
طبق گفته سخنگوی دولت بیش از ۸ میلیون نفر توانسته اند 
از خدمات پنجره واحد بهره مند شوند و ۱۷ درصد باقی مانده 
دســتگاه ها هم یا در حال اتصال هستند یا مسائل فنی دارند 
که قرار است حل شود. به خدمتی هوشمند گفته می شود که 
بدون مراجعه حضوری، به صورت برخط و بدون ارسال هر گونه 
مدرکی قابل دریافت باشد که مورد آخر کار دشواری است و 
نیازمند اتصال بانک های اطالعاتی همه دستگاه های دولتی 
به همدیگر است تا اطالعات خود را با هم به اشتراک بگذارند.

پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند هم ارائه دهنده خدمات 
دولتی به صورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم است که 
اکنون در مسیر آماده سازی و بهره برداری قرار دارد. دستورالعمل 
اجرایی اتصال دســتگاه های اجرایی به "پنجره واحد خدمات 

هوشــمند دولت" شــامل اولویت ها، اصول حاکــم و ضوابط 
ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات 
و سازمان اداری و اســتخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای 
تصویب نهایی به شــورای اجرایی فناوری اطالعات ارایه شد. 
همچنین وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات اولویت اتصال و 
راه اندازی این پنجره را با دستگاه های دولتی دانسته و گفته بود 
وزارتخانه های مختلف و سازمان های ذیل این دستگاه ها باید در 

گام نخست، پنجره واحد خود را راه اندازی کنند.
بر این اســاس به منظور تحقق دولت یکپارچه هوشــمند در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت ارتباطات، اقداماتی برای 
اجرایی شدن این مسئله پیشنهاد شد که با مساعدت مجلس 
تبدیل به قانون شــد. طبق »بند و تبصره هفت قانون بودجه« 

تمام دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شده اند تا 
پایان شهریورماه سال جاری به راه اندازی پنجره واحد خدمات 
هوشمند خود اقدام کنند و حداقل ۳۰ درصد از خدمات پرکاربرد 

خود را به صورت کامال غیرحضوری و برخط به مردم ارائه دهند.
در همین باره وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از دستگاه ها و 
وزارت خانه های دولتی و سازمان های زیرمجموعه آنها درخواست 
کرده بود تا هرچه سریعتر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 
خود را راه اندازی کنند. طبق این گزارش، علی بهادری جهرمی - 
سخنگوی دولت - به تازگی بیان کرده است: ۸۳ درصد دستگاه ها 
به سامانه پنجره واحد متصل شــده اند و بیش از ۸ میلیون نفر 
توانســته اند از خدمات پنجره واحد بهره مند شوند؛ ۱۷ درصد 
باقیمانده دستگاه ها هم یا در حال اتصال هستند یا مسائل فنی 

دارند که قرار است حل شود. طی روزهای گذشته هم سازمان 
فناوری اطالعات در گزارشی که منتشر کرد به معرفی خدمات 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنجره ملی خدمات دولت 
هوشــمند پرداخت. اجرای قانون کار، رفع مشــکالت جامعه 
کارگری، هدفمندسازی یارانه ها و برنامه ریزی برای نظام تعاون 
کشور از اصلی ترین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
شمار می رود. در حال حاضر پنج زیرمجموعه از بدنه اصلی وزارت 
تعاون، خدمات الکترونیکی خود از طریق پنجره ملی خدمات 

دولت هوشمند به نشانی https://my.gov.ir/ ارائه می دهند.
گفتنی اســت پیش از این مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر 
پیاده ســازی دولت الکترونیکی اعالم کرده بــود با اتصال با 
اتصال سازمان برنامه و بوجه کشــور و مرکز ملی آمار ایران 

تعداد دســتگاه های متصــل به پنجره ملــی خدمات دولت 
هوشمند از مرز ۱۰۰ دستگاه عبور کرده است. طبق گفته وی 
مرحله نخست اتصال دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت 
هوشمند در حال تکمیل است و  در گام بعدی به دنبال افزایش 

کیفیت خدمات ارائه شده در این درگاه هستند.
فوالدیان عدم همکاری برخی از دســتگاه های پرمخاطب در 
اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت به دلیل نداشتن 
پنجره واحد خدمات، نبود سامانه متمرکز با امکان احراز هویت 
الکترونیکی، عدم تحویل برخی سرویس ها از سوی دستگاه ها 
و نقص داده در برخی پایــگاه داده های پایه ملی را مهمترین 
مشکالت در این زمینه عنوان کرده و اظهار امیدواری کرد که 

هر چه سریعتر این مشکالت برطرف شوند.

تهرانی ها در هر لحظه حدود ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه آب 
مصرف می کنند. کارشناسان شرایط آبی پایتخت را به 
شدت نگران کننده می دانند و معتقدند برای خروج از 

بحران نیازمند کاهش ۲۰ درصدی مصرف هستیم.
وضعیت ذخایر آبی تهران از وضعیت قرمز هم رد شده و 
چیزی حدود ۸۴ درصد سدها خالی هستند. بر اساس 
آمار منتشــر شــده اکنون جمع کل مخازن سدهای 
تأمین کننده آب شــرب تهران حــدود ۳۰۰ میلیون 
مترمکعب است. اگر مصرف روزانه تهرانی ها را حدود ۳ 
میلیون مترمکعب در نظر بگیریم، این میزان موجودی 
معادل مصرف ۱۰۰ روز پایتخت است. کارشناسان مدعی 
اند که وضعیت منابع آبی تهــران دیگر تنها یک بحران 
نیست و به یک ابر چالش تبدیل شده است. ابر چالشی 
که در برنامه های قبلی توسعه ای نتوانسته دردی از آن 
دوا کند، بازهم به عنوان یکی از مهم ترین سرفصل های 
برنامه هفت توسعه مطرح شده است. اما سوال اینجاست 
که ابرچالش آبی ایران و در نــگاه خرد تر تهران صرفا با 
نوشتن برنامه قابل حل است؟ حجم مخزن سد امیرکبیر 
۴۹، سد لتیان ۱۹، ســد الر ۲۲، سد طالقان ۱۶۳ و سد 
ماملو ۴۶ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با سال 
قبل در تاریخ مشابه ۸۷ میلیون مترمکعب کاهش داشته 
است. همه سدهای پنج گانه تأمین کننده آب شرب تهران 

در مدار قرار دارد و تأمین و ارســال آب جهت مصارف 
شرب تهران از سدهای امیرکبیر، الر، طالقان و ماملو در 
حال انجام است. در این سدها ورودی و خروجی مدام در 
حال تغییر اســت. گزارش های منتشر شده نشان می 
دهد که مصرف آب تهران حدود ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه و 
میزان ورودی آب در تهران حدود ۳۵ هزار لیتر بر ثانیه 
است. یعنی هر ثانیه، ۵ هزار لیتر از ذخایر آب کاهش پیدا 
می کند و این باال بودن میزان مصرف نســبت به میزان 
تولیدی را نشان می دهد. ۸۴ درصد سدهای تهران خالی 
است و شرایط آبی تهران در وضعیت نگران کننده ای به 
سر می برد. اسفندیاری کارشناس آب معتقد است که 
نباید اجازه دهیم که بحران آب سیاسی شود. چراکه گذر 
از وضعیت فعلی عزم ملی می خواهد. داده های شرکت 
آبفای تهران نشــان می دهد که روزانه حدود ۳ میلیون 
مترمکعب آب در تهران مصرف می شــود و برای عبور 
از بحران آب و خشکســالی نیاز به کاهش ۲۰ درصدی 
مصرف است. انوش اسفندیاری کارشناس حوزه آب با 
اشــاره به وضعیت نگران کننده منابع آبی در کشور، به 
بازار می گوید: وضعیت شهرهایی از جمله تهران بحرانی 
است. برای گذر از این بحران نیاز به مشارکت تمامی بخش 
هاست و یک عزم ملی نیاز دارد. در چنین شرایطی نباید 

مساله آب و بحران آب را سیاسی کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر حمایت مجلس از بازار ســرمایه، گفت: 
اقدام خوب و شایسته ای در راستای عرضه خودرو 
در بورس کاال فراهم شده است، ولی باید با حمایت 
همه دستگاه ها با سازمان بورس این مهم به نتیجه 
برسد. “غالمرضا مرحبا" در مورد عرضه خودرو در 
بورس کاال و مزایای این اقدام اشــاره کرد و اظهار 
داشت: عرضه خودرو به صورت قرعه کشی باید به 
صورت کامل حذف شود و امکان عرضه کلی خودرو 

در بورس فراهم شود.
وی با تاکید بــر حمایت مجلس از بازار ســرمایه 
افزود: بــورس از مهم تریــن بازارها بــرای تامین 
مالــی در بخش هــای مختلــف اقتصــاد تلقی 
می شــود، ما نیز همواره از بورس حمایت کردیم 
و می کنیم کــه در این راســتا دغدغه های زیادی 
هم داریم کــه باید این دغدغه ها برطرف شــوند. 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس معتقد اســت 
که بورس با توجه به تعریف و شــفافیتی که دارد 
 می توانــد دالل بــازی را در بازار خــودرو حذف 

کند.
وی خاطرنشــان کرد: این ظرفیت در بورس برای 
عرضه همه تولیدات شرکت های خودروسازی وجود 

دارد و باید خودروسازان هم استقبال کنند که این 
اتفاق بیفتد. مرحبا در پایان گفت: یک سمت این 
قضیه وزارت صمت و ســمت دیگر وزارت اقتصاد 
است و تعامل بین این دو وزارتخانه می تواند در این 
مهم به ما کمک کند. به دنبال وعده های داده شده 
از سوی مسووالن حاضر در دولت سیزدهم مبنی بر 
حذف قیمت گذاری دستوری از اقتصاد کشور و نیز 
عرضه موفق سیمان در بورس کاال، تصمیماتی در 
راستای عرضه خودرو در بورس کاال اتخاذ شد که 
این اتفاق با استقبال اکثر فعاالن حاضر در بورس و 
نیز بازار خودرو مواجه شد. در ابتدا تعداد محدودی 
از خودروهــا وارد رینگ معامالتی شــفاف بورس 
کاال شدند؛ اما عرضه موفق این محصول به بورس 
مسووالن را بر آن داشت تا هر چه سریع تر از طریق 
انجام مذاکرات با خودروســازان مختلف نسبت به 
عرضه گسترده خودروها به این بازار اقدام کنند. از 
چند وقت گذشته و تحت تاثیر پیگیری های انجام 
شده از مسووالن حاضر در سازمان بورس، میزان 
عرضه خودرو به بورس کاال در حال افزایش است 
که این امر زمینه ساز رونق معامالت بازار خودرو در 
محیطی شــفاف و به دور از هر گونه رانت و فساد 

شده است.

وزیر نیــرو بر تالش مشــترک ایــران و 
ترکمنســتان برای افزایش حجم قرارداد 
مبادله بــرق در کنار توســعه همکاری ها 
 در حــوزه ســاخت نیروگاه هــا تاکیــد 

کرد. 
علی اکبــر محرابیان  در جریان ســفر به 
عشــق آباد در دیدار با رشید مردوف، وزیر 
امور خارجه ترکمنســتان با بیــان اینکه 
یکی از راهبردهای دولت سیزدهم توسعه 
روابــط با کشــورهای همســایه از جمله 
ترکمنستان اســت، گفت: دیدار روسای 
جمهور دو کشــور در ســال گذشته تاثیر 
 مهمی بر توسعه روابط ایران و ترکمنستان 

گذاشته است.
وی با اشاره به رشــد ۶۲ درصدی روابط 
اقتصادی دو کشور و روند مطلوب مذاکرات 
با رئیس جمهور و وزرای ترکمنستان اظهار 
داشت: تالش می شود افزایش حجم قرارداد 
مبادله برق را در کنار توسعه همکاری ها در 
 حوزه ساخت نیروگاه ها در دستورکار قرار 

دهیم.
رشــید مردوف، وزیــر امــور خارجــه 

ترکمنســتان نیز در این دیــدار، هدف از 
همکاری هــای دوجانبــه را پیشــبرد و 
توســعه روابــط و هماهنگی بیشــتر دو 
کشــور دانســت و تصریح کرد: توســعه 
روابط دیپلماتیک عشق آباد و تهران برای 
 مقامات ترکمنســتان از اهمیت بسزایی 

برخوردار است. 
وی بــا اشــاره بــه برقــراری تعامــل 
در  ترکمنســتان  و  ایــران  مثبــت 
زمینه هــای  انــرژی،  و  آب  حــوزه 
 همکاری هــای دو کشــور را گســترده 

توصیف کرد. 
وزیر امــور خارجــه ترکمنستان رشــد 
مراودات اقتصادی دو کشــور را چشمگیر 
دانست و خاطرنشــان کرد: این مراودات 
تا پنــج میلیــارد دالر هم قابــل افزایش 
اســت.در این دیدار دو طــرف همچنین 
بر توســعه روابط، تمدید تفاهمنامه های 
همــکاری و افزایــش ظرفیــت مبادلــه 
برق تاکیــد و درمــورد همــکاری  های 
 مشــترک در حــوزه آب تبــادل نظــر 

کردند.

عربستان سعودی از کشف دو میدان گازی در شرق 
این کشــور خبر داد که به تقویت ذخایر گازی این 
کشور و پشتیبانی از برنامه های توسعه ای آن کمک 

می کند.
»عبدالعزیز بن ســلمان« وزیر انرژی عربســتان، 
با انتشــار بیانیه ای اعــالم کرد که میــدان گازی 
»اوتــاد« در ۱۴۲ کیلومتری جنوب غرب شــهر 
الهفوف در شــرق عربستان کشف شــده است. او 
گفت که میزان فوران گاز از چاه »اوتاد ۱۰۸۰۰۱« 
روزانــه ۱۰ میلیون فوت مکعب اســتاندارد گازی 

به اضافه ۷۴۰ بشــکه میعانات و از چــاه دیگری 
بــه نــام »اوتــاد ۱۰۰۹۲۱« روزی ۱۶.۹ میلیون 
 فــوت مکعــب اســتاندارد گازی و ۱۶۵ بشــکه 

میعانات است.
وی افزود که میدان »الدهنا« نیز در ۲۳۰ کیلومتری 
جنوب الظهران کشف شــده است که از مهمترین 
مراکز صنعت نفت سعودی و بخشی از منطقه شهری 
دمام اســت. به گفته وزیر انرژی عربســتان از چاه 
»الدهنا ۴« روزانه ۸.۱ میلیون فوت مکعب فوران 
می کند و از چاه »الدهنــا ۳۷۰۱۰۰« روزانه ۱۷.۵ 

میلیون فوت مکعب باضافه ۳۶۲ بشــکه میعانات. 
وزیر انرژی عربستان سعودی تاکید کرد که اهمیت 
این کشف ها در تقویت ذخایر گاز طبیعی عربستان 
سعودی در راستای پشتیبانی از راهبردهای ریاض 
و دست یافتن به هدف آن در زمینه تغییرات تولید 

و مصرف انرژی است.
هدف طوالنی مدت ریاض این اســت که تولید گاز 
طبیعی را افزایش دهــد و آن را در روند تولید برق 
جایگزین نفت کند. به این ترتیب عربستان سعودی 

می تواند نفت بیشتری صادر کند.

رئیس ســازمان حفاظت از محیط زیســت با اشاره به 
کاهش ۲۹.۵ درصدی ورود مازوت به نیروگاه ها گفت: 
با تهاتر بین نیروگاه و پاالیشگاه به این سمت می رویم 
که فعالیت نیروگاه ها گازسوز شود. علی سالجقه با اشاره 
به اینکه ما یک کشور با داشــته های مناسب در حوزه 
سوخت های فسیلی هســتیم، اظهار داشت: در فرآیند 
سوخت های فسیلی مازوت یکی از فرآورده هایی است که 
انباشت آن در کشور خیلی باالست و با توجه به شرایط 
تحریم این ماده کمتر صادرات می شود. وی با بیان اینکه 
ما اجازه اســتفاده از مازوت را در نیروگاه ها نمی دهیم و 

معموالً نیروگاه های ما پایه گازسوز هستند، تصریح کرد: 
سوخت در کشور ما ارزان است و مردم کم لطفی می کنند 
و در مصرف رعایت نمی کنند، لذا در فصول سرد سال که 
مصرف سوخت افزایش می یابد نیروگاه ها ناچار هستند 
از سوخت کمکی استفاده کنند. رئیس سازمان حفاظت 
از محیط زیست کشور با بیان اینکه اما در حال حاضر در 
مصرف مازوت نسبت به سال های قبل وضعیت بهتری 
داریم، تصریح کرد: نسبت به سال های قبل، ۲۹.۵ درصد 

مازوت کمتر وارد نیروگاه ها شده است.
سالجقه با تاکید بر اینکه با تهاتر بین نیروگاه و پاالیشگاه 

به این سمت می رویم که فعالیت نیروگاه ها گازسوز انجام 
شود و از مازوت استفاده نکنیم، افزود: به طور مثال در 

نیروگاه شهید منتظری اصفهان این اتفاق دارد می افتد.
وی با اشاره به اینکه از وزارت نفت خواسته ایم این اتفاق 
در نیروگاه شــازند هم بیافتد، اظهار داشت: به ویژه در 
خصوص نیروگاه های کالن شــهرها که از مازوت رنج 
می برند تمهیداتی انجام شــده است و وزارت نفت قول 
داده در بحث کیفی سازی و بهینه سازی سوخت عمل 
کند، در این راستا در بحث کاهش سولفور خوشبختانه به 

نتایج خوبی رسیده ایم.

چند دستگاه به درگاه ملی خدمات هوشمند متصل شدند؟

امکان عرضه همه خودروها در بورس فراهم شودتهرانی ها در هر ثانیه ۴۰ هزار لیتر آب مصرف می کنند تاکید وزیر نیرو بر افزایش مبادله برق بین ایران و ترکمنستان

کاهش ۲۹.۵ درصدی ورود مازوت به نیروگاه هاکشف دو میدان گازی در شرق عربستان
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سرمقاله

راهکار کاهش 
فرار مالیاتی

در حالــی در بســیاری از 
کشورهای توســعه یافته 
شــاهد ایجاد پایــه های 
جدید مالیاتی برای رشــد 
درآمدهای دولتها هســتیم که در ایران هنوز در 
تحقق ابتدایی ترین درآمدهــای مالیاتی موفق 
نبوده ایم. اتکای دولتها بر درآمدهای نفتی منجر 
به بی تفاوتی در برابر فرارایان مالیاتی و مشموالن 
پرداخت مالیات شده اســت. عزم چندانی برای 
تحقق و کسب درآمدهای مالیاتی دیده نمی شود. 

تالش های بسیاری...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان

۴متن کامل  د ر صفحه ۴
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احکام مالیاتی حمایت 
از کسب و کارهای اینترنتی

قیمت  عجیب  مسکن 
در  برخی  مناطق

مالکان همچنان از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می کنند

فرار مالیاتی  لوکس سواران
صفحه۴

صفحه۲

زیان دهی  تولید  دارو
» دارویار«   تیر خالص   را   به   صنعت   داروی  کشور   وارد   کرد

سازمان امور مالیاتی کشــور، احکام مالیاتی آئین 
نامه حمایت از توسعه ســکوها و کسب و کارهای 
اقتصاد دیجیتال را ابالغ کرد. به گزارش ســازمان 
فناوری اطالعات ایران، »آئین نامه حمایت از توسعه 
سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال« که به 
تازگی و با هدف حمایت از سکوها و کسب و کارهای 
مجازی کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال به تصویب 
رسیده اســت، دارای ۱۴ ماده قانونی و ۳۰ حمایت 
دولتی است که کســب و کارهای اینترنتی را مورد 
توجه قرار می دهد. در این آئین نامه حمایتی، برای 
برخی دســتگاه ها و نهادهای دولتی نقش هایی در 
نظر گرفته شده است که با توجه به حیطه وظایف و 
 اختیاراتی که دارند، بتوانند به رونق کسب و کارهای 

اینترنتی کمک کنند...

افزایش بی رویه قیمت دالر در این چند هفته اخیر، 
موجب شده است که شــرایط رکود تورمی بازاری 
مانند مسکن، شــدیدتر و خریداران و فروشندگان 
بالتکلیف تر از قبل شــوند. این گونه که هم زمان با 
افزایش قیمت ها دراین بازار، خبر از کاهش بیشتر 
تعداد معامالت ملکی می رسد. قطعا تداوم این روند، 
محرکی موثر در جهت رشــد انتظارات تورمی در 
ماه های پیش رو خواهد بود. بازار مسکن، از مدت ها 
قبل دچار رکود تورمی شــده بود. تورمی سنگین 
همراه با رکود که تقریبا ثابــت و بدون تغییر مانده 
بود؛ اما گویا شرایط فعلی، دشــوارتر از قبل و تورم، 
لجام گسیخته تر از همیشه شده است. این چنین که 

با جهش قیمت ارز با شدت...



اقتصاد2
ایران

عوارض صادراتی چه محصوالتی کاهش یافت؟
عوارض گوجه فرنگی صفر نشد

وزارت جهادکشاورزی اعالم کرد: عوارض صادراتی 
سه محصول جالیزی سیب زمینی، پیاز و گوجه 

فرنگی در استان های قطب تولید کاهش یافت.
به گزارش اکوایران، مدتی است که عوارض صادراتی 
محصوالت آب بر به یک چالش بــزرگ در جریان 
صادرات بدل شــده اســت. اگرچه سیاستگذار به 
درستی برای این محصوالت عوارض وضع کرده است؛ 
اما در زمان اجرا عمدتا به دلیل فشارهای سیاستی و 
اجتماعی  از حرکت خود باز می ایستد و یا سیاستش 
را تعدیل می کند. این روند در سال جاری هم دیده 
می شود.  در ســال 1401 به گفته مقامات وزارت 
جهادکشاورزی عوارض صادراتی صفر نشده است 
و صرفا کاهش یافته است.  محرم سلطانی مدیرکل 
دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی در گفتگو 
با اکوایران در مورد آخرین وضعیت عوارض صادراتی  
محصوالت کشاورزی گفت: طبق قانون نیم درصد 
ارزش صادرات کل محصوالت صادراتی کشاورزی نیز 
مشمول عوارض است. در ضمن محصوالت جالیزی 
همچون سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی  به دلیل 
آب بر بودن آنها مشمول عوارض صادراتی هستند. 
اما  این عوارض در قطب های کشت این محصوالت 
کاهش یافته است. بیســت و دوم آبان ماه بود که 
بخشنامه ای از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صمت به مدیرکل دفتر صادرات گمرکات ابالغ 
شد که بر اساس آن میزان عوارض صادراتی از تاریخ 
ابالغ تا پایان آذرماه برای گوجه فرنگی غیرگلخانه ای 
100 درصد قیمت پایه صادراتی تعیین شده بود. اما 
روز گذشته ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان 
به ایسنا گفت، عوارض صادراتی برای بوشهر صفر 
شده است. مدیرکل دفتر توســعه صادرات وزارت 
جهادکشــاورزی در واکنش به صفر شدن عوارض 
صادراتی گوجــه فرنگی گفت: درحــال حاضر در 
استان هایی که قطب تولید گوجه فرنگی هستند، 
یعنی در استان های خوزســتان، بوشهر، فارس و 
هرمزگان عوارض صادراتی گوجــه فرنگی به نیم 
درصد تقلیل پیدا کرده است که بسیار کم است ولی 

صفر نشده است.
به گفته سلطانی عوارض سیب زمینی و پیاز نیز در 
آبان سال جاری به ترتیب 70 درصد و 120 درصد 
تصویب شــد. اما عوارض همین محصوالت در 
استان هایی که قطب تولید هستند، کاهش یافته 
است. او افزود: عوارض پیاز در استان های هرمزگان 
و جنوب کرمان به عنوان استانهای قطب تولید این 
محصول از 120 درصد به 50 درصد رسیده است. 
عوارض ســیب زمینی نیز در استان های اردبیل 
و همدان به عنوان اســتان های قطب تولید این 

محصول از 70 درصد به 12 درصد رسیده است.
بدین ترتیب طبق اعالم جهادکشاورزی عوارض 
پیاز 70 درصــد کاهش یافته و عوارض ســیب 
زمینی 58 درصد کاهش یافته است. عوارضی سال 
آینده پیش بینی می شود کم نشود. مدیرکل دفتر 
توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی در این باره 
گفت: باتوجه به اینکه الگوی کشت امسال ابالغ 
شده است و از طرفی باتوجه به اینکه کشاورزان 
پیشتر برای تولیدشان برنامه ریزی کرده بودند؛ 
طبق دستور آقای وزیر عوارض خیلی زیاد نشد. اما 
سال آینده این عوارض بیش از پیش افزایش پیدا 
می کند. بیش از یک ماه از آغاز سال زراعی گذشته 
بود که وزارت جهادکشاروزی الگوی کشت را ابالغ 
کرد. برهمین اساس نیز کشاورزان برای تولید خود 

برنامه ریزی کرده بودند.

وضعیت عوارض صنعت دام و طیور
مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات وزارت 
جهادکشاورزی در مورد وضعیت عوارض صنعت 
دام و طیور نیز گفت، بعــد از حذف ارز ترجیحی 
دولت برای اینکه صادرات محصوالت دام و طیور 
متوقف نشــود، عوارض آن را کاهش داد.  او ادامه 
داد: درحال حاضر عوارض هر کیلو دام ســنگین 
16 هزار و 700 تومان است. عوارض دام سبک نیز 
براساس هر راس دام  500 هزار تومان است. البته 
این موضوع مورد نقد فعــاالن صنعت دامپروری 
است. به باور دامداران عوارض باالی دام سنگین  
منجر به عدم صادرات این دام شــده است. سید 
احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
گاوداران در این باره به اکوایران گفته بود،  در کشور 
300 هزار راس دام سنگین مازاد داریم؛ اما به دلیل 
عوارض باالی صادراتی این دام هیچ دامداری حاضر 
به صادرات دام نیست. عوارضی که به گفته سلطانی 
تغییر نخواهد کرد. مدیرکل دفتر توسعه صادرات 
وزارت جهادکشــاورزی افزود: ما براساس شرایط 
و نیاز بازار داخل این تغییرات را اعمال می کنیم. 
االن  عوارض گوشــت و تخم مرغ نیز متناسب با 
بازار تغییر کرده است. برهمین اساس نیز عوارض 

شیرخشک،کره و روغن حذف شده است.

خبر

مسئوالن به جای رفع ریشه 
ای مشــکالت صنعت دارو، 
نسخه واردات می پیچند که 
فقط تولید داخلی از دســت 
مــی رود و اعتمــاد مردم به 
داروسازان کشور خدشه دار می شــود. هنوز وضعیت 
تامین دارو در بازار دارویی کشور به ثبات نرسیده است. 
هنوز خبرهایی از کمبود برخی از داروها شنیده می شود 
و همچنان مردم برای تامین تمام نسخه تجویز شده شان 
باید چند داروخانه را جستجو کنند تا داروها را بیابند؛ 
البته جای شکرش باقی است که بعد از چند داروخانه 
باالخره داروها پیدا می شود که این هم به لطف واردات 

پی در پی دارو است.
عالوه بــر واردات 50 تنی دارو که بخشــی آن به آنتی 
بیوتیک و شربت های اســتامینوفن اختصاص داشت، 
حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو ابتدای هفته 
جاری وعده کرد که محموله وارداتــی داروی دیگری 
در راه کشور است و به زودی می آید و در این باره گفت: 
»در بخشی از تولید که مشکل داشته باشیم و احساس 
کنیم رفع آن زمان بر است تا زمانی که به تولید پایدار و 
ذخیره قابل اعتماد برسیم واردات را در دستور کار قرار 

خواهیم داد.«
وی اضافه کرد: »تاکنون نیز چند محموله آنتی  بیوتیک و 
سرم وارد کشور شده و طی هفته جاری نیز محموله  های 
بزرگ دیگری وارد کشــور خواهد شد. بنابراین تا پایان 
آذر ماه مشــکل اصلی کمبودهای دارویی رفع خواهد 
شد و مردم از اوایل دی ماه مشکل چندانی در تامین دارو 

نخواهند داشت.«
شریفیان، داروســاز در رابطه با تامین نیاز بازار دارویی 
کشور از طریق واردات به بازار گفت: »نباید کمبودهای 
دارویی پیش می آمد و مســئوالن باید به هشدارها در 
زمان خود گوش می دادند اما نشــنیدند و نخواستند و 

حاال مشکالت ایجاد شده است.« وی با اشاره به واردات 
محموله های دارویی از سوی سازمان غذا و دارو اضافه 
کرد: »هنوز هم مسئوالن به جای شنیدن چالش های 
تولیدکنندگان دارو و رفع زیرساختی مشکالت نسخه 
واردات می پیچند و نه تنها نمی گذارند تولیدکنندگان 
مسیر خود را در تولید ادامه دهند بلکه به مرور هم باعث 
می شوند مردم اعتماد خود را نسبت به داروهای داخلی 

از دست بدهند.«
شــریفیان تاکید کرد: »برخی از داروهای خارجی دوز 
متفاوتی دارند و ممکن است بیمار در مدت کوتاه تری 
بهبود یابد و چطور بعد از یک دوره مصرف داروی خارجی 
می خواهند دوباره به بیمار بگویند فقط داروی داخلی 
است و باید از آن اســتفاده کند؟ این موضوع ربطی به 
کیفیت داروی ایرانی و خارجــی ندارد بلکه مقدار ماده 

موثره داروها و زمان مصرف آن ها متفاوت است.«
نکته قابل توجه در مورد صنعت دارو و کمبودهای پیش 
آمده این اســت که از ابتدای ســال جاری صنعت دارو 
دستوری و خارج از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی کنترل شــد تا مبادا قیمت ها تغییری کند. از 
طرفی در کنار این مدیریت دستوری، هیچ توجهی به 

تولیدکنندگان دارو نشد تا بتوانند تولیدات شان را ادامه 
دهند. بنابراین برخالف صنایع دیگر که ارز 4 هزار و 200 
تومانی آن ها حذف و در مقابل مالیات بر ارزش افزوده و 
هزینه های گمرکی شان کاهش یافت، مجلس بیش از 
هشت ماه برای کاهش مالیات و هزینه های گمرکی این 
صنعت تعلل کرد و همین شد که برخی از خطوط تولید 

متوقف و چراغ برخی از کارخانه ها خاموش شد.
اتفاقی که داخل سازمان غذا و دارو بلکه خارج از آن رخ 
داد. از طرفی نیز در چنین شرایط نامناسبی سازمان غذا 
و دارو طرح دارویار را یــک باره اجرایی کرد و ضربه آخر 
را در عمل به این صنعت زد. طرحی که می توانست به 
مردم و صنعت دارو کمک کند اما با اجرای غیر اصولی آن 

بر چالش ها افزود.
حاال هم به جای رفع ریشه ای مشکالت نسخه واردات بعد 
از واردات نوشته و اجرایی می شود. در این باره محمدرضا 
واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سالمت ایران با اشاره 
به اینکه دارو یک کاالی استراتژیک و حیاتی است به بازار 
گفت: »چون تامین دارو ارتباط تنگاتنگی با زندگی مردم 
دارد، زمانی که بازار با کمبود مواجه می شود، مسئوالن 
ناگزیر می شوند عکس العمل هایی را نشان دهند که این 

عکس العمل ها عمدتا به جای اینکه متوجه حل زیر بنایی 
و اصولی موضوع باشد به منزله یک مسکن فوری برای 

جامعه یعنی واردات است.«
وی با اشاره به اینکه اگر شرایط فعلی بازار دارو بهبود یافته 
بخاطر رشد واردات است اضافه کرد: »آثار این واردات بر 
اقتصاد ملی و بر صنعت دارو و بر بی ثبات کردن سرمایه 
گذاری های گذشته ارزیابی نمی شود؛ همانطور که در 
گذشته بارها اعالم کردیم صنعت داروی کشور شرایط 
خوبی ندارد و به دلیل افزایش نرخ ارز این صنعت قادر به 

ترمیم و نوسازی ماشین آالت خود نیست.«
واعظ مهدوی افــزود: »به دلیل افزایــش قیمت نهاده 
های تولید و عدم قیمت گذاری مناسب و عدم همراهی 
کمیسیون قانونی ماده 20 اکثر اقالم دارویی تولید شده 
زیان ده هستند. همچنین تصمیماتی که در قالب طرح 
دارو یار گرفته شده است به منزله تیر خالصی بر پیکر 
صنعت دارویی کشور بود؛ چرا که ارز واردات را ارزان تر از 
ارز تولید قرار داده است.« رئیس انجمن اقتصاد سالمت 
ایران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان دارو به شدت تحت 
فشار تصمیمات نادرست هستند تاکید کرد: تصمیمات 
نادرستی از قبیل تولید قراردادی برای صنعت دارو گرفته 
می شود که منجر شده تولید کنندگان واقعی و کسانی 
که سرمایه گذاری برای تولید کردند عمال توسط تولید 
کنندگان زیر پله ای دور زده بشوند و تالقی منافع صنعت 

دارو را به شدت متاثر کرده است.«
واعظ مهدوی اضافه کرد: »امروز و گذشــته بسیاری از 
دســت اندرکاران دارویی به دنبال منافع شخصی خود 
در سیستم دارویی هستند و تصمیم گیری های آن ها 
سالمت سیستم دارویی را به خطر می اندازد. بنابراین 
اگر قرار باشد مشکالت دارویی کشور حل شود باید به 
این بیماری هایی مزمن و دراز مدت پرداخته شود وگرنه 
واردات دارو کاری ندارد و دارو در عقب افتاده ترین جوامع 
هم از طریق واردات تامین می شود. لذا باید تصمیماتی 
اتخاذ کنیم تا متناسب با پتانسیل قوی و دستاوردهای 

ارزنده صنعت دارو و دانش دارویی سازی کشور باشد.«

» دارویار« تیر خالص را به صنعت داروی کشور وارد کرد

زیان دهی تولید  دارو

کمیسیون گردشگری اتاق ایران در یک 
گزارش پژوهشی بررسی کرد

گردشــگری صنعتــی چــه 
فرصت هایی برای توسعه دارد؟

کمیسیون گردشــگری اتاق ایران نتایج یک 
بررسی پژوهشی درباره گردشگری صنعتی را 
منتشر کرده است که در آن تأکید شده تدوین 
دســتورالعمل مشــترک تورهای گردشگری 
صنعتی پیش نیاز توسعه این شاخه گردشگری 

است.
کمیسیون گردشگری و کسب وکارهای وابسته 
اتاق ایران نتایج یک بررسی درباره گردشگری 
صنعتی )مراکز صنعتی، شرکت های دانش بنیان، 
اســتارت آپ ها و...( در اکوسیســتم تجــاری 
هوشمند را منتشر کرده است. در این گزارش 
با اشاره به وجود 72 هزار و 618 شرکت تولیدی 
در ایران تأکید شده که وجود این شرکت ها بستر 
بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری صنعتی 

در مکان ها و زمان های مختلف است.
بر اساس این گزارش 824 شهرک صنعتی فعال 
دارای زیرساخت های مناسبی از قبیل راه، آب، 
برق هستند. همچنین وجود هفت هزار و 312 
شرکت دانش بنیان با ویژگی اصلی نوآوری که 
مورد عالقه بسیاری از گردشگران صنعتی بوده 
و از طرف دیگر بسیاری از این شرکت ها نیازمند 
معرفی و تبلیغات برای خود هستند، وجود دو 
هزار و 32 استارت آپ در کشور که طیف وسیعی 
از فعالیت ها را در بر گرفته و تنوع مناسبی دارند، 
همگی بستری مناسب برای جذب گردشگران 

با عالئق گوناگون هستند.
در این گزارش تأکید شده: اگرچه صنایع مختلف 
در کشور، پتانسیل ها و شرایط بالقوه زیادی برای 
تبدیل شدن به فضاهای خاص گردشگری دارند؛ 
اما هنوز این نگاه و ضرورت، بین مدیران اجرایی 
برای چنین تغییرات و درآمدزایی وجود ندارد. 
استفاده دوباره از مراکز صنایع عملیاتی فعلی یا 
متروک شده گذشته، احتماالً توسعه و تغییراتی 
در عملکرد این مکان ها به همراه دارد؛ چراکه 
باعث می شــود از صنعتی بودن صرف، به یک 
جاذبه گردشــگری تبدیل شوند یا به طورکلی 
تغییر هدف داده و از اصالت خود خارج شده و با 
برنامه ریزی جدیدی به فعالیت خود ادامه دهند.

این گزارش، صنعت نفت را بــه عنوان یکی از 
صنایع مســتعد بــرای گردشــگری صنعتی 
برشمرده و آورده اســت: صنعت نفت به عنوان 
صنعتی بــا اهمیت کــه در تعداد زیــادی از 
استان ها پراکندگی و حوزه های اجرایی دارد، 
دارای تأسیســات، تجهیــزات و اماکن خاص 
زیادی اســت که می تواند برای شــهروندان 
عــادی، دیدنــی و قابل توجه باشــد. صنعت 
نفت، تعداد قابل توجهی پاالیشــگاه، کارخانه، 
تلمبه خانه، سکوی نفتی، اسکله و پمپ بنزین 
یا تجهیزات و ابزارآالت جالــب و خاص دیگر 
دارد که وقتــی صحبت از بازدید و مشــاهده 
 آن ها از نزدیک به میان بیاید، مخاطبان زیادی 

اظهار عالقه مندی می کنند. 
افزون بر این، تأسیســات هســته ای اصفهان، 
معادن فیروزه نیشــابور، معادن نمک سمنان، 
کارخانه های ایران خودرو و سایپا از دیگر مراکز 
جذاب برای گردشــگری صنعتی در ایران نام 

برده شده اند.
در این گــزارش با تأکید بــر فرصت هایی که 
گردشگری صنعتی در قالب بازاریابی و تبلیغات، 
برندســازی و ... در اختیار صنایع قرار می دهد 
آمده است: یکی از عواملی که می تواند به توسعه 
گردشگری صنعتی در کشورهایی مثل کشور 
ما کمک کند، تهیه دســتورالعمل مشــترک 
برای اجرای تورهای گردشگری صنعتی است. 
اولین گام در راســتای اجرای دســتورالعمل 
مشترک گردشــگری صنعتی، سازمان دهی 
رویداد مشترکی برای گردشگری صنعتی مانند 
روز بندرها، روز معادن سنگ های قیمتی، روز 
کارخانه های خودروسازی، روز صنایع غذایی، 

روز صنایع هوا فضا و غیره است.
این گزارش تأکیــد کرده کــه تعیین چنین 
رویدادهایی به برند سازی محصول و مکان )کل 

منطقه( کمک خواهد کرد.
در این گزارش توصیه شده در کنار این اقدامات، 
ایجاد یک سازمان ویژه که توسعه گردشگری 
صنعتی را ترویج کند در دستور کار قرار گیرد. 
ســازمانی که اعضای خود را تشــویق کند تا 
کمیت و کیفیت تورها را بهبود بخشند و عرضه 
گردشگری صنعتی را ارتقا دهند. البته در ابتدا 
این سازمان می تواند کمیته ای ذیل کمیسیون 
گردشگری اتاق باشــد و با به مرور با گسترش 
فرآیند عرضه و تقاضای گردشگری صنعتی به 

عنوان سازمان ارتقا پیدا کند.

خبر
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در نشست شورای راهبری و در جریان بررسی دالیل عدم اجرای ماده 25 قانون 
بهبود، حاضرین بر گنجانده شدن ردیف بودجه پرداخت خسارات 10 ساله 
ناشی از قطع برق، گاز و مخابرات واحدهای تولیدی در الیحه بودجه 1402 
تاکید کردند. شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران، با دستور کار 
بررسی آخرین وضعیت اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 
و همچنین بررسی اقدامات مرکز پژوهش های اتاق ایران درباره برنامه هفتم 

توسعه، برگزار شد.
در این جلسه محمد اســکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی به ارائه گزارشی درباره نحوه اجرای ماده 25 قانون بهبود 
مستمر محیط کسب وکار پرداخت که با وجود گذشت 10 سال از تصویب این 

قانون اما هنوز به طور کامل اجرا نمی شود. در ماده 25 قانون بهبود آمده است: 
»در زمان کمبود برق، گاز یا  خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و 
کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند 
و شرکت های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف اند هنگام عقد 
قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام 
قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه 
دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا 
مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای 
تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است 
نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز 

تعیین و اعالم کند.« اســکندری گفت: اینکه واحدهای تولیدی صنعتی و 
کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، 
پیش بینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قراردادها و همچنین تعیین 
نحوه جبران خسارات وارده سه نکته کلیدی این ماده است که هیچ کدام اجرایی 
نشده اند و حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که وجه التزام و یا نحوه 
جبران خسارت در آن مشخص شده باشد. به اضافه اینکه همه شاهد هستیم 
که در چند سال گذشته اتفاقاً واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق و گاز قرار 
گرفته اند. اسکندری گفت: دستگاه های اجرایی مایل اند از کنار خسارات 10 
سال گذشته واحدهای تولیدی به دلیل عدم اجرای این ماده عبور کنند اما ما 

در شورای گفت وگو مصر به اجرای آن هستیم.

در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران تاکید شد

پرداخت خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی در بودجه 1402 گنجانده شود
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طبق آمار، در مجموع هفت ماه امســال، همگام 
با افزایــش تولید فوالد، بخش قابــل توجه این 
تولید صرف مصارف داخلی شده و بخش کمتر 
به ســمت بازارهــای صادراتی حرکــت کرده 
اســت. بر این اســاس میزان مصــرف ظاهری 
فوالد طی این هفت ماه نســبت به مدت مشابه 
 سال گذشته رشــد 13 تا 22 درصدی را تجربه 

کرده است.
بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران داده شــده از ابتدای سال جاری تا 
پایان مهر ماه بالغ بر 64 میلیون تن از انواع اقالم 
فوالدی در کشــور تولید شده اســت که از این 
میزان حدود هشت میلیون تن صادر و باقی )بالغ 
بر 56 میلیون و 381 هزار تــن( صرف مصارف 
داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری 
فوالد کشور در این مدت نســبت به هفت ماهه 
ابتدایی ســال 1400 رشــد 13 تا 22 درصدی 

داشته است.
طی هفت ماهــه ابتدایی ســال 1401، هفت 
میلیون و 356 هزار تــن مقاطع طویل فوالدی 
تولید شــده که پنج میلیــون و 827 هزار تن 
در داخل مصرف شــده که نســبت به مصرف 
ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل 

چهار میلیــون و 853 هــزار تــن، 20 درصد 
بیشتر شــده اســت. پس از آن در مجموع پنج 
میلیون و 34۹ هزار تن مقاطــع تخت فوالدی 
در کشــور مصرف شــده اســت. مصــرف این 
مقاطع نسبت به سال گذشته که چهار میلیون 
 و 716 هزار تن بوده اســت، 13 درصد بیشــتر 

شده است.
در مدت مذکور ســال جاری، تولید محصوالت 
فوالدی 12 میلیون و 670 هزار تن ثبت شــده 
که 11 میلیــون و 374 هزار تــن آن به مصرف 
داخلی اختصــاص یافته اســت و بدین ترتیب 
نســبت به مصــرف ظاهــری آن در هفت ماه 
نخست ســال 1400 که ۹ میلیون و 56۹ هزار 
 تن بوده، 1۹ درصد افزایــش مصرف را رقم زده 

است.
از 18 میلیون و 268 هزار تن شمش فوالد )فوالد 
میانی( تولید شده در نیمه ابتدایی 1401 با رشد 
15 درصدی نسبت به مصرف آن در مدت مشابه 
سال گذشــته )11 میلیون و 715 هزار تن( به 
13 میلیون و 472 هزار تن برای مصرف داخلی 
رسیده است. همچنین مصرف آهن اسفنجی 22 
درصد رشــد کرده و از 16 هزار و 680 تن به 20 

هزار و 35۹ تن رسیده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه نباید 
تولیدکننده در مسیر بروکراسی اداری معطل بماند، 
گفت: تولیدکننده و کارآفرین خط سبز اقتصاد کشور 
است و اگر جایی نیاز باشد قوانین را تسهیل می کنیم. 
مهدی اســالم پناه عصر اظهار کرد: تولید را تنها راه 
نجات اقتصاد کشور است و تمام ارکان این سازمان در 

خدمت تولید است.
وی ســرداران عرصه تولیــد را رهبــران اقتصادی 
کشور معرفی و اعالم کرد: مانع تراشی در استاندارد 
برای کارآفرینــان و تولیدکنندگان ممنوع اســت. 
معاون رئیس جمهور با تاکید بر تسهیل فرآیندهای 
استاندارد، گفت: نباید تولیدکننده در مسیر بروکراسی 

اداری معطل بماند.
اسالم پناه با بیان اینکه نشان ملی استاندارد با اطمینان 
بخشی به مصرف کننده به یک سرمایه ملی تبدیل 
شده است، گفت: با تولید باکیفیت از نشان استاندارد 
به عنوان سرمایه ملی و اجتماعی باید مراقبت کرد. 
معاون رئیس جمهور، سازمان ملی استاندارد ایران 
را به نیابت از دولت وکیل مردم دانست و خاطرنشان 
کرد: اگر رضایت مردم در بخش کیفیت حاصل شود، 

توسعه بازار به بهترین نحو شکل می گیرد.
وی کیفیت را مســئولیت بنگاه اقتصادی دانست و 
گفت: سازمان ملی استاندارد ایران هوادار ملت است، از 

طرفی به عنوان حامی تولید، اگر جایی نیاز باشد قوانین 
را تسهیل و خط سبز اقتصادی ایجاد می کنیم. رئیس 
سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به سختی کار در 
بخش خصوصی، افزود: محیط پرآشوب عدم اطمینان 
و نگرانی برای صاحبان صنایع ایجاد می کند و سعی 

داریم سیستم یکپارچه نظارتی را شکل دهیم.
دبیر شــورای عالی اســتاندارد، ویژگــی رهبری 
اســتراتژیک بــرای عبــور از محیــط بحرانی را 
ناظر بر برنامه های ســناریو محور دانست که نادر، 
هدایت گر، نتیجه گرا، آینده نگر، برون گرا، درون نگر 
و سیســتماتیک باشــد. معاون رئیــس جمهور، 
به کارگیری تفکر سیستمی، ایجاد چالش های ذهنی، 
سناریوسازی، شناسایی مسیرهای غیر مرتبط، ارتباط 
با نهادهای مرتبط، دغدغه های مالی و درک واقعیات را 

از ویژگی های سناریو خوب برشمرد.
اسالم پناه، با اشاره به حمایت و پشتیبانی این سازمان 
از تولید یادآور شد: در دوره تحولی تمامی خدمات این 
سازمان در جهت حمایت از تولید کشور به روزرسانی 
و تسهیل شده است تا مردم شریف ایران با افتخار از 
تولید داخلی استفاده کنند. در این نشست، کارآفرینان 
و تولیدکنندگان بزرگ کشور به بیان دیدگاه، نظرات 
و پیشــنهادات خود در تعامل بیش از پیش بخش 

خصوصی با دولت پرداختند.

افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد. اما ســطح معامالت پایین است. 
کارشناسان دلیل افزایش قیمت را وجود تورم عمومی در کشور می دانند. قیمت 
خودرو صفر داخلی با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه 
شد. قیمت های ثبت شده در سایت های آگهی خودرو پس از گذشت هفته ها از 
سقف شکنی دالر، حکایت گر بالتکلیفی و سردرگمی بازار است.قیمت خودرو 
هم گام با افزایش نرخ دالر شروع به افزایش کرد. اما هنگامی که نوسانات دالر 
متوقف شد، اما خودرو درگیر افزایش قیمت ها بود که البته همچنان نیز ادامه 
دارد.برخالف ماه های گذشــته که قیمت پراید ثابت مانده بــود، اما باالخره 
سقف شکنی تاریخی دالر این ثبات را شکست و این خودرو را با نوسان قیمت 
همراه کرد. پراید پس از چند روز مقاومت امروز مجددا با افزایش قیمت همراه 
شد. پراید 111 اکنون در قیمت 214 میلیون تومان به فروش می رسد. اما پراید 
131 نیز اکنون به نرخ 1۹6 میلیون تومان عرضه می شــود.پژو 207 اتومات 
هم که روزها با افزایش قیمت همراه شده بود، امروز نیز مجددا به قیمت 660 

میلیون تومان رسید.

خودرو دنا معمولی هم که روزها بود که با ثبات قیمت همراه شــده بود، امروز 
نیز مانند روز گذشته با قیمت 445 میلیون تومان در بازار عرضه شد. پژو پارس 
اتوماتیک که روزها در قیمت 500 میلیون تومــان ثابت مانده بود، اکنون در 
قیمت 515 میلیون تومان در بازار خودرو کشور به فروش رسید.تارا اتوماتیک 
هم که در روزهای گذشته با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شد، اما امروز 
چهار میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به نرخ 634 میلیون تومان رسید. اما 
فعاالن بازار خودرو می گویند که برخی خودروها بیشتر خرید و فروش می شوند 
و پرطرفدار هســتند. این خودروها با چه قیمتی در بازار معامله می شــوند؟ 
تیبا هاچ بک  پالس که از خودروهای پرطرفدار این روزهاســت، با دو میلیون 
تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشــته در محدوده 230 میلیون تومان 
قیمت گذاری شــد. قیمت پژو 206 تیپ دو صفر نسبت به روز گذشته چهار 
میلیون تومان افزایش قیمت داشت و حاال 34۹ میلیون تومان ارزش دارد. در 
این میان، تیپ پنج این مدل پژو پنج در بازار کشور در نرخ 3۹8 میلیون تومان 
به فروش رسید. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت ها همچنان 

فزاینده است. اما سطح معامالت پایین است و بازار در وضعیت رکود تورمی قرار 
دارد که هر روز تورم آن تشدید می شود. او افزود: این افزایش قیمت  دلیلی جز 
تورم عمومی در کشــور ندارد. تا زمانی که مشکالت موجود به تورم در کشور 
برطرف نشود، این روند افزایش قیمت ادامه دارد. چندی پیش نیز، عماد جعفری، 
کارشناس صنعت خودرو در رابطه با تاثیر عرضه خودرو در بورس کاال بر قیمت 
خودرو گفت: عرضه خودرو در بورس کاال تنها به دولت کمک می کند و کمکی 

به کاهش قیمت ها نمی کند.
این کارشناس توضیح داد: از طرفی دیگر، ســودی که از عرضه خودرو در این 
محیط به دست می آید نه به جیب مصرف کنندگان می رود و نه خودروسازان که 

آن را در راستای پیشرفت خود استفاده کند.
او افزود: برای کاهش قیمت خودرو تنها باید دست واسطه ها را کوتاه کرد و عرضه 
خودرو در بورس کاال چنیــن کاری را انجام نمی دهد. در حال حاضر نیز هیچ 
عاملی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد و به نظر می رسد بازار به همین 

روند افزایش قیمت خود ادامه دهد.

مسیر بروکراسی اداری برای تولیدکنندگان سهل می شودبیشترین حجم تولید فوالد کشور در بازار داخل

شیب تند افزایش قیمت  خودرو ادامه دارد
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3 بازار

رئیس اتحادیه فروشــندگان پیچ و مهره تهران 
گفت که عمده پیچ و مهره وارداتی از مبدا چین و 
تایوان وارد می شود.نورالدین مهری با بیان اینکه 
۳۰ درصــد از بازار پیچ و مهــره از طریق واردات 
تامین می شود، گفت: واردات ممنوع نیست، اما 
مشکالتی در این زمینه هست، مثال برای تخصیص 
ارز سخت گیری هایی وجود دارد. اما تولید بخشی 
از پیچ ها در داخل نه به صرفه اســت و نه در حال 
حاضر توان آن در کشــور وجود دارد. برای مثال 

تولید پیچ عینک نیاز به تعداد زیادی قالب جدید 
دارد و به صرفه تر است که وارد شود.

وی همچنین درباره صادرات پیچ و مهره، گفت: 
صادرات پیچ و مهره فقط همراه کاال است. برای 
مثال ممکن است یک دکل صادر شود که همراه 
آن پیچ هم صادر شده باشد. اما تولید اختصاصی 
برای صادرات به کشورهای دیگر انجام نمی شود.

مهری در ادامه با بیــان اینکه پژوهش امری غیر 
قابل تفکیک از موضوع دانش بنیان است، اظهار 

کرد: بارها موضوعات قابل مطرح، رصد و پژوهش 
در کمیسیون پژوهش اتاق اصناف طرح شده، اما 
به دلیل اینکه بودجه ای برای پژوهش تخصیص 
نیافته، در نهایت طرح ها مســکوت و راکد مانده 
است. هیچ تولیدی بدون پژوهش و مطالعه و یک 

شبه اتفاق نمی افتد.
گفتنی است در مقطعی در ســال ۱۳۹۹ وزارت 
صمت جلوی ثبت سفارش پیچ و مهره را گرفته 
بود که این موضوع باعث افزایش قیمت شده بود.

رئیــس ســازمان غــذا و دارو گفــت: برخــی 
شــرکت های خارجی به بهانــه تحریم از فروش 
دارو، تجهیــزات و ملزومات پزشــکی به ایران 
خودداری می کنند و به همیــن خاطر تعدادی 
 از بیماران به داروهای مورد نیاز خود دسترســی

 ندارند.
ســید حیدر محمــدی در پنجمین نشســت 
نمایندگان ســازمان هــای بیــن المللی مقیم 
 ایــران با وزیــر و مدیــران وزارت بهداشــت از 
ســازمان های بین المللی بابت کمک در تامین 
بخشــی از دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک 
در کشــور تقدیر کرد و اظهار داشت: ارتباط ما با 
سازمان های بین المللی مستقر در ایران مناسب 

بوده و لیســت اقالم مورد نیاز، به این سازمان ها 
 ارائه می شود تا در حد توان خود به بیماران ایرانی 

کمک کنند.
وی افزود: در حــال حاضر بیــش از ۹۸ درصد 
از داروهــای مورد نیاز کشــور، تولیــد داخلی 
اســت و اگر صنایــع دارویــی کشــور چنین 
توانمندی نداشــتند، مشــخص نبود بــا اعمال 
 تحریــم هــای ناجوانمردانه، چه سرنوشــتی 

داشتیم.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: در تامین بسیاری 
از محصوالت نهایی دارویی به ویژه در مسیر انتقال 
ارز، سیستم بانکی وابسته به تحریم، هزینه باال و 
طوالنی شدن مسیر انتقال ارز، مشکالتی وجود 

دارد در حالیکه بیمارانی که بــه این داروها نیاز 
 دارند، هیچ دخالتی در سیاســت های خصمانه 

دشمنان ندارند.
محمدی خاطرنشان کرد: بارها مشکالت تامین 
دارو را به گوش شرکت های خارجی تولید کننده 
رســانده ایم اما برخی از آنها از فروش دارو برای 
بیمــاران ایرانی خودداری مــی کنند که کمک 
ســازمان های بین المللی برای تامین داروهای 
مورد نیاز بیماران، می تواند راهگشــا باشــد و از 
طرفی از نمایندگان این سازمانها می خواهیم که 
مشــاهدات خود را در مجامع بین المللی مطرح 
کنند تا همگان بدانند کــه تحریم ها به بیماران 

ایرانی آسیب رسانده است.

رئیس انجمن واردکنندگان برنــج گفت: اتخاذ 
تصمیم خلق الساعه ممنوعیت ثبت سفارش برنج 
هندی غیرکارشناسی است. کریم اخوان گفت: با 
توجه به آنکه وزارت جهاد جلوی ثبت ســفارش 
برنج هندی را گرفته است، استمرار این روند در 
 روزهای آتی می تواند منجر بــه التهابات قیمت 

در بازار شود.
به گفته او، علی رغم  آنکه بازار برنج در شــرایط 
متعادلی قــرار داشــت، با اتخــاذ تصمیم خلق 

الســاعه وزارت جهاد در خصــوص ممنوعیت 
 ثبت ســفارش، تا حدودی مشــکل ایجاد شده

 است.
اخوان قیمت کنونی هرکیلــو برنج هندی را ۳۵ 
تا ۴۰ هزار تومان و پاکســتانی را ۳۰ تا ۴۰ هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: اگر وزارت جهاد با اتخاذ 
تصمیمات خلق الساعه مشــکل ایجاد نمی کرد، 
آرامش بازار استمرار داشــت. در شرایط کنونی 
تغییر قیمت نداشــتیم و تنها با ادامه ممنوعیت 

 ثبت ســفارش احتمال نوســان قیمــت دور از
 انتظار نیست. 

رئیس انجمن واردکنندگان برنــج با بیان اینکه 
 ۴۰ درصد برنج  مورد نیاز از طریق واردات تامین  
می شــود، گفــت: بنابر آمــار ۶ ماهــه گمرک 
۸۰۰ هزارتــن برنــج وارد شــده اســت که تا 
یک میلیــون و ۴۰۰ هــزار تن یــا یک میلیون 
 و ۵۰۰ هــزار تــن نیــاز کشــور، مابقــی باید 

وارد شود.

مشاور فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران گفت: با وجود دریایی بودن ایران و 
تاکید رهبر معظم انقالب بر این موضوع، متاسفانه 
شــاخص های دریایی ایران در مقایسه با جهان 
وضعیت مطلوبی ندارد .ناخــدا علیرضا حامدی 
اظهار کرد: صنایــع آذرآب اراک لوله های دیگ 
بخار نــاو خارک را بازســازی کرده کــه در دنیا 
شاید حداکثر ۵ کشــور بتوانند این کار را انجام 
دهند و بسیاری شــرکت های دیگر نیز در حوزه 
 نیروی دریایــی و حوزه دفاع اقداماتــی را انجام 

داده اند.
وی افــزود: در قــرآن کریم  مجمــوع آیاتی که 
کلمات دریا و خشکی در آنها آمده ۴۵ آیه است، 
یعنی در مجموع توجه خداونــد در قرآن به دریا 
نســبت به کل ۳۲.۴۵ درصد اســت ولی توجه 
به خشــکی ۱۳.۴۵ درصد اســت یعنی توجه به 
دریا در قــرآن ۷۱ درصد ولی توجه به خشــکی 
فقط  ۱۳ درصد اســت که این نشــان از اهمیت 
راهبردی دریا دارد. حامــدی در خصوص فواید 
دریا بیــان کرد: ۷۰ درصد ســطح کــره زمین 
را آب فرا گرفته و خشــکی هــای زمین در آب 
محصورند، همچنین ۸۰ درصد مــردم در کنار 
 دریاها یا در فاصله ۲۰۰ کیلومتری از آن زندگی 

می کنند.
وی با بیــان اینکه امــروزه بیــش از ۹۰ درصد 
جایجایی کاال و خدمات دنیا از طریق دریا صورت 
می گیرد تصریح کرد: رویکرد دانش بنیان امروز 

یک موضوع ضروری است که باید به آن توجه ویژه 
شود. وی با بیان اینکه ایران با ۱۲ همسایه خود 
مرز دریایی دارد، اظهار کرد: ۴۰.۲ درصد از تولید 
ناخالص داخلی آمریکا توســط تنها ۱۴ درصد از 
ایاالت آن کشور که در ســاحل دریا قرار گرفته 
اند به دســت آمده اســت. عموما در کشورهای 
دریایی بیش از  ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی 
کشــور از بخش دریا تامین می شود که این عدد 
 در کشور ما در سال های متوالی بین ۲ تا ۳ درصد 

بوده است.
حامدی تاکید کرد: کشــور ما یک کشور دریایی 
اســت، واقعیت هم همین اســت. اتصــال این 
کشــور به اقیانوس و برخــورداری آن از دریا آن 
هم دریایی به این حساســیت، ایــن منطقه را 
بسیار حساس کرده اســت لذا این کشور دریایی 
 احتیاج به یک نیروی دریایی حقیقتا برجســته 

و ممتاز دارد.
وی اضافه کرد: دو بحران کمبود آب و آلودگی هوا 
در استان مرکزی وجود دارد که قابل حل است و 
اگر نگران نسل آینده اراک هستیم باید توسعه در 
صنایع استان مرکزی اتفاق بیفتد. به نسل آینده 
رحم کنید و صنایع بیش از این به آالیندگی شهر 
اضافه نکنند. حامدی تصریح کرد: باوجود دریایی 
بودن ایــران و تاکید رهبر معظــم انقالب بر این 
موضوع، متاسفانه شاخص های دریایی ایران در 

مقایسه با جهان وضعیت مطلوبی ندارد .
مشــاور فرماندهــی نیــروی دریایــی ارتش 

جمهوری اســالمی ایــران خاطرنشــان کرد: 
میانگین ســهم بخش دریایی جهــان در تولید 
ناخالص ملی ۹ درصد و متوســط سهم خشکی 
 در تولیــد ناخالــص ملــی جهــان ۹۱ درصد 

است.
وی با بیان اینکه ســهم بخــش دریایی ایران در 
تولید ناخالص ملی ۳ دهم درصد و سهم خشکی 
آن ۹۹.۷ درصد اســت گفت: تولید محصوالت 
غذایی دریایــی ایران در ســال ۹۷ بالغ بر ۷۲۴ 
هزار و ۸۱۷ تن بوده و ســهم هر ایرانی از مصرف 
غذاهای دریایی به طور میانگین سالیانه کمتر از 
۱۰ کیلوگرم اســت، در حالی که متوسط سرانه 
 مصرف دنیــا هم اکنــون حــدود ۲۰ کیلوگرم

 است. 
وی اضافه کرد: ســرمایه گذاری صنایع در بحث 
کشتیرانی امری ضروری است که انتظار می رود 
ســرمایه گذاران به این امر توجه داشته باشند. 
دریا یک ظرفیت بی نظیر است که مغفول مانده 
و درامدهای این صنعت باال است. نیروهای ایرانی 
در کشتی ها کم هستند و بیشتر نیروهای خارجی 
در این حوزه حضور دارند کــه کار کردن با آنها 

سخت است.
حامدی ادامه داد: ایجاد بندر خشــک در استان 
مرکزی، روبروی ایســتگاه ســمنگان  می تواند 
ظرفیت مناســبی برای ســرمایه گذاری باشد. 
مطالعات در این خصوص انجام شده و جانمایی 

صورت گرفته است.

رئیس اتحادیه طباخان )کله، پاچه و سیرابي طبخ 
شده و خام( تهران بیان داشت: انتظار مي رفت با 
ورود به فصل سرما خرید کله و پاچه افزایش یابد؛ 
اما از آنجایي که کشــتار در نیمه دوم هر سال به 
نسبت کمتر از نیمه اول است و از سوي دیگر عدم 
واردات دام که مي توانست کمبود را جبران کند 
عواملي هستند که موجب کاهش این محصول در 

بازار گردیده است.
حسین رواسي، رئیس اتحادیه طباخان)کله، پاچه 

و سیرابي طبخ شــده و خام( تهران بیان کرد: هر 
دام گوسفندي که نیمه دوم سال ذبح مي شود سه 
برابر بیشتر از دامي که در نیمه اول سال ذبح مي 
گردد گوشت مي دهد، لذا گوشت مورد نیاز تامین 
مي شود؛ اما کله پاچه تامین نمي گردد. از سوي 
دیگر عرضه زماني زیاد مي شود که تقاضا باشد. 
فصل تابستان به دلیل افزایش مسافرت ها تقاضا 
براي گوشت در رستوران ها و چلوکبابي ها زیاد 
مي شود در حالیکه زمستان فصل مسافرت نیست 

و تقاضا در رستوران ها براي گوشت کم شده و ذبح 
نیز کمتر مي شود. این موضوع بر عرضه کله پاچه 

در بازار تاثیر مي گذارد.
رئیس اتحادیه طباخان فروشندگان کله، پاچه و 
سیرابي )طبخ شده و خام( تهران تاکید کرد: افراد 
براي شروع فعالیت و ورود به هر صنفي، بهتر است 
مدتي را در آن صنف کار کنند و با شرایط و ساز و 
کار آن آشنا شوند و برنامه ریزي داشته باشند تا 

مبادا سرمایه هاي خود را از دست بدهند.

چین و تایوان، مبدا اصلی واردات پیچ

خودداری برخی شرکت های خارجی از فروش دارو به ایران

ممنوعیت ثبت سفارش برنج هندی غیرکارشناسی است

شاخص های دریایی در مقایسه با جهان وضعیت مطلوبی ندارد

کمبود کله و پاچه در بازار
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قیمت پرتقال تامسون جنوب در سال های اخیر 
نســبت به پرتقال شــمال روند صعودی  داشته 
اســت. پرتقال ارقام متعددی دارد که تامسون 
یکی از پرطرفدارترین آن ها است، رقمی که در 
شمال و جنوب کشــور تولید می شود و شکل و 
کیفیت آن ها با یکدیگر متفاوت اســت. پرتقال 
تامسون گونه های مختلفی مانند تامسون خونی، 
تامسون نافی و تامسون شــمال و جنوب دارد، 
اما قیمت پرتقال تامســون جنوب در سال های 
اخیر روند صعودی تری نسبت به پرتقال شمال 

داشته است.
محمد شــعبانی مدیر عامل اتحادیــه باغداران 
مازندران در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان 
با بیان اینکه در سال های گذشته تامسون شمال 
گرانتر از تامسون جنوب بود، گفت: عالوه بر برخی 
عوامل مانند میزان نور خورشید و گرم بودن هوا 
در بخش جنوبی کشور که بر طعم پرتقال های 
جنوب تاثیر می گذارد، متاسفانه عرضه مرکبات 
نارس و ترش شــمال در ســال های اخیر باعث 
شد تا بســیاری تصور کنند که مرکبات جنوب 

شیرین تر است.
او افــزود: رنگ آوری مرکبات که در ســال های 
گذشته در برخی ســورتینگ های شمال انجام 
می شد ضربه سنگینی به اعتبار مرکبات شمال 
زد. شعبانی ادامه داد: از وقتی سورتینگ ها وارد 
بازار شدند بجای اینکه خدمت کنند به باغداران 
خیانت کردند، چون رنــگ زدن و رنگ آمیزی 

میوه ممنوع است.
مدیرعامــل اتحادیه باغــداران مازندران گفت: 
واحد های ســورتینگ و رنگ آوری مرکبات در 
جنوب وجود ندارند و مرکبات در جنوب زمانی 
به بازار عرضه می شوند که زرد و آبدار شده و قند 

آن نیز کامل شود.

فروش مرکبات با هزار قسم
محمد شعبانی گفت: متاسفانه عرضه مرکبات 
ترش و نارس شمال در سال های اخیر باعث شده 
است تا نگاه مشتریان به این محصول تغییر کند 
به همین دلیل برخی دستفروشان کنار جاده ای 

برای فروش مرکبات شــمال عالوه بر نوشــتن 
برخی صفات مانند آبدار و شــیرین، باید قسم 

هم بخورند.
او افزود: پرتقال تامسون تنها در بازار های داخلی 
عرضه نمی شود و ساالنه مقادیر زیادی از این رقم 
به کشــور های خارجی صادر می شود به همین 
دلیل کیفیت این محصول روی میزان صادرات 

هم تاثیر دارد.
مدیرعامل اتحادیه باغداران مازنــدران با بیان 
اینکه امســال برای نخســتین بار زمان رسمی 
برداشت مرکبات در شمال اعالم شده بود، گفت: 
مشتریان مرکبات شمال امسال از شیرین بودن 
مرکبات شمال می گویند که دلیل آن همزمانی 
 برداشــت و عرضه مرکبات با کامل شــدن قند

 میوه بود.
شعبانی افزود: آینده مرکبات در مازندران خوب 
است به شرطی که باغداران میوه باکیفیت تولید 
و ســورتینگ داران نیز از عرضه مرکبات نارس 
خودداری کنند. او گفت: ادامــه این روند باعث 
می شود تا مرکبات شمال به جایگاه واقعی خود 

برگردد.

یک تناقض آشکار
مدیرعامل اتحادیه باغداران مازنــدران با بیان 
اینکه میــزان قند میوه در جهان تعریف شــده 
است و باید به اندازه ای برســد که قابل مصرف 
باشد، گفت: متاسفانه شیوع مگس مدیترانه ای 
در ســال های اخیر سبب شده اســت تا وزارت 
جهاد کشــاورزی برای اینکه ایــن آفت طغیان 
 نکند، باغداران را تشویق می کند تا میوه را زودتر 

برداشت کنند.
او افزود: کارشناســان جهاد هر سال به باغداران 
توصیه می کنند برای اینکه آفت مگس به باغات 
حمله نکند مرکبات را زود برداشت کنند که این 
توصیه با مصوباتی که داریم تناقض دارد. شعبانی 
ادامه داد: درست است که آفت مگس مدیترانه 
خسارت زا است، اما این دلیل نمی شود که میوه 
را قبل از کامل شدن قند، چیده و به بازار عرضه 

کنیم.

افزایش بی رویه قیمت دالر 
در ایــن چند هفتــه اخیر، 
موجب شده است که شرایط 
رکود تورمی بــازاری مانند 
مسکن، شدیدتر و خریداران 
و فروشندگان بالتکلیف تر از قبل شــوند. این گونه که 
هم زمان با افزایش قیمت ها دراین بازار، خبر از کاهش 
بیشــتر تعداد معامالت ملکی می رسد. قطعا تداوم این 
روند، محرکی موثر در جهت رشد انتظارات تورمی در 

ماه های پیش رو خواهد بود.
بازار مسکن، از مدت ها قبل دچار رکود تورمی شده بود. 
تورمی سنگین همراه با رکود که تقریبا ثابت و بدون تغییر 
مانده بود؛ اما گویا شرایط فعلی، دشوارتر از قبل و تورم، 
لجام گسیخته تر از همیشه شده است. این چنین که با 
جهش قیمت ارز با شدت افزایش قیمت در دیگر بازارهای 
اصلی که گرداننده اقتصاد کشور بشمار می روند روبرو 
شده ایم. گفتنی است که مسکن، ارز، طال و بهابازار، چهار 
بازار موازی رقیبی هستند که تحوالت هریک بر دیگر مؤثر 
واقع می شود درم واردی این تأثیرات فوری نگاه هم در 

بلندمدت خود را نشان می دهد.
قیمت های بیشــتر از محدوده مورد انتظــار در برخی 
محله های بازار مســکن پایتخت رو به افزایش است اما 
این واقعه به منزله فراگیر شــدن رشــد قیمت قطعی 
آپارتمان های مسکونی در معامالت اخیر نیست. افزایش 
بی رویه قیمــت دالر در این چند هفتــه اخیر، موجب 
شده است که شرایط رکود تورمی بازاری مانند مسکن، 
شدیدتر و خریداران و فروشندگان بالتکلیف تر از قبل 
شوند. این گونه که هم زمان با افزایش قیمت ها دراین بازار، 
خبر از کاهش بیشتر تعداد معامالت ملکی می رسد. قطعا 
تداوم این روند، محرکی موثر در جهت رشــد انتظارات 

تورمی در ماه های پیش رو خواهد بود.
بررسی فایل های عرضه شده با قیمت های بیش از حدود 
متعارف و مورد انتظار نشان می دهد در حال حاضر ۳+۱ 
گروه در بازار مســکن پایتخت، آپارتمان های خود را با 

قیمت های به اصطالح »پرت« عرضه می کنند. نخستین 
گروه آن طور که قابل پیش بینی اســت، فروشنده های 
معدود واحدهای نوساز عرضه شده به بازار مسکن هستند 
که طبعا با توجه به کمبود فایل نوساز از یک سو و ارزش 
ویژه ای که خریداران مسکن برای واحدهای دست اول 
قائل هستند از سوی دیگر، با قیمت های تندتر از محدوده 

مورد انتظار بازار فایل می شوند.
دسته دوم قیمت های پرت به واحدهایی تعلق دارد که در 
محله های پرتقاضای بازار مسکن فایل شده و سن بنای 
آنها نیز یک رقمی است؛ در نتیجه انتخاب ایده آلی برای 
خریداران مصرفی ملک به شمار می آید. به عنوان مثال 
کمبود فایل کم سن در محدوده جنت آباد جنوبی سبب 
شده برخی از فروشندگان در این محله، واحدهای چند 
ساله خود را بعضا تا مترمربعی ۷۰ میلیون تومان عرضه 
کنند و این در حالی اســت که در این حدود قیمتی در 
محله مذکور صرفا واحدهای نوساز با نور، نقشه و امکانات 

ایده آل فایل شده است.
ســومین گروه قیمت های پــرت نیز به نوســازهای 
بزرگ متراژی تعلق دارد که اگرچه در محله های مصرفی 
واقع شده اند، اما یک آپارتمان لوکس محسوب می شوند. 
به عنوان مثال واحد مسکونی کلیدنخورده با مساحت 
۱۹۴ مترمربع در محله تهرانپارس، خیابان ۱۹۴ شرقی 

به قیمت پیشنهادی مترمربعی ۷۰ میلیون تومان فایل 
شده و این در حالی است که میانگین قیمت واحدهای 
تازه ساز در این محله، حول و حوش ۱۰ میلیون تومان 

کمتر از این مقدار است.
اما افزون بر سه گروه مذکور، دسته چهارمی از قیمت های 
نامتعارف نیز در بازار مسکن پایتخت مشاهده می شود که 
رقم پیشنهادی فروشندگان آنها فاصله فوق العاده زیادی 
با ســطح مورد انتظار قیمت ها دارد. واسطه های بازار 
مسکن عنوان می کنند که مالکان این واحدها قصد جدی 
برای فروش ندارند و صرفا باالترین قیمت ممکن را اعالم 
می کنند تا به اصطالح قلق گیری کنند؛ به این معنا که هم 
به حدود قیمت متعارف بازار پی ببرند و هم از حداکثر 
بهایی که متقاضیان مسکن حاضر هستند بابت تملک 

واحد آنها بپردازند، مطلع شوند.
یک کارشناس اقتصاد مســکن گفت: اُفت تقاضا باعث 
ازدیاد و انباشته شــدن آن و اُفت سرمایه گذاری باعث 
کاهش عرضــه و نتیجه ای که حاصل می شــود کامال 
مشخص است؛ "گرانی مسکن”. سیدعلی گلسرخی با 
اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن، رکود حاکم بر بازار را 
نتیجه وعده های دولت سیزدهم در این بخش دانست و از 
جمله مهمترین این وعده ها را، ساخت یک میلیون واحد 

مسکونی در هر سال ذکر کرد.

وی افزود: این وعده دولت که یک وعده غیر مطالعه شده 
بود باعث شد تا بازار مسکن دچار یک شوک روانی شود و 
در نتیجه فشار خون آن در دو بخش مهم این بازار دچار 
افت شود. گلسرخی، سرمایه گذاری و تقاضا را از مهمترین 
بخش های بازار مسکن دانست که به اعتقاد وی، پس از 
وعده دولت درخصوص ساخت چهار میلیون مسکن، 
دچار افت شد. این فعال حوزه مسکن تاکید کرد: با طرح 
این وعده دولت، نوعی ترس در سرمایه گذارانی که در 
ساخت مسکن فعالیت داشــتند، ایجاد شد و این ترس 
"عدم توانایی رقابت با دولت"، باعث شد تا سرمایه گذاری 

خود را به خارج از بازار مسکن منتقل کنند.
وی خاطرنشان کرد: خروج سرمایه گذاران بخش خصوصی 
مسکن منجر به کاهش عرضه مسکن در سال های آینده 
خواهد شد و اگر دولت نتواند به وعده خود در زمینه ساخت 
چهار میلیون واحد مسکونی جامه عمل بپوشاند، قیمت 

مسکن به شدت روند افزایشی در پیش خواهد گرفت.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تقاضا در بازار 
مسکن اکنون افت کرده و با عدم تحقق وعده دولت در 
بخش مسکن، این تقاضای انباشته به یکباره وارد بازار 
می شود، تصریح کرد: افت تقاضا باعث ازدیاد و انباشته 
شدن آن و اُفت ســرمایه گذاری باعث کاهش عرضه و 
نتیجه ای که حاصل می شود کامال مشخص است؛ "گرانی 
مسکن”.گلسرخی به بخش مسکن استیجاری نیز اشاره و 
بیان کرد: بخش مسکن استیجاری در بازار مسکن همواره 

مغفول دولت ها در وعده هایشان بوده است.
وی افزود: مستاجرانی که به هیچ عنوان توان خرید واحد 
مسکونی حتی در متراژ پایین را ندارند، توقع دارند که 
دولت در زمینه ســاخت واحدهایی به صورت اجاره به 
شــرط تملیک اقدام کند و آنها را از مشــکالت عدیده 
اجاره نشینی نجات دهد. این فعال بخش مسکن با بیان 
اینکه مستاجران با افزایش بی رویه ساالنه اجاره بهای 
واحدهای مسکونی، به محله های پایین تر و خانه های 
محقرتر روی می آورند، افزود: به طور مثال مستاجران 
قشر ضعیف در شهری چون کرمان، در سکونتگاه های 
غیررسمی استیجاری حاشیه شــهر و فاقد تاسیسات 

شهری زندگی می کنند.
گلسرخی خاطرنشان کرد: صاحبان واحدهای استیجاری 
در این سکونتگاه ها را دارای آب و برق رایگان)اشتراک 
غیرمجاز( و فاقد گاز و اجاره بهای این واحدها را حداقل 
یک میلیون تومان در ماه اعالم می کنند. وی یادآور شد: با 
توجه به فصل سرما و شیوع بیماری هایی چون آنفلوآنزا، 
شرایط سختی برای مســتاجران قشر ضعیف جامعه 

متصور است.

News kasbokar@gmail.com

۱+۳ گروه در بازار مسکن پایتخت قیمت های »پرت« اعالم می کنند

قیمت عجیب مسکن در برخی مناطق تهران
شرایط بازار مسکن بحرانی تر شد

پرتقال جنوب گران تر از مرکبات شمال 

رنگ زدن و رنگ آمیزی میوه ممنوع است

مدیرکل دفتر فنی و نظارت شــبکه انتقال توانیر، عبور موفق از اوج بار تابستان 
امسال را مرهون مجاهدت و تالش شــبانه روزی همکاران صنعت برق به ویژه 
متخصصان حوزه بهره برداری عنوان کــرد که رضایتمندی مردم و ثبت افتخار 

برای صنعت برق را در پی داشته است.
مجتبی علیرضاپور اظهار کرد: گلوگاه های شبکه سراسری با همت معاونت انتقال 
و تجارت خارجی شرکت توانیر و همکاری شرکت های برق منطقه ای و توزیع 

نیرو شناسایی و برنامه ریزی الزم در این خصوص انجام شده است.
علیرضاپور خاطرنشــان کرد: در حال حاضر اقدامات ویژه ای برای شناســایی 

گلوگاه های شــبکه انتقال و فوق توزیع با همکاری شــرکت های زیرمجموعه 
توانیر برای گذر از اوج بار تابســتان ۱۴۰۲ برنامه ریزی و ابالغ شده که از سوی 
شــرکت های برق منطقه ای و توزیع نیرو در دست اجراســت و انتظار می رود 

پروژه های ابالغ شده تا پیش از شروع پیک تابستان به اتمام برسد.
وی ادامه داد: با توجه به رشــد فزاینده هزینه احداث خط و پســت و دشواری 
آزادســازی حریم خطوط انتقال و فوق توزیع که تاخیــر در اجرای پروژه های 
توسعه شــبکه را در پی داشته، حفظ ســرمایه های موجود شبکه سراسری از 
اهمیت به سزایی برخوردار است و به همین منظور اقدامات ویژه ای در جهت رفع 

گلوگاه های شبکه و حبس تولید احتمالی در دستور کار قرار دارد. علیرضاپور با 
اشاره به اینکه پرباری خطوط و پست های شبکه انتقال و فوق توزیع، افت ولتاژ 
شبکه و تامین بار متقاضیان جدید در پروژه های ابالغ شده مد نظر قرار گرفته، 
افزود: به همین منظور جلســه های تخصصی و جداگانه با شــرکت های برق 
منطقه ای و توزیع مربوطه در مهر و آبان گذشته برگزار و ضمن بررسی اقدامات 
انجام شده در تابستان امسال، اهم مسایل و مشکالت جاری و راهکارهای اجرایی 
و فنی مرتبط احصا و پروژه های اولویت دار از سوی مدیرعامل توانیر جهت اجرا 

به شرکت های زیرمجموعه ابالغ شد.

مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال توانیر مواردی چون احداث، تکمیل و 
افزایش ظرفیت خطوط منتهی به پست های بالفصل نیروگاهی و سرعت بخشی 
به روند احداث پســت های فوق توزیع را از جمله این اقدامات ذکر کرد و افزود: 
همچنین مقرر شد شرکت های توزیع برق نسبت به احداث خطوط فشار متوسط 
خروجی این پست ها اقدام کنند و در مواردی نیز که به مدار آوردن نیروگاه در 
حال احداث جهت جلوگیری از افت ولتاژ و خاموشی ضروری است، به شرکت 
مادرتخصصی تولید برق حرارتی اعالم می شود تا نسبت به سرعت بخشی به روند 

بهره برداری از نیروگاه قبل از آغاز اوج بار شبکه، اقدام شود.

شناسایی و رفع گلوگاه های شبکه برق برای گذر از پیک سال آینده
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حل مسائل و مشکالت حوزه مدیریت بحران با کمک فناوران کشور
حمايت معاونت علمی از راهكارهای نوآورانه

نشست مشترک معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشور، برگزار شد تا زمینه بهره مندی از راهکارهای فناورانه و 
نوآورانه در پیشگیری و مدیریت بحران ها بررسی شود. به گزارش معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، در نشستی که با حضور روح اهلل دهقانی فیروزآبادی 
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و محمدحسن 
نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشــور برگزار شد، ضمن بررسی نقش 
زیست بوم فناوری و نوآوری برای، پیشگیری، مدیریت و رفع آسیب بحران های 
طبیعی و غیر طبیعی، بر ضرورت تعریف نیازهای محوری و مشخص برای ارائه 

راهکارهای نوآورانه و فناورانه، تاکید شد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با تاکید بر این که 
وجود راهکارهای مشخص و کارآمد در پیشگیری و مدیریت بحران ها، مهم ترین 
و بدیهی ترین انتظار جامعه است، ادامه داد: همین که سازوکاری ایجاد شود 
تا مردم بتوانند یک بحران را پیش بینی، پیشگیری و در صورت وقوع، مدیریت 

کنند، قطعاگامی مهم و رو به جلو برداشته شده است.
دهقانی فیروزآبادی با تاکید بر این که  باید برای پیشگیری و مدیریت بحران های 
فردی و اجتماعی نیز راهکارهای فناورانه و نوآورانه تمهید شود، ادامه داد: کشور 
در عرصه جبران و مدیریت آسیب های ناشی از بحران هزینه های بسیار زیادی 
صرف می کند، مشکل اما این جاست که این هزینه ها مصروف به پس از رخ دادن 
بحران است و باید تمرکز هزینه ها، مبتنی بر یک سازوکار نیازمحور و راهبردی 

و به کمک فناوری، به پیش از وقوع بحران متمرکز شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری، با بیان این که الزم 
است نیازها و اولویت ها، به روشنی احصاء شوند تا فناوران راهکارهای نوآورانه 
خود را مبتنی بر این نیازها ارائه کنند، ادامه داد: شرکت ها، تیم های تحقیقاتی 
و هسته های نخبگانی کارهای ارزشمندی در این حوزه انجام داده اند و بسیار 
انگیزه و عالقه دارند تا منشأ اثری مطلوب در کشور باشند. برای به ثمر نشستن 
تالش آنان، الزم است تا نیازها و اولویت ها به درستی و روشنی احصاء شده و 
تحقیقات، محصوالت و خدمات به صورت جهت یافته و هدفمند در خدمت 

رفع آن نیازها بکار گرفته شوند.
وی با اشاره به این که الزم است دستگاه هایی مانند سازمان مدیریت بحران 
و سازمان حفاظت محیط زیست نیازهایشان را یکپارچه و بازار آن را تضمین 
کنند، افزود: ما برای رفع نیاز در این بازار تخصصی عزمی راسخ داریم و آمادگی 
داریم تا در قالب یک توافق روشــن و نیازمحور، که هدف، راهبرد و اقدام ها 
مشخص باشد، در مسیر حل نیازها به کمک شرکت های دانش بنیان و فناور، 

حمایت های الزم را صورت دهیم.
محمدحســن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشــور با اشاره به نقش 
شــرکت های دانش بنیان و فناور در کاهش آسیب های ناشــی از حوادث و 
رویدادهای غیر متقربه، زیست محیطی و سایر بحران های کشور عنوان کرد: 
بسیاری از چالش ها و بحران های طبیعی و غیر طبیعی، این روزها با کمک 
فناوری های پیشرفته نه تنها قابل مدیریت و پیگیری بلکه قابل پیش بینی 
شده اند. آن چه که امروز عرصه پیشگیری و مدیریت بحران کشور به آن نیازی 

مبرم دارد.
وی با اشــاره به نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهوری در جذب و ایجاد پیوند میــان نوآوری ها و نیازهای محوری حوزه 
بحران ادامه داد: به طور مثال زلزله یکی از بحران های ریشه دار و اصلی است که 
کشورمان در مواجه و مدیریت آن ضعف های ریشه ای و عمده ای دارد. زلزله 
در ایران مبتنی بر تاریخ نگاری، بیش از 220 سال است که شناخته شده و در 
طول این دویست سال، بیش از 6 زلزله با شدت 7 ریشتر در کشور رخ داده که 
خسارت های فراوان و البته جبران ناپذیری را به همراه داشته است. این موضوع 
نشان می دهد کشــور در برابر این حادثه، نقاط آسیب پذیر بسیاری دارد که 

استفاده از فناوری ها می تواند از آن فرصت بسازد.
نامی با اشــاره به این که فناوری های پیشــرفته از انرژی هــای زلزله امکان 
بهره مندی مطلوب برای زندگی بهتــر را فراهم کرده اند، ادامــه داد: انرژی 
بسیار زیادی که در اثر زلزله ایجاد می شود، می تواند در مسیر بهبود زندگی و 
ارتقای آن به کار بسته شود. الزم است تا شرکت ها و تیم های فناور و محقق، 
دستاوردها و توانمندی هایشان را ارائه کنند و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
 دانش بنیان ریاست جمهوری می تواند حلقه ارتباطی این نوآوری ها و بخش 

متقاضی باشد.

احکام مالیاتی حمایت از کسب و کارهای اینترنتی اعالم شد
تعيين حداقل نرخ ماليات مقطوع به صورت پلكانی

سازمان امور مالیاتی کشور، احکام مالیاتی آئین نامه حمایت از توسعه سکوها 
و کســب و کارهای اقتصاد دیجیتال را ابالغ کرد. به گزارش سازمان فناوری 
اطالعات ایران، »آئین نامه حمایت از توسعه سکوها و کسب و کارهای اقتصاد 
دیجیتال« که به تازگی و با هدف حمایت از سکوها و کسب و کارهای مجازی 
کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است، دارای ۱۴ ماده قانونی 
و ۳0 حمایت دولتی است که کســب و کارهای اینترنتی را مورد توجه قرار 

می دهد.
در این آئین نامه حمایتی، برای برخی دستگاه ها و نهادهای دولتی نقش هایی 
در نظر گرفته شده است که با توجه به حیطه وظایف و اختیاراتی که دارند، 
بتوانند به رونق کســب و کارهای اینترنتی کمک کنند. در همین راســتا، 
ســازمان امور مالیاتی کشــور، احکام مالیاتی آئین نامه حمایت از توسعه 
 سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را ابالغ کرد که به تشریح جزئیات 

آن می پردازیم.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برای کلیه کسب وکارهایی که پیش از 
این سابقه مالیاتی نداشته اند و باید فعالیت خود را به پلتفرم های مشمول انتقال 

دهند، مشوق هایی را اعمال کند که عبارتند از:
از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد حاصله از فروش کاال 
یا ارائه خدمت در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده )۱00( قانون 
مالیات های مســتقیم و اصالحات بعدی آن یعنی ۳0 برابر معافیت مالیاتی 

حقوق و دستمزد معاف هستند.
برای کسب و کارهای مشمول، حداقل نرخ مالیات مقطوع به صورت پلکانی با 
رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور تعیین شود. بخشنامه مربوط 
به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت خانه های ارتباطات و 
اقتصاد تهیه و ابالغ می شود. کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از 
عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهروموم های آتی 

معاف خواهند شد.
کلیه هزینه های ایجاد و توسعه پلتفرم ها و کسب وکارها در سکوهای داخلی 
جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تا ســقف مقرر محســوب شود. سقف 
هزینه های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب 

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
در پی تصویب آئین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، 
ضوابط و شرایط مشموالن برخورداری از این حمایت ها توسط وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات اعالم و به زودی پلتفرم های مشمول این طرح اعالم خواهد 

شد.

اخبار

در حالی دولت تمام تمرکز 
خود را برای دریافت مالیات 
و افزایــش درآمدهــای 
مالیاتی گذاشته است که 
در رابطه با مالیات ستانی 
از لوکس سواران موفق عمل نکرده است. پایه های 
جدید مالیاتی و تعریف آن برای رشــد درآمدهای 
دولت در شــرایط فعلی اقتصادی ضروری به نظر 
می رسد. اما گویا اراده ای جدی برای اخذ مالیات از 
مالکان خودروهای لوکس وجود ندارد. به طور کلی 
نحوه برخورد دولتها با مودیان مالیاتی، ایران را به 

بهشت فرار مالیاتی تبدیل کرده است. 
بر اســاس آخرین گزارش از ســوی ســازمان امور 
مالیاتی، تعداد مشموالن مالیات بر خودروهای لوکس 
۱77 هزار و 6۱7 نفر هســتند که ۳70 هزار و ۱۱۳ 
خودروی گران قیمت دارند. از این تعداد، 6۸ هزار و 
227 نفر برای بررسی وضعیت مالیات بر خودروهای 

خارجی مراجعه کرده اند که ۱۸ هزار و ۳7 نفر مالیات 
را پرداخت کرده اند. ۱۴ هزار و ۸۵2 نفر نیز نســبت 
به مالیات بر خودروهــای گران قیمت خود اعتراض 
کرده اند. طبق این گزارش، مالیات مطالبه شــده از 
خودروهای گران قیمت 20 هزار و 2۹7 میلیارد ریال 
بوده که تنها هزار و 2۸۴ میلیارد ریال مالیات دریافت 

شده است که معادل حدود 6 درصد است.
همچنین مالکان نسبت به پرداخت 2 هزار و 7۹6 
میلیارد ریال مالیات خودروهای گران قیمت خود 
اعتراض کرده اند که در حال بررسی است. این نوع 
اعتراض به مالیات خودروهای گران قیمت در حالی 
صورت گرفته اســت که این نوع خودروها بیشــتر 
در دســت دالالنی اســت که از خریدوفروش این 
خودروهای لوکس، بساط کاسبی را راه انداخته اند 

و سودهای کالنی را به جیب می زنند.
مالکان خودروهای لوکس تا ۱.۵ میلیارد نســبت 
به مازاد یــک میلیارد تومان؛ یــک درصد، تا مبلغ 
سه میلیارد نســبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان؛ 2 
درصد و تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نســبت به مازاد سه 
میلیارد تومان؛ ســه درصد بایــد مالیات پرداخت 

کنند. بر اساس این اطالعیه، اشخاص حداکثر یک 
ماه فرصت داشــتند تا با مراجعه به درگاه مذکور 
نســبت به پرداخت مالیات اقدام کنند که در غیر 
این صــورت از طریق عملیات اجرایــی و توقیف و 
بازداشت اموال اعم از منقول و غیرمنقول نسبت به 

وصول مالیات و ۱0 درصد آن به عنوان هزینه اقدام 
خواهد شد. سازمان مالیاتی این امکان را به مالکان 
خودروهای گران قیمت داد تا در ســامانه مذکور با 
ثبت »عدم پذیرش« مراتــب اعتراض خود را اعالم 

کنند تا به اعتراض آنها رسیدگی شود. 

مالكان همچنان از زير بار پرداخت ماليات شانه خالی می كنند

بن بست مالیات ستانی از لوکس سواران 

راهکار کاهش فرار مالیاتی
مسعود دانشمند، اقتصاددان

در حالی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته شاهد ایجاد پایه های جدید مالیاتی برای رشد درآمدهای دولتها هســتیم که در ایران هنوز در تحقق ابتدایی ترین درآمدهای مالیاتی موفق نبوده ایم. اتکای دولتها بر 
درآمدهای نفتی منجر به بی تفاوتی در برابر فرارایان مالیاتی و مشموالن پرداخت مالیات شده است. 

عزم چندانی برای تحقق و کسب درآمدهای مالیاتی دیده نمی شود. تالش های بسیاری انجام می شود ومسووالن در صبحت های خود عزم جدی برای تحقق درآمدهای مالیاتی دارند اما یک نمونه آن مالیات خودروهای 
لوکس در بن بست قرار گرفته است. به عبارت بهتر در شرایطی که کشورهای توسعه یافته با اتکا به بخشی از درآمدهای مالیاتی، اهداف بلندمدت و بودجه سالیانه خود را اجرا می کنند، در ایران هنوز هم مهم ترین و 

اصلی ترین منبع درآمد، درآمدهای نفتی است. دولت باید تا دیر نشده برای حل بحران مالیات دهی در کشور چاره ای بیندیشد.
در حال حاضر هر ساله میلیارد ها تومان فرار مالیاتی در ایران صورت داریم. باید تکلیف افراد و نهاد هایی که مالیات نمی دهند، مشخص شود. چراکه نمی شود که مردم عادی و فعاالن اقتصادی مالیات خود را بپردازند، 
اما برخی به هر دلیلی از زیر این کار در بروند. در کشور فرار مالیاتی گسترده ای وجود دارد و میزان مالیات دریافتی به نسبت تولید ناخالص داخلی اندک است، شواهد حکایت از این دارد که در حال حاضر میزان مالیات 

دریافتی دولت کمتر از ۴0 درصد از برآوردهای کشور است.
برخی از نهادها و ارگان ها دارای شرکت های کوچک و متوسطی بوده که مالیاتی برای آن پرداخت نمی شود و به عبارت معافیت مالیاتی عجیبی دارند، این درحالی بوده که واحدهای تولیدی مشابه باید مالیات خود را 

پرداخت نمایند، در نتیجه شاهد رقابت نابرابر در بازار هستیم.
این در حالی است که سالهاست که این موضوعات مانند مالیت خانه و خودروهای لوکس هم مطرح است. اما کاری برای اصالح انجام نشده است. حال باید دید که چه زمانی دولت می خواهد به این فرار های مالیاتی 

ورود کرده و آن ها را سروسامان دهد.
هرچندد راهکار این موضوع کامال مشخص است. برای جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده و همچنین اجرای عدالت مالیاتی برای هر شخص، یک پرونده مالیاتی تشکیل شود و هیچگونه استثناء و تبعیضی در این مورد 

شکل نگیرد و هرکسی که هر درآمد و نقل و انتقالی داشت، باید در پرونده مالیاتی او ثبت شود، تنها در این صورت است که عدالت مالیاتی حکمفرما می شود.
البته اگر همه مردم در بحث مالیات مشارکت داشته باشند و مالیات خود را به موقع و بدون ابزارهای فشار قانونی پرداخت کنند، مسأله درست هزینه کردن مالیات ها هم باید در نظر گرفت. اگر این پول دریافتی در جای 

درست هزینه نشود، اعتماد مردم از بین می رود و به طور قطع مشارکت در مالیات دهی کاهش پیدا می کند. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

اتحادیه اروپا، تهدید کرد توییتر را 
ممنوع می کند مگــر این که ایالن 
ماسک به مقررات ســخت گیرانه 
این بلوک در زمینه نظارت بر محتوا 

عمل کند.
روزنامه فایننشیال تایمز به نقل از 
منابع آگاه نوشــت: تیه ری برتون، 
کمیســر امور بازار داخلی اتحادیه 
اروپا در مکالمــه ویدئویی که روز 
چهارشــنبه با ایالن ماسک، مالک 
میلیاردر توییتر داشت، این تهدید 
را انجام داد. برتون به ماسک گفت: 
باید به مقررات اتحادیه اروپا پایبند 
بماند که شــامل کنار گذاشــتن 
رویکرد خودســرانه در برگرداندن 
حساب های کاربران ممنوع شده و 
موافقت با بررسی مستقل و گسترده 

این پلتفرم در سال آینده است.
این مقــام اروپایی پیــش از این از 

ماســک خواســته بود به مقررات 
اتحادیه اروپا علیــه نفرت پراکنی 
آنالین و اطالعات نادرست پایبند 
بماند. دیدیــه ریندرز، مســئول 
دادگستری کمیســیون اروپا هم 
اظهارات مشــابهی را مطرح کرده 

است.
بر اســاس گزارش رویترز، در این 
بین، مدیــران ســیلیکون ولی، از 
مدیریت توییتر توسط ایالن ماسک 
اســتقبال کردند. رید هستینگز، 
یکی از موسسان نت فلیکس، این 
میلیاردر را شجاعترین و خالقترین 
فــرد روی زمیــن خوانــد. مارک 
زاکربــرگ، مدیرعامل متا پلتفرمز 
هم اظهار کرد: مشتاق است ببیند 
مدیریت نظارت بر محتوای ایالن 
 ماســک در توییتر چطــور پیش 

خواهد رفت.

ارتش چین اخیــرا از  یک هواپیمای 
قاره پیمای بی سرنشین به نام »وینگ 
لونگ-Wing Loong( »۳-۳( در 
چهاردهمین نمایشــگاه هوانوردی و 
هوافضای چین در ایالت گوانگ دانگ 

رونمایی کرده است.
پهپادهای وینگ لونگ توسط شرکت 
چنگدو ایرکرفت ساخته شده و شبیه 
پهپادهای نظامی آمریکایی است. می 
توان از ایــن پهپادها در عملیات های 
MALE استفاده کرد. این هواپیمای 
بی سرنشین مانند بقیه پهپادها برای 
عملیات هــای شناســایی و نظارت 
ساخته شده و می توان انواع مختلفی از 

حسگرها را روی آن نصب کرد.
عالوه بــر آن می توان موشــک های 
زمین به هــوا روی پهپاد نصب کرد و 
در میدان جنگ از آن اســتفاده کرد. 
چین با ســاخت وینگ لونگ -۳ که 

قادر به طی ۱0 هزار کیلومتر هستند، 
به دستاوردی مهم در حوزه پهپادهای 

جنگی دست یافته است.
برای این منظور چین اندازه پهپاد را 
به میزان قابل توجهــی افزایش داده 
و طول آن نیز اکنون ۱2.2 متر است 
که بسیار بلندتر از نسخه های پیشین 
۹.0۵ متری آن است. اندازه طول بال 
وینگ لونگ ۳ نیز 2۴ متر اعالم شده 
که بسیار وسیع تر از وینگ لونگ یک 

)۱۴ متر( است.
دیگر گزینه جالب این پهپاد قابلیت 
های جدید آن برای حمل موشــک 
های هوا به زمین است. به نوشته نشریه 
ساوث چاینا مورنینگ پست، وینگ 
 ۱0E-PL لونگ مجهز به موشک های
خواهد بود که می توانند هلی کوپتر 
و دیگر هواپیماهای بی سرنشــین را 

سرنگون کنند.

یک وزیر ارشــد دولت اندونزی گفت که اندونزی 
قصد دارد از سال آینده به فروش خودروهای برقی و 
موتورسیکلت ها یارانه بدهد تا آنها مقرون به صرفه تر 
شوند. لوهوت پاندجایتان، وزیر هماهنگ کننده امور 
دریانوردی و سرمایه گذاری اندونزی گفت که دولت 
در حال نهایی کردن طرحی برای یارانه 6.۵ میلیون 
روپیه )۴۱۳ دالر( به ازای خرید هر موتورسیکلت 
برقی برای افزایش فــروش در بزرگ ترین اقتصاد 
جنوب شرقی آسیا است. وزیر بدون ارائه جزئیات 
گفت: طرح یارانه ای مشابه برای خودروها در نظر 
گرفته شده است. اندونزی در نظر دارد تا سال 202۴ 
حداقل ۱.2 میلیون موتورسیکلت برقی و ۳۵ هزار 
خودروی الکتریکی داشته باشد. گروه های صنعتی 
گفته اند تقاضا برای خودروهای برقی رو به رشــد 
است اما حجم فروش در مقایسه با خودروهای موتور 
احتراقی در کشور 270 میلیون نفری به دلیل قیمت 
باالتر خودروهای برقی، همچنان بسیار اندک است.

پهپاد نظامی قاره پیمای چینی رونمایی شدتهدید اتحادیه اروپا برای ممنوعیت توییتر وسایل نقلیه برقی 
در اندونزی زیاد می شود؟
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