوصي این 

تولیدات را انجام مي دهد که در دنیا هم همین است و کشورهاي توسعه یافته هم به همین منوال عمل کرده اند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: دستگاه های متولی 
برای تسهیل دسترسی مصرف کننده به مرغ منجمد 
و تخم مرغ و توزیع به وفور و کاهش قیمت این اقالم در 
بازار، هماهنگ شده اند.محمد باقر مجتبایی در مورد 
نشست بررسی و ارزیابی عملکرد هفتگی دستگاه های 
متولی تامین تا توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ با نرخ 
مصوب که در اتاق اصناف ایران برگزار شــد، گفت: 
به موجب تسهیل دسترســی مصرف کننده به مرغ 
منجمد و تخم مرغ و توزیع به وفور و کاهش قیمت این 

اقالم در بازار، دستگاه های متولی هماهنگ شده اند.
دبیرکل اتاق اصناف ایران افزود: در همین راستا عصر 
روز گذشته نشستی جهت ارزیابی عملکرد هفتگی 
دســتگاه های متولی تامین تا توزیع مرغ منجمد و 
تخم مرغ برگزار شد. در این نشست کل فرایند تولید 
تا توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ مرور و مسافت زیاد 
واحدهای صنفی با انبارها و سردخانه ها به عنوان یکی 
از چالش های اصلی توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ با 
نرخ مصوب مورد تاکید قرار گرفت. وی بیان کرد: از 

آنجایی که وزارت جهاد کشــاورزی پیش تر آمادگی 
خود مبنی بر توزیع این اقالم در واحدهای صنفی را 
اعالم کرده بود، لذا در این جلسه پیشنهاد شد تا ثبت 
درخواست واحدهای صنفی در سامانه ای انجام شده 
و شرکت پشتیبانی امور دام مرغ منجمد و تخم مرغ 
را در واحد صنفی تحویل دهد. ضمنا ضروری اســت 
تا نســخه ای از گزارش تحویل این اقالم به اتاق های 
اصناف ایران و تهران و ســازمان تعزیرات حکومتی 
ارائه شــود. دبیرکل اتاق اصناف ایران تصریح کرد: 
سیستماتیك شدن فرایند توزیع مرغ منجمد و تخم 
مرغ مزایایی از جمله افزایش سرعت توزیع و دسترسی 
مصرف کننده، کاهش قیمت بــرای مصرف کننده، 
افزایش نظارت و ترغیب واحدهای صنفی به توزیع 
این اقالم خواهد داشت.بر اساس این گزارش، در این 
نشست نمایندگانی از اتحادیه کشوری فروشگاه های 
زنجیره ای، اتحادیه هــای مرتبط تهران، شــرکت 
پشتیبانی امور دام، سازمان تعزیرات حکومتی، بسیج 

اصناف و مدیران بازرسی اصناف حضور یافتند.

دبیر هیأت مدیره اتحادیه طال ضمن تشریح علل گرانی 
طال گفت: بدلیل شــیوع کرونا، افزایش و عدم ثبات 
قیمت و شرایط اقتصادی مردم شاهد کاهش تقاضای 
خرید طال بودیم که منجر به تعطیلی ۵ درصد از واحدها 
شد.نادر بذرافشــان اظهار کرد: طی ۱۰ روز گذشته با 
توجه به اخبار سیاسی، اقتصادی، نوسانات نرخ نفت و 
نزدیك شدن به ایام پایانی سال میالدی در مجموع ۴۶ 
دالر افزایش نرخ اونس جهانی را داشتیم و در بازار داخل 
با توجه به نوسانات و افزایش نرخ ارز از هفته گذشته و 
اوایل این هفته، یك مقدار شــاهد افزایش قیمت طال 
و ســکه در بازار بودیم. دبیر هیأت مدیره اتحادیه طال 
و جواهر تهران افزود: اما از روز دوشــنبه و طی ۲ روز 
گذشــته با توجه به کاهش نرخ ارز و نبود تقاضا برای 
خرید سکه و مصنوعات طال، روند افزایش قیمت طال 
تبدیل به روند کاهشی شد و حدود ۴۸ ساعت است که 
قیمت های طال و سکه در بازارها کاهشی شده اند. وی در 

مورد وضعیت تقاضای خرید طال، تصریح کرد: از ابتدای 
سال با توجه به شیوع کرونا، افزایش قیمت ها، نوسانات 
و عدم ثبات قیمتی که در برهه ای کاهشی می شود و در 
برهه ای افزایشی و شرایط اقتصادی مردم، رفتار جامعه 
در قبال خرید طال و سکه تغییر کرده است. در گذشته 
مرسوم بود که مردم تمایل زیادی به خرید مصنوعات 
طال و سکه داشتند و عمده دارایی خود را تبدیل به طال 
می کردند اما در حال حاضر این روند تغییر کرده است 
و تقاضا ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. بذرافشان 
گفت: همچنین کاهش تقاضا، موجب شــد از ابتدای 
ســال ۵ درصد از واحدهای تولیــدی و توزیعی طال 
تعطیل شوند.دبیر هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر 
تهران اظهار کرد: با توجه به کاهشی شدن روند قیمت 
ارز، کاهش تقاضا و انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی از 
مذاکرات برجام، این احتمال تقویت می شود که روند 

قیمت طال و سکه طی روزهای آینده کاهشی شود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت  تهران 
از تولید همه اجزاي ساعت دیواري، رومیزي و ایستاده 
به جز موتور در کشور خبر داد وگفت: همه ساعت  هاي 
مچي به کشور وارداتي است، اما اگر دستگاه  هاي مورد 
نیاز براي تولید این محصول وارد شود، امکان تولید 
ساعت مچي در داخل وجود دارد.عبدالرحیم احمدي، 
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با 
اشاره به روند طوالني واردات ساعت مچي، گفت: فرایند 
ثبت سفارش و بررسي در بانك مرکزي بسیار طوالني و 
کند است که علت آن محدودیت منابع ارزي و اولویت 

اقالم ضروري براي دریافت ارز است.
به گفته وي قاچاق ســاعت تا یك سال پیش خیلي 
کم بود، چراکه گمرکي ساعت مچي حدود ۱۰ درصد 
است. اما با توجه به مشکالت واردات و امکان حمل و 
نقل ساعت به همراه مسافر و به دلیل ابعاد کوچك، 
قاچاق کمي بیشتر شده است.احمدي با بیان اینکه 
ســاعت مچي تولید داخل ندارد، تصریح کرد: سال 
هاست تقاضا کردیم دستگاه هاي تولید ساعت مچي به 
کشور وارد با احداث سوله در اطراف شهر تهران تولید 
آن راه اندازي شود. اگر اجازه واردات داده شود حدود 
۳۰۰ نفر مشغول به کار میشوند.البته به گفته وي تولید 
اسکلت ســاعت دیواري، رومیزي و ایستاده در ایران 
انجام میشود، اما موتور این نوع ساعت ها وارداتي است.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران 
در ادامه با بیان اینکه کرونا و تعطیالت ناشــي از آن 
حجم بزرگي از بازار فروش را از بین برد و بیش از ۱۰ 
درصد از فروشندگان فعال ســاعت را از صنف خارج 
کرد، تصریح کرد: تعداد اعضــاي اتحادیه در تهران 
۹۰۰ نفر است، اما در پي شیوع ویروس کرونا حدود 

۱۰۰ نفر جوازشان را تمدید نکردند. همچنین کرونا 
باعث کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدي فروش ساعت نسبت 
به سال هاي قبل شد. وي افزود: قباًل افراد حتما یك 
بار در زمان ازدواج ساعت مي خریدند، اما با لغو شدن 
مراسم ها، خرید عروسي هم معناي خود را از دست 
داده و فقط ۲۰ درصد از عروس و دامادها براي خرید به 
ساعت فروشي ها سر مي زنند. عده اي هم هستند که 
ست ساعت شان را اینترنتي سفارش مي دهند. به طور 
کلي در پي شیوع ویروس کرونا، خیلي از خریداران از 
صفحات مجازي یا فروشگاه هاي اینترنتي ساعت مي 
خرند و بعد از خریداري به دلیــل مغایرت در کاال به 

اتحادیه مراجعه مي کنند.
این در حالي است که به گفته رئیس اتحادیه سازندگان 
و فروشــندگان ســاعت تهران در حال حاضر هیچ 
فروشگاه اینترنتي عضو اتحادیه نیست و این موضوع 
بارها با اتاق اصناف در میان گذاشتهشده تا فروشگاه 
هاي فروش ساعت عضو این اتحادیه باشند. همچنین 
همیشه به همشــهریان توصیه شده که براي خرید، 
تعمیر ساعت و یا تعویض بند و باطري حتماً به مغازه ها 
مراجعه کنند تا قابلیت پیگیري داشته باشد.به گفته 
احمدي در حال حاضر یك ساعت معمولي بین ۳۰۰ 

هزار تومان تا چهار میلیون تومان به فروش مي رسد.
احمدي در ادامه با بیان اینکه تأمین اجتماعي و مالیات 
بابت روزهایي که صنف تعطیل بود هم از فروشندگان 
طلب حق بیمه و مالیات میکنند، تصریح کرد: بیمه، 
مالیات، شــهرداري در کنار بهاي باالي اجاره مغازه 
در شرایط شیوع ویروس کرونا، عماًل باعث میشود تا 
برخي از مغازهدارها یا کاالهاي خود را گرانتر بفروشند 

یا اینکه از کاالهاي غیر اصل استفاده کنند.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: دپوي سیب 
زمیني در برخي اســتان ها و کاهش عرضه از سوي 
دالالن منجر بــه افزایش قیمت محصــول در بازار 
شد.مصطفي دارایي نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان 
تهران از گراني سیب زمیني در بازار خبر داد و گفت: 
دپوي سیب زمیني در استان هاي همدان، کرمانشاه، 
اردبیل و اراک و کاهش عرضه از سوي دالالن منجر 
به افزایش قیمت شده است. او قیمت کنوني هر کیلو 
انار دماوند را ۱۶ تا ۲۵ هزار تومان اعالم کرد و افزود: 
قیمت کنوني هر کیلو انار ساوه ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان، 
انار شیراز ۱۵ تا ۲۲ هزار تومان، پرتقال تامسون شمال 
۸ تا ۱۳ هزار تومان، پرتقال جنوب ناول ۱۰ تا ۲۴ هزار 
تومان، خرمالو شــمال ۸ تا ۱۴ هزار تومان، خرمالو 
شهریار ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، خرمالو کن ۲۰ تا ۳۰ 

هزار تومان و لیموشیرین ۱۳ تا ۱۷ هزار تومان است.
دارایي نژاد ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو کیوي با 

نرخ ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان، نارنگي انشو ۷ تا ۱۳ هزار 
تومان، نارنگي تخم ژاپني ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان، انجیر 
زرد ۱۰ تا ۲۳ هزار تومان، انگور بیدانه قرمز ۱۵ تا ۲۳ 
هزار تومان، انگور بیدانه سفید ۱۰ تا ۱۸ هزار تومان، 
ســیب لبناني زرد ۸ تا ۱۸ هزار تومان، سیب لبناني 
قرمز ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان، خیار اصفهان 
۴ تا ۷ هزار تومان، خیار بوته اي ۶ تا ۱۰ هزار تومان 
و خیار گلخانه ۶ تا ۹ هــزار و ۵۰۰ تومان در میدان 
مرکزي عرضه مي شــود. رئیس اتحادیه بارفروشان 
تهران قیمت هر کیلو بادمجان دلمه اي را ۴ تا ۶ هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: قیمــت هر کیلو بادمجان 
قلمي ۶ تا ۹ هزار تومان، بادمجان گلخانه ۸ تا ۱۱ هزار 
تومان، پیاز شیري ۴ تا ۶ هزار تومان، پیاز قرمز ۵ تا ۶ 
هزار تومان، پیاز زرد ۵ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، چغندر 
۵ تا ۷ هزار تومان، سیرخشك ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان و 

شلغم ۵ تا ۶ هزار تومان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس با اشاره به شرایط 
نامناسب شــاخص های 
اقتصــادی در دولت های 
یازدهــم و دوازدهم گفت: 
نرخ فقر حدود ۱۰ واحد درصد افزایش پیدا کرده 
است. بررسی نتایج حاصل از پایگاه اطالعاتی رفاه 
ایرانیان نشان می دهد در سال ۱۳۹۹ سهم خوراک 
از کل هزینه های خانوار به ۲۳.۴درصد رسیده که 
۱.۳درصد بیش از سال ۱۳۹۸ است؛ بنابراین، در 
مجموع تغییرات وضع اقتصاد کالن باعث بدتر شدن 
وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی در دهه ۱۳۹۰ 
وهمچنین در سال ۱۳۹۹ شده و انتظار می رود روند 
افزایشی نرخ فقر که در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ 
حدود ۳۸ درصد رشد کرده بود تا پایان سال ۹۹ و 

حتی سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا کند.
البته خط فقر همیشــه یك داده پرحاشــیه بوده؛ 
برخی اعداد و ارقام اعالم شــده توســط نهادها را 
خط فقر واقعی نمی دادند و بر این باورند که زندگی 
در کالنشــهرها و هزینه هایی که به افراد تحمیل 
می شود، به تنهایی می تواند خط فقر را تا رقم های 
باالیی جابه جا کند. البته که بر اساس گزارش وزارت 
کار و تعاون نرخ فقر سرانه کشور در سال ۹۹ به یك 
میلیون و ۲۴۵ هزار تومان رسیده، اما زندگی با این 
میزان پول آن هم در کالنشهرها به شوخی می ماند.

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی در جلسه 
علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون 
اقتصادی در خصوص شــاخص های اقتصادی در 
دولت های یازدهم و دوازدهم گفت: این گزارش یك 
معیاری می شود برای اینکه دولت در چه شرایطی 
کشــور را تحویل گرفته است. عملکرد هشت ساله 
دولت های یازدهم و دوازدهم در خصوص شاخص 
های اقتصادی کار را به جایی رســاند که در پایان 

دولت دوازدهم شاخص سالم نداشتیم.
نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: نرخ رشــد 

اقتصادی وضعیت نامناسبی داشت، به گونه ای که 
فاصله زیادی میان برنامه ششــم و عملکرد شاهد 
بودیم و یك پنجم یا یك چهارم نرخ هایی که باید 
تحقق پیدا می کرد محقق نشد. از سوی دیگر نرخ 
فقر هم شرایط خوبی نداشت و این نرخ حدود ۱۰ 

واحد درصد افزایش پیدا کرد و از ۲۲ به ۳۲ رسید.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در خصوص 
چرایی این شــرایط گفت: یکی از دالیل مهم این 
موضوع، این بود که ظرفیت های اقتصادی کشور را 
نادیده گرفتند و همه توجه را به مذاکرات معطوف 
ساختند. اما خروجی مذاکره در دولت های یازدهم 
و دوازدهم چه بود؟ اینکه جمهوری اسالمی به همه 
تعهدات عمل کرد ولی طرف مقابل به تعهدات خود 

عمل نکرد.
نماینده مــردم کرمان بیان کرد: عدم اســتفاده از 
ظرفیت های داخلی و عدم توجه به توانمندسازی 
این ظرفیت ها از جمله این دالیل می باشد. اقتصاد 

ما ظرفیت های زیــادی دارد ولی عــدم توجه به 
توانمندسازی آن ها و گره زدن کشور به مذاکرات 
خارجی چنین شــرایطی را در کشــور ایجاد کرد. 
بنابراین عملکرد نامناســب دولت های یازدهم و 
دوازدهم در ایجاد چنین شــاخص هایی می تواند 
درسی باشد برای دولت سیزدهم.پورابراهیمی اضافه 
کرد: اقدامات اولیه توسط دولت در این حوزه انجام 
شده اســت. البته ما منتظر برنامه جامع اقتصادی 
دولت هستیم که تاکنون برنامه ای ارائه نشده است، 
البته مباحث مختلف و توضیحاتی در قسمت های 
مختلف ارائه شده اســت. امیدواریم دولت انقالبی 
و مجلس والیی در کنار هــم اقدامات مثبتی را در 

اقتصاد رقم بزنند.
یك کارشــناس اقتصادی در گفت و گو با "کسب 
و کار" گفت: آمارها نشــان می دهد تورم ۱۲ ماهه 
منتهی به تیــر ۱۴۰۰ معادل ۵۷ درصد اســت و 
این باالترین تورم چند دهه اخیر اســت. امروز ۱۰ 

میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر آمده است پس 
بخشی از طبقه متوســط نیز زیر خط فقر زندگی 

می کنند. این نتیجه استراتژی غلط ما است .
ارسالن ظاهری اضافه کرد: مهمترین مسئله اقتصاد 
ایران شــکاف بین نقدینگی و تولید کشــور است. 
نقدینگی که به یك سیل تبدیل شده و تولید ما درجا 
میزند. این شکاف یك تورم بالقوه و فشار معیشتی 
به مردم است. متأسفانه با این وضعیت نظام بانکی و 
بودجه، برآورد ما این است که آمریکا تحریم ها را لغو 

نمی کند و به دنبال هوشمندسازی آن است.
به گفته وی، یکــی از اولویت هــای تیم اقتصادی 
فعلی که می تواند اعتماد را به سیســتم بازگرداند، 
مبارزه با فساد اســت. اکنون فساد در سازمان های 
مختلف سیستمی و نظام مند شده است. اینکه تیم 
اقتصادی دولت جدید، فسادستیزی را اولویت قرار 
دادند مثبت است و امیدواریم که در عمل نیز بتوانند 

توفیق پیدا کنند.

نرخ فقر حدود 10 واحد درصد افزایش پیدا كرده است

سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر
شایلی قرایی
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ســازمان امور مالیاتی اعالم 
کرد واحدهای مسکونی و باغ 
ویالهای گرانتر از ۱۰ میلیارد 
تومان باید مالیــات بدهند. 
طبق قانون از آذرماه به مدت 
۲ماه، قبض های مالیاتی خانه های لوکس و گران قیمت 
به دست مالکان می رســد و آنها تا پایان بهمن ماه باید 
نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. براساس آیین نامه 

اجرایی بند خ تبصره  ۶ قانون بودجه  ۱۴۰۰، واحدهای 
مســکونی و باغ ویالها تا ارزش روز ۱۰ میلیارد تومان از 
پرداخت مالیات معاف هستند و خانه ها و باغ ویالهای 
گران تر باید  به نسبت مازاد بر ۱۰ میلیارد تومان به صورت 
پلکانی، مبالغی را ساالنه به عنوان حقوق دولت به سازمان 

امور مالیاتی بپردازند.
مالیات بر خانه ها و باغ های لوکس و گران قیمت، گامی 
در جهت گســترش چتر مالیاتی بر سر اغنیا محسوب 
می شود که درصورت اجرای درســت و بدون استثنا و 
تبصره، می تواند ثمرات خوبــی برای ملت و مملکت به 

همراه داشته باشد. به عنوان  مثال، اواخر سال قبل فروش 
یك خانه مولتی  میلیاردی در تهران خبرساز شد که فقط 
یکی از خانه های اعیان نشــین پایتخت بود و به قیمت 

حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان به فروش رفت.
بررسی ها نشان می دهد این خانه ۷۲۰۰ متری در محله 
فرشته تهران، با فرض این که ارزش روز آن، همان رقم 
۱۴۰۰ میلیارد تومان باشد، در سال جاری باید ۶ میلیارد 
و ۸۵۰ میلیون تومان مالیات بپردازد و با توجه به اینکه 
تعداد این امالک در مناطق اعیان نشــین کالنشهرها، 
به خصوص تهران کم نیست، رقم نهایی مالیات آنها مبلغ 

بسیار باالیی خواهد بود. این در حالی است که مصطفی 
قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران می 
گوید: منتشر شدن این اخبار نه تنها به سود بازار نیست 
بلکه باعث ایجاد هیجان در بازار می شود و اثرات منفی 
خواهد داشت. مالیات تنظیم کننده بازار است اما در حالت 
کلی اگر مالیات به درستی اجرا نشود نمی تواند در کاهش 
قیمت مسکن اثری داشته باشد. به گفته وی، مالیات بر 
خانه های خالی به درستی به مرحله اجرا نرسید. ممکن 
است مالیات بر خانه های لوکس موجب افزایش قیمت 

در بازار مسکن شود.

قبض های مالیاتی خانه های لوكس و گران قیمت به دست مالکان می رسد

شوک  قیمتی  به   بازار مسکن
شایلی قرایی
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همه ساعت  هاي مچي وارداتي است

دپوي سیب زمیني، قیمت را باال برد

افت ۵۰ درصدي نرخ زنجبیل در بازار

دبیركل اتاق اصناف ایران:

بازار مرغ منجمد و تخم مرغ اشباع می شود

تعطیلی ۵ درصد واحدهای تولید و توزیع طال

چرا طال گران شد؟
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دارندگان ارزهای ديجيتال ملزم به پرداخت ماليات 
شدند

شهروندان برخی از استان ها در آرژانتین ملزم به پرداخت مالیات ارز های 
دیجیتال هستند. یک الگوی مالیاتی جدید در آرژانتین در حال شکل گیری 
است؛ دو اســتان این کشــور اکنون قوانین مالیات بر ارزهای دیجیتال را 
تصویب کرده اند. این بدین معنی است که شهروندان آرژانتینی باید از این 
پس دارایی های دیجیتال خود را اظهار کنند و با توجه به معامالتی که در 
استان های توکومان و کوردوبا انجام می دهند، مالیات بپردازند. دلیل این 
امر این است که ارزهای دیجیتال با ســایر ارزهای بین المللی گروه بندی 
شده اند و بنابراین مشمول مالیات می شــوند. ارزهای دیجیتال در برخی 
از استان های آرژانتین مشــمول مالیات خواهند شداکنون، کاربرانی که 
با ارز های دیجیتال، تجارت و آن هــا را نگهداری می کنند، باید حداقل در 
دو استان کوردوبا و توکومان، درآمد و مالیات خود را افشا کنند. دلیل این 
امر مقررات جدیدی است که در سطح استان به تصویب رسیده و تصریح 
می کند که ارز های دیجیتال مانند سایر ارز های بین المللی در هنگام معامله 
مالیات خواهند داشت.این بدین معناست که عمال در این دو استان، ارز های 
رمزنگاری شده مانند سایر ارز های بین المللی طبق مقررات رفتار می شوند. 
اســتان توکومان اخیراً اصالحیه ای را در ماده ۲۲۳ قانون تصویب کرد که 
می گوید: »خرید و فروش ارز و اوراق بهادار دولتی، عملیات خرید و فروش 
ارز های دیجیتال در این بخش گنجانده شده است.« کوردوبا، استان دیگری 
که اوایل امسال قطعنامه مشابهی را تصویب کرد، همچنین تعیین کرد که 
معامالت ارز های دیجیتال مشمول مالیات خواهند بود، اما این ماده مالیاتی 
را به افراد یا شــرکت هایی که برای محصوالت یا خدمات خود به ارز های 

دیجیتال پرداخت می کنند، تعمیم می دهد.

زارع پور: ارتقای جایگاه و نقش رگوالتوری در اولویت است
كوتاهی برخی اپراتورها در توسعه شبكه به مردم 

گفته شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جلسه تکریم و معارفه مدیران جدید 
وزارت ارتباطــات با تاکید به لزوم ارتقای جایگاه و نقش ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، از رئیس جدید این سازمان خواست تا خدمات، 
مشکالت و کوتاهی های احتمالی اپراتورهای تلفن همراه را ارزیابی و برای 
مردم تشریح و رفع مشکالت را پیگیری کند.عیسی زارع پور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در جلســه تکریم و معارفه مشاور وزیر و مدیرکل دفتر 
وزارتی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
و مشاور وزیر و مجری طرح توسعه خدمات ارتباطات روستایی USO، با 
اشــاره به اینکه رگوالتوری یکی از مهم ترین بخش های وزارت ارتباطات 
 ICT است، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش
جایگاه رفیعی دارد و باید این جایگاه ارتقا یابد.وی افزود: در مقررات حوزه 
ارتباطات نیاز بــه تجدیدنظر داریم و اصالح و ارتقــای این بخش باید در 
برنامه های سازمان تنظیم مقررات قرار گیرد.زارع پور یکی از ماموریت های 
مهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دوره جدید را توجه به 
توســعه ارتباطات ثابت عنوان کرد و گفت: امیدوارم به زودی شاهد ایجاد 
رقابت در حوزه ارتباطات ثابت و برعکس شدن نسبت دسترسی ارتباطات 
ثابت و همراه باشیم. وی به وضعیت نامناسب ارتباطات سیار در برخی از 
مناطق پرداخت و افزود: سازمان تنظیم مقررات باید پیگیر ارتقای وضعیت 
ارتباطات سیار شود و اگر کوتاهی هایی از طرف اپراتورها در این حوزه وجود 
دارد برای مردم تشریح کند تا مردم از دالیل اختالالت موجود آگاه شوند.

عیســی زارع پور وزیر ارتباطات به رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی تاکید کرد که در چند روز آینده مشــکالت ارتباطات 
سیار را بررسی کند، دالیل آن را برای مردم توضیح دهد و مشکالت شبکه 
سیار در کوتاه ترین زمان ممکن رفع شود.وی ارتقای سطح پاسخگویی در 
سازمان تنظیم مقررات و سامانه و تلفن 195 را یکی دیگر از اولویت های این 
سازمان عنوان کرد و افزود: در این بخش ضعف  در پاسخگویی وجود دارد که 
باید خیلی سریع مرتفع شود. وی درباره انتصاب جدید خود در حوزه توسعه 
ارتباطات روستایی با اشاره به اینکه در این بخش کار بزرگی دوره قبل انجام 
شده است، افزود: این مسیر برای ایجاد دسترسی بیش از 6 هزار روستای 
باقیمانده نیز باید ادامه داشته باشد چرا که زندگی مردم به این فضا بستگی 
دارد و اگر مردم از ما آب و برق نخواهند قطعا دسترسی به شبکه را مطالبه 
می کنند.زارع پور ایجاد دسترسی به شبکه پایدار و پرسرعت در روستاها را 
بستر توسعه اقتصادی و آبادانی روستاها عنوان کرد و گفت: تالش می کنیم 
تا پایان سال 1401 بخش زیادی از روســتاهای باقیمانده را به ارتباطات 
پرســرعت متصل کنیم. بر اســاس این گزارش، در پایان این جلسه لوح 
قدردانی و احکام انتصاب حسین فالح جوشقانی و صادق عباسی شاهکوه به 
عنوان روسای سابق و جدید سازمان تنظیم مقرارات و ارتباطات رادیویی، 
مهرداد ترابیان و ایرج روحی، مشاوران سابق و جدید وزیر و مجریان طرح 
USO و سید تحسین عادلی مدیرکل سابق دفتر وزارتی و مصطفی اشرف 
مشاور وزیر و سرپرست جدید دفتر وزارتی توســط عیسی زارع پور وزیر 

ارتباطات و فناوری اطالعات ابالغ و تحویل شد.

آخرين وضعيت تغيير اپراتور همراه مشتركان
طبق آخرین آمار اعالمی، از ابتدای ســال 1400 تا پایان شــهریورماه، 46 هزار 
و ۲10 ترابرد تکمیل شده اســت و مشــترکان این اپراتورها با حفظ شماره خود 
توانســتند از خدمات اپراتور دیگری اســتفاده کنند.طرح ترابردپذیری شماره ها 
)MNP( این امکان را فراهم می کند که مشــترکان با حفظ شماره خود، اپراتور 
ارائه دهنده خدمات خود را عوض کرده و از خدمات اپراتور مقصد اســتفاده کنند.  
برای اجرای این طرح الزم است که در گام اول مشترک از طریق مراجعه به سایت 
یا مراجعه حضوری به دفاتر خدماتی اپراتــوری که قصد دارد به آن مهاجرت کند، 
فرم درخواســت را تکمیل و به عبارتی برای اجرای این طرح ثبت نام کند. پس از 
آن در صورتی که فرد از شــرایط الزم برخوردار باشــد از طریق یک پیامک تأیید 
ثبت نام او به اطالعش خواهد رســید.امکان تغییر اپراتورها از طریق ترابردپذیری 
تنها دو بار در سال میســر اســت و پس از این تغییرات هزینه تمامی سرویس ها، 
تماس و پیامک مطابق با اپراتوری که به آن ترابرد شــده محاســبه خواهد شــد. 
همچنین پیش از اجرای طرح ترابردپذیری الزم اســت مشترک حداقل سه ماه 
در اپراتور ارائه دهنده خدمات اولیه فعالیت داشته باشد.البته ممکن است برخی از 
درخواست های ترابرد از سوی مشترکان با موافقت مواجه نشود. احراز نشدن هویت 
مانند تطابق نداشــتن مشخصات اعالم شده با مشــخصات دارنده شماره، رعایت 
نکردن ترابرد نظیربه نظیر مانند درخواست ترابرد سیم کارت دایمی به اعتباری و 
برعکس، فعال نبودن سیم کارت، فعال بودن کمتر از سه ماه سیم کارت شماره مورد 
درخواســت برای ترابرد و پرداخت نکردن به موقع صورتحساب اولیه صادرشده از 
اپراتور فرستنده توسط مشترک در سیم کارت های دائمی از دالیل رد درخواست 
ترابرد عنوان شده است.طبق آخرین آمار اعالمی از سوی سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی، از ابتدای سال 1400 تا پایان شــهریورماه،  46 هزار و ۲10 
 ترابرد تکمیل شده است. ترابردهای صورت گرفته به شکل مجزا در جدول زیر آمده

 است.

اخبار

ویرجین گلکتیک ۳۰۰ میلیون دالر سهامش را فروخت
ریچارد برانسون بنیانگذار ویرجین گلکتیک، ۳۰۰ میلیون دالر از سهام این شرکت را فروخت تا بودجه برای گسترش کسب و کار خود فراهم کند. طبق اسناد موجود این میلیاردر آمریکایی ۱۵.۶ میلیون سهم ویرجین 

گلکتیک )حدود ۶ درصد از کل سهام شرکت سفرهای فضایی( در اختیار خود را با سوخت ۱۱.۹ درصد فروخت.فرایند مذکور برای پشتیبانی از کسب وکارهای توریستی و سرگرمی برانسون و همچنین توسعه همکاری های 
جدید و فعلی انجام شده اند. البته برانسون ۷۱ ساله با در اختیار داشتن ۶۰۰ میلیون دالر از سهام شرکت همچنان بزرگترین سهام دار ویرجین گلکتیک به حساب می آید.این در حالی است که در سال جاری میالدی ارزش 

سهام شرکت ۲۰ درصد کاهش یافت. یکی از دالیل این امر تاخیرها در آغاز پروازهای تجاری شرکت بود. طبق اطالعات موجود برانسون در ماه آگوست سال جاری نیز ۳۰۰ میلیون دالر از سهام شرکت را فروخته بود.

بــا رســیدن فصل ســرما 
و افزایــش مصــرف گاز 
خانگی، تامیــن گاز برخی 
از کارخانه هــای ســیمانی، 
فــوالدی و پتروشــیمی با 
مشکل مواجه شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، طی چند روز گذشــته گاز برخی از واحد های 
سیمانی قطع شده است؛ اتفاقی که وقوع آن چندان دور 
از انتظار نبود چرا که جواد اوجی وزیر نفت،  14 شهریور 
از پیش بینی کمبود گاز در فصل سرما به میزان دویست 
میلیون متر مکعب خبر داده بود، اما این موضوع زودتر 

از آنچه که انتظار می رفت، اتفاق افتاد.
محمدرضا جوالیی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران هم در روز 15 آبان گفت: امسال سرما زودتر آغاز 
شد و مصارف گاز به شدت افزایش یافت؛ به این معنا که 
از سه هفته پیش که بارش ها آغاز شده و همچنان ادامه 
دارد، افزایش 100 درصدی در مصرف گاز نســبت به 
همین بازه زمانی در سال 1۳99 را شاهد بودیم، ضمن 
اینکه پیش بینی ها حاکی از کاهــش دو درجه ای دما 
نسبت به سال گذشته است. همین ورود زود هنگام موج 
سرما و افزایش چشمگیر مصرف باعث قطع زودهنگام 
گاز مصرفی کشور شد. طبق گفته دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایان ســیمان، کارخانه هایی کــه در محدوده 
شمال، شمال شرق و شمال غرب قرار دارند با مشکل و 

قطعی گاز مواجه هستند.

برای مدت ۱۵ روز مازوت در کارخانه های 
سیمان ذخیره شده  است

شیخان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان تصریح 
کرد: موضوع قطع گاز از زمستان اتفاق جدیدی نیست 
و هر ساله با توجه به افزایش ســرما و  کاهش فشار گاز 
بخشــی از کارخانجات با قطعی گاز مواجه می شــوند. 
امســال برای مــدت 15 روز مــازوت در کارخانه های 
 ســیمان ذخیره شــده تا با مشــکل مواجه نشــوند. 
کارخانه هایی که در محدوده شــمال، شــمال شرق و 
شــمال غرب قرار دارند با مشــکل و دغدغه تامین گاز 

مواجه هستند.
او بیان کرد: کارخانه های سیمان به دلیل موضوع قطع 
گاز اساسا دوگانه سوز طراحی شده اند تا در صورت قطع 
گاز، با تامین مازوت وقفه ای در تولید نداشته باشیم، اما 
حمل مازوت از مراکز توزیع به کارخانجات سیمان به 
ناوگان ترابری قوی نیاز دارد. این ناوگان باید همزمان 
به نیروگاه ها هم سرویس بدهند پس ممکن است در 
تامین مازوت هم وقفه ای داشته باشیم. شیخان گفت: 
به دلیل قطعی گاز التهابات بازار را خواهیم داشت، اما 

اختالل بزرگی مثل سال قبل رخ نخواهد داد. با توجه به 
این که مصرف مازوت در کشور آنچنان زیاد نیست باید 
این ماده به میزان کافی وجود داشته باشد. هنوز برای 
سوختن مازوت در شهر های بزرگ محدودیت وجود 
دارد و گاز کارخانجات شــهر های بزرگ قطع نخواهد 

شد تا مجبور به سوزاندن مازوت نشوند.

قطــع گاز بــه کارخانه های فــوالدی و 
پتروشیمی  هم می رسد

البته این قطع گاز تنها به کارخانجات تولید ســیمان 
محدود نمی شود و به نظر می رسد کمبود گاز زمستانی 
قرار است گردن کارخانه های فوالدی و پتروشیمی ها 
را هم بگیرد. شــرکت های فوالدی طی نامه ای از وزیر 
صمت درخواست جلوگیری از قطع گاز زنجیره فوالد 
را داشتند که در این نامه آمده است: شرکت ملی گاز 
ایران در بخشنامه ناگهانی و با اســتناد به هماهنگی 
انجام شــده با نمایندگان آن وزارتخانه، دستور اعمال 
محدودیت شــدید در مصرف گاز تعــداد کثیری از 
کارخانجــات فــوالدی از گندله ســازی، تولید آهن 
اسفنجی و فوالد ســازی را صادر کرده و زمان اجرای 
 آن را هم از ســاعت ۲4 مــورخ 0۸/۲۲/ 1400 اعالم
 کرده اســت! از آنجا کــه بیــش از 90 درصد فوالد 
تولیدی کشــور در کوره های قوس الکتریک با القایی 
تولید می شــود که با آهن اسفنجی شــارژ می گردد، 
کاهش تأمین گاز در حد اعالم شــده به معنای توقف 
تولید آهن اســفنجی و به تبع آن توقــف کامل تولید 
فوالد در ایــن واحد ها اســت که عالوه بــر تحمیل 
زیان ســنگین و جبران ناپذیر به واحد های فوالدی، 
 تبعات نامطلوبی بر بازار ســرمایه و تعادل بازار فوالد 

خواهد گذاشت.

اولویت تامین گاز، مصارف خانگی است
روابط عمومی شرکت ملی گاز در پاسخ به پیگیری ها، 
با اشاره به کمبود گاز کشور، اولویت تامین را مصارف 
خانگی اعالم کــرد . طبــق اعالم شــرکت ملی گاز 
ظرفیــت تولیــد گاز تصفیه شــده کال ۸50 میلیون 
مترمکعب در روز اســت که البتــه االن حدود ۸00 
میلیون مترمکعــب روزانه تولیــد داریم.پیش از این 
هم مســعود کاظمی معاون دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز اعالم کرده بود: در این فصل، بیشــترین مصرف 
مربوط به بخش خانگی است، اما از نیمه دوم آبان ماه 
امسال، نسبت به پنج سال گذشــته، مصرف خانگی 
به شدت افزایش پیدا کرده است.کاظمی اظهار کرد: 
 این مصرف در برخی روز ها بین 100 تا 140 میلیون
 مترمکعب افزایش داشــته و دلیل اصلی آن، سرمای 
زودرس هواست؛ به طوری که نیمه دوم آبان امسال، 
دما مشابه نیمه دوم آذر سال قبل است. با توجه به این 
که اولویت شــرکت ملی گاز، تامین پایدار بخش های 

خانگی و تجاری اســت؛ به همین دلیل، ممکن است 
گاز کمتــری به ســایر بخش ها و صنایــع اختصاص 
پیدا کند. امــا این قطــع گاز و در نتیجه توقف موقت 
 تولید چه میزان بر بــازار محصــوالت تولیدی تاثیر 

خواهد گذاشت؟

التهاب زیادی در بازار ســیمان نخواهیم 
داشت

دبیر انجمن ســیمان در این خصوص گفت: در فصول 
ســرد معموال مصرف ســیمان کاهش پیدا می کند و 
گمان می کنیم با این کاهش مصــرف، کاهش تولید 
چشمگیر نباشــد پس التهاب زیادی در بازار سیمان 
نخواهیم داشت. التهاب سال قبل به دلیل قطع بدون 
پیش بینی بود و از طرفی تامین مازوت به موقع انجام 
نشــده بود. این وقفه امســال وجود نخواهد داشت و 
علی رغم هزینه بیشتر، تولید سیمان را با ذخیره مازوت 

پیگیری کردیم.
طبق اظهارات شــیخان، بــازار ســیمان و عملکرد 
شرکت های ســیمانی چندان تغییر نخواهد کرد چرا 
که چندان فصل فعالیت آن ها نیســت، اما با توجه به 
روند رشــد قیمت فوالد و محصوالت پتروشیمی در 
بازار های جهانی، توقف تولید به کام آنها خوش نخواهد 
آمد همچنین ارزش سهام این شرکت ها هم تحت تاثیر 

قرار خواهد گرفت.

کمبود گاز بر قیمت  محصوالت پتروشیمی 
اثر خاصی ندارد  اما ســودآوری این صنایع را 

پایین می آورد
مهدی جمشیدیان کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو 
با باشگاه خبرنگاران جوان؛  یکی از دالیل افزایش قیمت 
جهانی گاز را تغییرات زیست محیطی  دانست و گفت: 
بیشتر صنایع بورسی کشــور از گاز استفاده می کنند. 
قیمت گذاری گاز صنایع در کشور مشخص و به صورت 

فرموله است و بر اساس درصدی از نرخ جهانی محاسبه 
می شود که به دو صورت خوراک پتروشیمی و سوخت 
صنایع است.وی ادامه داد: گاز خوراک پتروشیمی ها 
طبق فرمولی است که صنایع پتروشیمی تعریف کرده 
اند، که این درصد برای صنایع فوالد  حدود ۳0 درصد 
بود.این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با گاز خانگی 
گفت: در حاضر تقریبا دو برابر اســتاندارد های جهانی 
گازخانگی مصرف می کنیم؛ بنابراین عمده مشکل در 
سمت مصرف است تا تولید به این دلیل که تولید طی 
هر سال در حال افزایش اســت.وی ادامه داد: به طور 
معمول گاز صنایع به مدت یک ماه در زمســتان قطع 
می شود که اثر محسوسی بر روی این صنایع نمی گذارد، 
اما در مناطق سردسیر و پر جمعیت باعث افزایش نرخ 
خواهد شد. پتروشیمی ها دارای دو نوع گاز خوراک و 
سوخت هســتند که با کمبود گاز، تولید پتروشیمی 

کاهش پیدا می کند.
جمشیدیان گفت: پتروشیمی ها مصرف داخلی زیادی 
ندارند و بیشتر محصوالتشان را صادر می کنند، بنابراین 
به قیمت های جهانی متصل هستند لذا کمبود گاز بر 
قیمت ها در ایــن صنایع اثر خاصــی نمی گذارد، ولی 
تولیدات و در بعضی مواقع ســودآوری این صنایع را 

پایین می آورد.
این کارشــناس بــازار ســرمایه با اشــاره بــه این 
موضوع کــه کمبود گاز بــر روی 99 درصــد صنایع 
اثــر منفــی می گــذارد گفــت: کمبــود گاز باعث 
کمبــود در تولیــد و فروش شــرکت ها می شــود و 
 ایــن کمبــود در تولید باعــث کاهش ســودآوری

 خواهد شد.
در کل قطع گاز صنایع بر اشتغال، بازار سرمایه، صادرات 
و ارز آوری و ده ها موضــوع دیگر اثرگذار خواهد بود. با 
توجه به حجم باالی مصرف گاز خانگی، بهینه سازی در 
این بخش می تواند از تعطیلی و زیان واحد های بزرگ 

صنعتی جلوگیری کند.

افزايش مصرف گاز در روزهای سرد سال

صنایع درگیر قطعی گاز شدند
News kasbokar@gmail.com

عضو هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی 
در نشست کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای 
مجازی و خدمات پایه کاربردی، مخالفــت این اتحادیه 
را با کلیات طرح حمایت اعالم کرد.هشــتمین نشســت 
کمیســیون مشــترک طرح حمایت از حقوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عصر روز گذشته با 
حضور کارشناسان و مسئوالنی از اتاق بازرگانی، سازمان 
تبلیغات اسالمی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی 

و مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
در این نشســت نمایندگان اظهارات خود در مورد کلیات 
طرح را مطرح کردند و همچنین کارشناسان و نمایندگان 
بخش خصوصــی و نهادهای حاکمیتی بــه دغدغه ها و 
دیدگاه های خود در مورد کلیات پرداختند.رضا الفت نسب 
عضو هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی 

در این نشست گفت: وظیفه اصلی اتحادیه با بیش از ۳ هزار 
عضو در کشــور، ارائه مجوز به کسب و کارهای مختلف از 

جمله تاکسی های اینترنتی است.
وی با بیان اینکه با کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به طور کامل مخالف 
هستیم و مخالفت مان را بارها اعالم کردیم، تصریح کرد: 
دغدغه های نمایندگان را درک می کنیم و مخالف ولنگاری 
در فضای مجازی هستیم. اما با روش فعلی راه به جایی نمی 
بریم؛ متأســفانه با فیلتر تلگرام تعداد زیادی از مردم را با 

فیلترشکن ها آشنا کردیم.
الفت نســب یــادآور شــد: برخــی از نماینــدگان در 

اظهارنظرهایشــان مطرح می کنند که طــرح را مطالعه 
نکردیم در حالی که کاماًل به آن اشراف دارند و تقاضا داریم 
در اظهارنظرهایشان این موضوع را رعایت کنند؛ کسب و 
کارهای آنالین نگران هســتند و نباید نیروی انسانی را از 

دست داد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی 
ادامه داد: ما به طور کامل از پیام رسان های داخلی حمایت 
می کنیم و موافق آنها هســتیم اما با محدودیت و مسدود 
کردن پیام رســان های خارجی هم به طور کامل مخالف 
هستیم. بنابراین نیاز اســت اجازه دهید مردم خودشان 
انتخاب کنند؛ نیاز است طرح کاماًل حمایتی باشد زیرا از 

زمانی که این طرح بدون اقناع کردن مردم مطرح شــده 
مهاجرت به شــدت برایمان به موضوع جدی تبدیل شده 

است.
وی یادآور شــد: البته ما تحریم داخلی هم هســتیم و به 
کســب و کارهــای اینترنتی بــزرگ اجــازه تبلیغ در 
تلویزیون داده نمی شــود. در این رابطــه چگونه انتظار 
 داریــم پلتفرم هــای خارجــی در کشــورمان نماینده
 داشته باشند.افشــین کالهی رئیس کمیسیون کسب و 
کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه با بیان 
اینکه تصمیم گیری در مورد پیام رسان ها باید بر مبنای 
اطالعات صحیح باشد، گفت: اطالعات رکن تصمیم گیری 
است بنابراین باید به درســتی ارائه شود.وی ادامه داد: اگر 
پیام رسان های داخلی قوی هستند و ۲0 میلیون عضو دارند 

چرا اغلب مسئوالن از توئیتر استفاده می کنند.

ریزش رمزارزها با اخبار بد جدید تشدید شد. الیحه 
یک تریلیون دالری زیرساخت های آمریکا که بخش 
بزرگی از منابع مالی آن از طریق مالیات روی ارزهای 
دیجیتالی تامین می شود به قانون تبدیل شد. در چین 
نیز حزب کمونیست اعالم کرد ســرکوب استخراج 
کنندگان بزرگ رمزارزها در این کشــور را تشــدید 
خواهد کرد. در انگلیس نیز قائــم مقام رئیس بانک 
مرکزی انگلیس با انتقاد از ســرعت بیش از حد رشد 
نقش ارزهــای دیجیتالی در زندگــی روزمره، آنها را 

تهدیدی برای نظام مالی سنتی فعلی خواند. 
ممکن است سرانجام هویت ساتوشی ناکاموتو- خالق 

بیت کوین- که همواره ناشــناس باقی مانده اســت 
مشخص شود. طبق شــکایتی قضایی که در دادگاه 
فلوریدا جریان دارد، خانواده دیوید کالیمن از کریگ 
رایت به دلیل سرقت غیرقانونی دارایی های کالیمن 
شــکایت کرده اند. این دارایی ها معادل یک میلیون 
واحد بیت کوین ) به ارزش 64 میلیارد دالر( اســت. 
رایت 51 ساله ساکن لندن و استرالیایی تبار است و 
از سال ۲016 ادعا می کند همان خالق معروف بیت 

کوین است. 

به روزرسانی جدید شــبکه بیت کوین همان طور که 
انتظار می رفــت تقاضای خرید جدیــدی را به ویژه 
برای این رمزارز وارد بازار کــرد.  بزرگ ترین اپدیت 
بیت کوین در طول چهار سال اخیر سرانجام در حالی 
رونمایی شــد که می تواند اتفاق بسیار مثبتی برای 
بازار رمزارزها تلقی شود. بیت کوین به عنوان بزرگ 
ترین ارز دیجیتالی جهان نقش بسیار تعیین کننده 
ای در روند قیمت ارزهای دیجیتالــی دارد و اکنون 
به روزرسانی جدید شــبکه بیت کوین باعث افزایش 

کارایی شــبکه و امنیت کاربران خواهد شد. در این 
به روزرســانی از قراردادهای هوشــمند نیز استفاده 

شده است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۲590 میلیارد دالر برآورد می شــود که این 
رقم نسبت به روز قبل ۷.۳9 درصد کمتر شده است.

در حال حاضر 44 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین و 1۸ درصــد در اختیار اتریوم 
است. بیت کوین 1۲ سال پیش توسط گروه گمنامی 
از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 

۲009 معامالت اولیه آن شکل گرفت.      

دبیــر کانــون هماهنگــی صنعــت، دانــش، 
بــازار آب و فاضــالب معاونــت علمــی و 
فنــاوری گفــت: تــالش ایــن کانون پاســخ 
 بــه نیازهــای فناورانــه حــوزه آب و فاضالب

 است. 
به گــزارش معاونت علمی و فنــاوری، علی اصغر 
قانع گفت: ایــن کانون بــا رویکرد اســتفاده از 
پتانسیل باالی شــرکت های خالق و دانش بنیان 
فعــال در ایــن حــوزه و همچنین بهــره وری 
 از ظرفیــت دانشــی کشــور و ورود ایــن دو 

به بازار، ایجاد شده است.
وی با اشــاره به ظرفیت بــازار این حــوزه برای 
شــرکت های دانش  بنیــان و خالق گفــت: بازار 
آب و فاضالب کشــور بــازار بزرگی محســوب 
می شــود و خوشــبختانه از ســال 1۳99 کــه 

هیئت موســس بــا حمایــت معاونــت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری شــروع به تاسیس 
 کانــون کــرد، از همــان ابتــدا فعالیت هــای 

ما نیز آغاز شد.
این فعال فناور از نقش کارگــروه تخصصی آب، 
خشسکســالی و محیط زیســت معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری افــزود: صنعــت 
آب و فاضــالب کشــور و کلیــه شــرکت های 
زیرمجموعــه وزارت نیــرو در کنــار بخــش 
خصوصــی، نیازمندی هــای گســترده ای دارند 
که پاســخ آنها را باید در بخش فناوری جســت. 
 این کارگروه تالش می کند بــه نیازهای فناورانه 

پاسخی مناسب دهد.

قانع گفت: کشــور ما در زمینه دانشی وفناوری، 
از وجود جوانان بســیار با اســتعدادی برخوردار 
اســت که در زمینه خلق ایده و تولید محصوالت 
و خدمــات نوآورانــه در صنعــت آب و فاضالب، 
توانمندی های بــاالی دارند، شناســایی و احصا 
این ایده هــا و محصــوالت و خدمــات فناورانه 
و تجاری ســازی ایــن محصــوالت بــا حمایت 
معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری، 
 از جملــه دیگــر اهــداف کانــون اســت. 
در نهایت تالش داریــم تا محصــوالت فناورانه 
تجاری ســازی شــده به ســمت شــرکت های 
 بــزرگ و بخش بــازار و مصــرف، رســوخ داده 

شوند.

قانع، با اشــاره به نیازهای فناورانه شــرکت های 
بــزرگ، افــزود: ایــن شــرکت ها بــرای ارتقاء 
خود و هماهنگ ســازی مجموعه فنی شــرکت 
بــا تحــوالت صنعتــی روز، نیازمنــد همیاری 
 شــرکت های دانش بنیــان، خــالق و فنــاور

هستند. 
وی افزود: در کارگروه آب، خشسکسالی و محیط 
زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تالش داریم بــا جمــع آوری و شناســایی نیاز 
ایــن شــرکت ها و مجموعه های بــزرگ صنعت 
آب و فاضالب کشــور، از طریــق جلب همکاری 
شــرکت های دانشــی و فناور، در داخل کشور به 
این نیازها پاســخ داده شــود تا نیازی به واردات 
 قطعات و تجهیزات مورد نیاز نباشد و بومی سازی

 جایگزین واردات شود.

مخالفت اتحادیه کسب و کارهای مجازی با کلیات طرح حمایت

بمباران منفی بازار ارزهای دیجیتالی

تالش برای پاسخ به نیازهای فناورانه حوزه آب و فاضالب


