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عضو کمیته ارزی اتاق ایران خبر داد

خ دالر اظهارنامه های وارداتی از ۴۲۰۰تومان به نیمایی تغییر نر
خریدار    عضو کمیتــه ارزی اتاق ایــران از تغییر 
نرخ دالر اظهارنامه های وارداتــی از ۴۲۰۰تومانی به 
نیمایی خبر داد و گفت: به مــوازات آن باید تعرفه ها 

هم نصف شود.
محمد الهوتــی با توجه بــه طرح موضــوع افزایش 
نــرخ دالر در اظهارنامه هــای وارداتــی از ۴۲۰۰ به 
نیمایی، گفت: این اتفــاق در اظهارنامه های صادراتی 
نیــز رخ داده و از ابتدای ســال ۹۸، نرخ محاســباتی 
اظهارنامه های صادراتی، بــر مبنای دالر نیمایی بوده 
اســت؛ چراکه نرخ هــای پایه صادراتــی باید اصالح 
می شــد و بر اســاس آن، نرخ واقعی دالر باید مبنای 

محاسبه قرار می گرفت.
عضو کمیتــه ارزی اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران افزود: در حوزه واردات نیز، نرخ 
دالر ۴۲۰۰ تومانی کماکان مبنــای اظهارنامه های 
وارداتی قــرار می گرفت که دلیل اول آن اســت که 
ما باالتریــن تعرفه های واردات در دنیــا را داریم که 
میانگین آن حدود ۲۴ درصد اســت؛ به این معنا که 
اگر کاالهای اساســی را از این دامنــه تعرفه ای کم 
کنیم، میانگین تعرفه واردات کاال به ایران، باالی ۳۵ 
درصد خواهد بود؛ بر همین اســاس، عماًل با افزایش 

قیمــت دالر و مانــدگاری دالر ۴۲۰۰ تومانــی در 
محاسبات اظهارنامه ها، این تعرفه تا حدودی تعدیل 

شده بود.
وی تصریح کرد: به هر حال عمــده کاالهای وارداتی 
ایــران را اقالم واســطه ای تشــکیل داده و کاالهای 
مصرفی و لوکس، ســهمی از واردات ایــران ندارند؛ 
ضمــن اینکه اگــر کاالی مصرفی هم وارد می شــد، 
متمرکز بــر اقالم اساســی و یا دارو اســت؛ بنابراین 
با احتســاب اخذ ۹ درصد مالیات بــر ارزش افزوده؛ 
چنانچه مبنای اظهارنامه های صادراتی، نرخ نیمایی 
به جای دالر ۴۲۰۰ تومانی باشد، آنگاه نرخ کاالهای 
وارداتی کشــور بیش از دو برابر خواهد شد که به هر 
حال هزینــه باالیی را به تولیدکنندگان کشــور وارد 

می آورد.
به گفته الهوتی، اصالح رونــد اجرایی اظهارنامه های 
وارداتی به لحــاظ نرخ موضوعی اســت که ضرورت 
دارد و باید به سمت واقعی شــدن آن پیش رویم، اما 
اشکال اصلی اینجا اســت که اگر قرار است نرخ دالر 
در اظهارنامه های وارداتی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی 
تغییر داده شود، تعرفه ها هم باید نصف شوند تا عماًل 
مشــکل باال بودن تعرفه ها هم حل شود؛ ضمن اینکه 

باید در خصوص مالیات بــر ارزش افزوده نیز، تدبیری 
اندیشــیده شــود؛ در غیر این صورت تمام کاالهای 
وارداتی که عموماً اقالم واســطه ای برای تولید بوده و 
در فرآیند و خطوط تولیدی داخلی استفاده می شوند، 
با این روش به شــدت افزایش نرخ می یابند و تولید را 

مجدد دچار مشکل می کنند.
وی اظهار داشــت: افزایش این هزینــه بدون نصف 
کردن تعرفه ها، کامــاًل در افزایش قیمــت تولیدات 
داخلی و تورم اثرگذار است و از سوی دیگر، نقدینگی 

واحدها را تحت تأثیر قرار می دهد.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایران ادامــه داد: 
اتفاق افزایــش نــرخ دالر در اظهارنامه های وارداتی، 
یک بــار دیگر در در دولــت دهــم رخ داد و نرخ دالر 
اظهارنامه های وارداتــی از ۱,۲۲۶ تومان به ۲,۶۷۰ 
تومان افزایــش یافت، اما بــه دلیل اقــدام دولت در 
کاهش تعرفه ها به نصف، تولید را دچار مشکل نکرد؛ 
بنابرایــن اگرچه واقعی شــدن نــرخ اظهارنامه های 
وارداتی اقدامی مثبت اســت، اما اگر تغییر تعرفه ها و 
کاهش آنها به نصف را نداشــته باشیم، حتماً جدای از 
کمبود نقدینگی که گریبانگیر تولید خواهد شــد، به 

تورم داخلی دامن خواهیم زد.

رهبر

مالیات با نرخ صفر که از ابتدای ســال 
۱۳۹۵ اجرا شــده، بــرای واحدهای 
تولیــدی، خدماتی و ســایر مراکزی 
اســت که بیش از ۵۰ نفــر نیروی کار 
دارند. بر اساس این مالیات، سازمان ها 
و مؤسسات وابسته به شهرداری، دفاتر 
گردشــگری و زیارتــی، فعالیت های 
تولیدی، معدنــی و خدماتی و معادل 
۱۰۰ درصد از درآمد صادرات خدمات، 
کاالهــای غیرنفتــی و محصــوالت 
کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد صادرات 
مواد خام نیز مشــمول مالیــات با نرخ 

صفر می شوند.
مالیات با نرخ صفر روشــی اســت که 
مؤدیان مشــمول آن مکلف به تسلیم 
اظهارنامه دفاتر قانونی، اسناد و مدارک 
حســابداری برای درآمدهای خود به 
ترتیب تعیین شــده در این قانون و در 

موارد مشخص شده به ســازمان امور 
مالیاتی کشور هستند و سازمان مذکور 
نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین 
درآمد مشــمول مالیــات مؤدیان بر 
اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه 
مذکور اســت که پس از تعیین درآمد، 
مالیات مؤدیان با نرخ صفر محاســبه 
می شــود.مالیات بــا نرخ صفــر برای 
واحدهای تولیدی، خدماتی و ســایر 
مراکزی اســت کــه دارای بیش از ۵۰ 
نفر نیروی کار شــاغل باشند و چنانچه 
در دوره معافیت نســبت به سال قبل 
نیروی کار شــاغل خود را حداقل ۵۰ 
درصد افزایش دهند، به ازای هر ســال 
افزایــش کارکنان، یک ســاله اضافه 
می شود.الزم به ذکر اســت که تعداد 
نیروی کار و افزایش اشــتغال نیروی 
کار در هر واحد بــا تایید وزارت تعاون، 

کار و رفــاه اجتماعی و ارائه اســناد و 
مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین 
اجتماعی کارکنان محقق می شود. در 
صورت کاهش نیــروی کار از حداقل 
افزایــش مذکور در ســال بعــد که از 
مشوق  مالیاتی این بند استفاده کرده 
باشند، مالیات در سال کاهش، مطالبه 

و وصول می شود.
گفتنی اســت؛ در این زمینــه افرادی 
که بازنشســته، بازخرید و مســتعفی 
می شــوند، کاهش مالیاتی برای واحد 

تولیدی درنظر گرفته نمی شوند.
درآمد ابــرازی ناشــی از فعالیت های 
تولیــدی و معدنی اشــخاص حقوقی 
غیردولتــی در واحدهــای تولیــدی 
یا معدنی از تاریخ اجــرای این ماده از 
طرف وزارتخانه های مربوطه که برای 
آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد 

اســتخراج و فروش منعقد می شــود. 
خدماتــی  درآمدهــای  همچنیــن 
بیمارســتان ها، هتل ها و مراکز اقامتی 
گردشگری اشــخاص ذکر شده که از 
تاریخ مذکور از طــرف مراجع قانونی 
مربوطه برای آنهــا پروانه بهره برداری 
یا مجوز صادر می شود؛ از تاریخ شروع 
بهره برداری یا فعالیت به مدت ســال 
و در مناطــق کمتر توســعه یافته به 
مدت ۱۰ ســال با نرخ صفر مشــمول 
مالیات می شود.البته دوره برخورداری 
از مالیــات با نرخ صفر بــرای واحدهای 
اقتصادی مذکور واقع در شــهرک های 
صنعتی یــا مناطق ویــژه اقتصادی، به 
مــدت دو ســال و در صورت اســتقرار 
شــهرک های صنعتی یــا مناطق ویژه 
اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، 

به مدت سه سال افزایش می یابد.

مالیات

خ صفر حساب می شود؟ مالیات کدام بخش ها با نر
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پیام رهبر انقالب به اتحادیه انجمن های اسالمی 
در اروپا

وز از سر بر آوردن یک  حوادث امر
پدیده  یکتا در جهان خبر می دهد

رهبر انقــالب در پیامی به پنجــاه و چهارمین 
نشست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان 
در اروپا فرمودند: حوادث امروز از ســر برآوردن 

یک پدیده ی یکتا در جهان امروز خبر می دهد.
 حضرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقالب 
اســالمی در پیامی به پنجاه و چهارمین نشست 
اتحادیه انجمن های اســالمی دانشــجویان در 
اروپا، تأکید کردند: امســال نشســت شــما در 
میانه ی حوادث مهمی برگزار می شــود که هر 
یک از جهتی نشــانه ی عظمت و اعتبــار ایران 

اسالمی و ملت انقالبی آن است.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی که صبح امروز در 

وین قرائت شد، به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جوانان عزیز اتحادیه انجمن های اسالمی
امسال نشست شــما در میانه ی حوادث مهمی 
برگزار می شــود که هر یک از جهتی نشــانه ی 
عظمت و اعتبــار ایران اســالمی و ملت انقالبی 
آن است. شــهادت ها، قدرت نمائی های نظامی، 
حضــور بی نظیر مردمی، روحیــه ی قوی و عزم 
راســخ جوانان، در کنار هزاران مجموعه ی فعال 
در عرصه ی دانش و فناوری، و نیز رویکرد دینی 
و معنــوی در بخش عظیمی از جوانان سراســر 
کشور، همه از سر بر آوردن یک پدیده ی یکتا در 
جهان امروز خبر می دهد. پدیده ای که می تواند 
در آینده ی تاریخ تأثیرات عمیق و تعیین کننده 
بگذارد.گام دوم انقالب اســالمی باید بتواند به 
حول و قوه ی الهی این پدیده را به کمال برساند و 
به ثمر بنشاند.چشم امید و انتظار در این پویش 
حیاتی به جوانان دانشــمند و فرزانــه و با ایمان 
است و شما می توانید در شــمار این برگزیدگان 

تاریخ ساز باشید.
به امید موفقیت های بزرگ شما عزیزان
والسالم علیکم و رحمة اهلل
سّید علی خامنه ای

هزینه معیشت خانوار برای ورود 
به دستمزد تا پایان بهمن نهایی 

می شود
رئیس کارگروه دســتمزد شــورای عالی کار با 
بیان اینکه هزینه معیشــت خانــوار کارگری بر 
اساس تورم دی ماه تا پایان ماه جاری نهایی می 
شود، گفت: هزینه معیشــت مبنای ورودی به 

مذاکرات دستمزد ۹۹ کارگران است.
فرامرز توفیقی بــا بیان اینکه حداکثــر تا پایان 
بهمن مــاه، هزینه معیشــت ماهانــه زندگی 
کارگــران، به عنــوان ورودی مباحــث تعیین 
دستمزد نهایی می شــود گفت: مرجع ما برای 
تعیین هزینه های معیشــت، اطالعــات و نرخ 
تورم اعالمی از ســوی مرکز آمار ایران به عنوان 
تنها مرکز رســمی اعالم کننده آمار و اطالعات 

اقتصادی کشور است.
وی افزود: یکــی از متقن تریــن ورودی های ما 
برای آغاز مذاکرات دســتمزد ۹۹، به طور قطع 
هزینه معیشت، آن هم به استناد اطالعات مرکز 

آمار ایران است.
رئیس کارگروه دســتمزد شــورای عالی کار با 
بیان اینکه جلسات شــورای عالی کار برای ورود 
مستقیم به مقوله دستمزد، در اسفندماه برگزار 
می شود، تاکید کرد: به همین منظور باید تا پایان 
ماه جــاری، در خصوص میــزان حداقل هزینه 
معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری در کارگروه 
دستمزد، به جمع بندی برسیم تا فاصله معیشت 
تا دســتمزد، به عنوان بحــث ورود به مذاکرات 

تعیین مزد مشخص شود.

دستمزد



رئیس کل بانک مرکزی:

گام، به مرحله اجرایی رسید
خریدار    رئیس کل بانک مرکزی در اینســتاگرام 
خود نوشــت: طرح گواهی اعتبار مولد گام به مرحله 

اجرایی رسید.
عبدالناصــر همتــی رئیــس کل بانــک مرکزی در 
اینستاگرام خود نوشــت: همانگونه که پیشتر گفته 
بودم، طرح گواهی اعتبــار مولد گام به مرحله اجرایی 
رســید. و به حول قوه الهی، هفته آینده و در آســتانه 
دهه مبارک فجر انقالب اسالمی، با ظرفیت اولیه ۵۰ 
هزار میلیارد تومان تامین اعتبــار، به تدریج از طریق 
تعــدادی از بانک های دولتی و خصوصــی در اختیار 

واحدهای تولیدی فعال کشور قرار می گیرد.

طرح گام، یکی از برنامه های بانــک مرکزی با کمک 
نظام بانکی کشــور اســت که در چارچوب مدیریت 
نقدینگی، تالش خواهد کرد امکان تامین غیر تورمی 
ســرمایه در گردش مــورد نیاز زنجیــره ی تولید را، 
خصوصاً بــرای واحدهای کوچک و متوســط، فراهم 

سازد.
 گواهی اعتبار مولد گام بــه عنوان یک ابزار بازار محور 
و با قابلیت نقل و انتقال، در بازارهای پول و ســرمایه، 
تســهیالت جدیدی را برای تامین اعتبار بنگاههای 

تولیدی فراهم می سازد. 
در این طرح، تولیدکنندگان بــر مبنای فاکتور خرید 

مواد اولیه و واســط از بانک عامل درخواست انتشار و 
تضمین گواهــی اعتبار مولد در سررســید کرده و به 
بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. فروشنده 
می تواند گواهی را تا سررسید نگه دارد یا می تواند به 
فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار 

سرمایه تنزیل کند. 
بانک مرکزی، سیاســت های ارزی، پولی و اعتباری 
خود را بــر محور کنتــرل تورم و همزمــان، حمایت 
از رونق تولید و رشــد اقتصادی غیــر نفتی، متمرکز 
ساخته است و این سیاســت را با قدرت ادامه خواهد 

داد.

شعبه

سخنگوی ســتاد شناسایی مشموالن 
کمک حمایــت معیشــتی از افزایش 
دریافت کننــدگان یارانــه حمایــت 
معیشــتی خبر داد و گفت: افرادی که 
اطالعات آنها در سایت ثبت شده است 
و مشــمول یارانه حمایت معیشــتی 
باشــند از دهم بهمن یارانه به حساب 

آنها واریز می شود.
 حســین میرزایی با اشــاره به بررسی 
اطالعــات افــراد ثبت نام کننــده در 
 hemayat.mcls.gov.ir ســایت
اظهار کرد: بعــد از اتمام مهلت ثبت نام 
از هفته گذشته بررسی اطالعات افراد 

آغاز شده اســت و این روند 
همچنان ادامه دارد.

در  کــرد:  تصریــح  وی 
ایــن مرحلــه اطالعــات 
سرپرســتان خانواری که 
یارانه بگیران  لیســت  در 
نقدی نبودند اما متقاضی 

دریافــت یارانه حمایتی هســتند، 
بررســی می شــود و در ارتبــاط با 
مشــمولیت یا عدم مشــمولیت آنها 
در خصوص دریافــت یارانه حمایتی 
تصمیم گیری و به آنها اطالع رســانی 

خواهد شد.

داد:  ادامــه  میرزایــی 
همچنین اطالعات افرادی 
کــه یارانه نقــدی دریافت 
می کننــد امــا مشــمول 
یارانــه حمایتی نشــده اند 
نیز بررســی خواهد شــد و 
در ایــن زمینه نیز بــه آنها 
اطالع رسانی خواهد شد که با توجه به 
جمع بندی ای که انجام خواهد گرفت 
بخشــی از این افراد همزمــان با دهم 
بهمن ماه یارانه حمایت معیشتی خود 

را دریافت خواهند کرد.
سخنگوی ســتاد شناسایی مشموالن 

کمک حمایت معیشتی در پاسخ به این 
پرسش که چه تعداد از افراد اشاره شده 
مشــمول یارانه حمایتی خواهند شد، 
گفت: در ایــن زمینه اجــازه بدهید تا 
چند روز آینده تعداد آنها اعالم شــود 
اما مســئله ای که وجــود دارد تعداد 
دریافت کننــدگان یارانــه حمایــت 

معیشتی افزوده خواهد شد.
وی گفــت: افرادی کــه از دهم بهمن 
ماه وارد لیســت یارانه بگیران حمایت 
معیشتی می شوند، یارانه دو ماه قبل 
)آذر و دی( را نیــز دریافــت خواهند 

کرد.

صنعت بیمه کشور در تابستان امسال 
تعــداد ۱۷.۳ میلیون فقــره بیمه نامه 
صادر کرده و روند حــق بیمه تولیدی 
آن نیز بــه ۱۵.۴ هزار میلیــارد تومان 

رسیده است.
معاونت بررســی های اقتصادی اتاق 
بازرگانی تهران در گزارشــی با استناد 
به آمارهای مرکز آمار ایران به بررسی 
فعالیت های صنعت بیمه در تابســتان 

امســال پرداخته و نوشته 
بیمه نامه های  تعداد  است: 
صــادر شــده در فصــل 
تابســتان ۱۳۹۸ معــادل 
۱۷.۳ میلیون فقــره بوده 

است.
 رونــد حق بیمــه تولیدی 

آن نیز بــه ۱۵.۴ هزار میلیــارد تومان 
رسیده اســت.براین اساس ۹۱ درصد 

از بیمه نامه های صادر شده 
در رشته زندگی و ۹ درصد 
در رشــته های غیرزندگی 
بوده اند. با ایــن حال از نظر 
حق بیمــه تولیــدی، ۱۲ 
درصد از حق بیمــه تولید 
شده در رشته زندگی و ۸۸ 
درصد در رشــته های غیرزندگی بوده 

است.

۶۰ درصــد از تعــداد بیمه نامه هــای 
صادر شده توسط بخش دولتی )بیمه 
ایران( و ۴۰ درصد دیگر توسط بخش 
غیردولتی صادر شده است. همچنین 
۶۷ درصد از حق بیمــه تولیدی ۱۵.۴ 
هزار میلیــارد تومانی توســط بخش 
دولتــی و ۳۳ درصــد توســط بخش 
غیردولتی در تابســتان امسال تولید 

شده است.

کمک معیشت

بیمه

تعداد دریافت کنندگان یارانه حمایت معیشتی افزایش می یابد

در تابستان ۹۸ انجام شد؛ صدور ۱۷.۳ میلیون بیمه نامه
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@kharidaar کسب رتبه های برتر بانک پاسارگاد

و شرکت های وابسته در بین 
برترین ها

در بررســی بیســت و دومیــن ســال پیاپــی 
شرکت های برتر ایران از سوی سازمان مدیریت 
صنعتی ایران؛ بانک پاسارگاد در بین شرکتهای 
گروه بانکها و موسســات اعتبــاری از نظر بهره 

وری کل رتبه نخست را به دست آورد.
به گزارش عصر ایران این بانک با کســب رتبه 
۱۴ در بین ۱۰۰ شــرکت برتر و رتبه پنجم در 
بین بانک های کشور، در سال ۹۷ به میزان ۲۱ 
هــزار و ۴۵۶ میلیارد تومان فروش داشــته که 
نسبت به ۱۶ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان فروش 
ســال ۹۶ به میزان ۲۸,۱۱ درصد رشد داشته 

است. 
همچنین شــرکت های زیــر مجموعه همچون 
شــرکت پارس آریان، شــرکت ارزش آفرینان 
پاسارگاد، شــرکت فوالد ســیرجان ایرانیان و 
گسترش انرژی پاسارگاد در بخش های مختلف 

رتبه کسب کردند.
در مراســمی که با حضور مدیرعامل سازمان 
مدیریــت صنعتی، مدیــر مرکز رتبــه بندی 
شــرکت های برتر و دبیر همایــش و جمعی 
از مســئوالن کشــوری و مدیران بنگاه های 
اقتصادی کشور در مرکز همایش های بین المللی 
صداوســیما برگزار شد، اســامی شرکت های 
برتر ایران اعــالم و از مدیران تعــدادی از این 

شرکت ها تقدیر شد.
در بررســی بیســت و دومیــن ســال پیاپــی 
شــرکت های برتر ایران بر اساس شاخص هایی 
همچون »بیشــترین فــروش«، »بیشــترین 
سودآوری«، »باالترین ارزش بازار«، »باالترین 
ارزش افزوده«، »بیشترین دارایی«، »باالترین 
اشتغال زایی«، »باالترین بهره وری کل عوامل« 
معرفی شدند که بانک پاسارگاد در بین شرکت 
های گروه بانک ها و موسســات اعتباری از نظر 
بهره وری کل عوامل رتبه نخســت را به دســت 

آورد.
همچنین شرکت پارس آریان براساس شاخص 
میزان فروش در بین ۱۰ شرکت اول قرار گرفته 
و در دسته شــرکت های با بیشــترین دارایی، 
اشــتغالزایی و ارزش افــزوده رتبه بندی شــد، 
شــرکت ارزش آفرینان پاسارگاد بیشترین رشد 
فروش را ثبت کرد و در زمره ۱۰ شــرکت پیشرو 
قرار گرفت، شــرکت فوالد سیرجان ایرانیان نیز 
امسال برای نخســتین بار به جمع ۱۰۰ شرکت 
برتر نخســت ایران وارد شد و گســترش انرژی 
پاسارگاد نیز با بیشــترین رشد فروش، جزو ۱۰ 
شرکت پیشرو در رتبه بندی ســال ۱۳۹۸ قرار 

گرفت.
ســازمان مدیریــت صنعتــی از ســال ۱۳۷۷ 
رتبه بندی ۱۰۰ شــرکت برتر ایران را هر ســاله 
انجام داده است. این رتبه بندی با الهام از رسالت 
ســازمان و از طریق آمار و اطالعات شــفاف در 
مــورد بنگاه های اقتصــادی کشــور انجام می 
شــود و نتیجه آن فضای روشــن تری از کسب 
و کار اقتصــادی کشــور ارایـــــه می دهد و به 
مدیران بنگاه های اقتصادی، سیاســت گذاران و 
پژوهشگران، یاری می رساند تا شناخت و درک 
دقیق تری از مقیاس، ســاختار مالی و اقتصادی 
صنایــع و بنگاه هــای اقتصادی بزرگ کشــور 

بیابند.
در واقع هــدف از رتبه بندی شــرکت های برتر 
ایران معرفی شــرکت های برتر ایران بر اساس 
رتبه  بنــدی IMI۱۰۰، گردهمایــی مدیران 
ارشد شــرکت  های دولتی و خصوصی کشور با 
هدف افزایش ســطح همکاری  هــای دو طرفه، 
ایجاد زمینــه برای تعامــل بیشــتر مدیران و 
سیاســت گذاران اقتصادی کشــور بــا مدیران 
بنگاه های اقتصادی، گسترش رقابت بین بنگاه  های 
اقتصادی، شفاف سازی فضای کسب وکار کرده 

است.



مردم مصرف برق خود را 20 درصد کاهش دهند

آغاز دور جدید پرداخت پاداش خوش مصرفی برق
خریدار    ســخنگوی صنعت برق از آغاز پرداخت 
پاداش خوش مصرفــی بابت صرفــه جویی مصرف 
برق در ۲ هفته آتی خبر داد و گفــت: پرداخت تعرفه 
تشــویقی در صورت تداوم موج ســرما تا پایان سال 

ادامه خواهد داشت.
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه پیش بینی 
می شــود دمای هوا کاهش یابد و محدودیت سوخت 
گاز مصرفی در نیروگاهها افزایش یابد گفت: مردم در 
مصرف برق خود صرفه جویی کننــد و با راهکارهای 

ساده ۲۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند.
وی با تاکید بر اینکه مشــترکان برق تا حد امکان طی 
۲ هفته آینده  ۲۰ درصــد از مصرف برق خود را کاهش 
دهند تاکیــد کرد: با توجه بــه هماهنگی های به عمل 
آمده میان وزارتخانه های نیرو و نفت در تامین سوخت 
نیروگاه ها ،مدیریت مصرف بــرق را با صرفه جویی در 

مصرف سوخت نیروگاه ها که بیش از ۹۰ درصد آن در 
نیروگاه های حرارتی با گاز تامین می شود همراه است 
و این موضوع بــه نفع تامین گاز مــردم در موج جدید 
سرما خواهد بود.وی با اشــاره به همکاری خوب مردم 
و اقــدام موثر صنعت بــرق در عبور از پیک تابســتان 
گذشته اظهار داشــت: درصدد هســتیم بابت صرفه 
جویی مصرف برق طی ۲ هفته آتی ، مطابق تابســتان 
تعرفه تشــویقی پرداخت کنیم و ایــن روند در صورت 

تداوم موج سرما تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
رجبی مشــهدی راهکارهای صرفه جویی و همکاری 
مردم با این طرح را بســیار ســاده عنوان کرد و افزود: 
هموطنان می توانند تنها با خاموش کردن یک المپ 
که بهتر است با شل کردن ســرپیچ یک المپ انجام 
شــود، به میزان هزارمگاوات )معــادل تولید نیروگاه 

اتمی بوشهر( صرفه جویی ایجاد کنند.

وی افزود: عالوه برآن اســتفاده از لوازم گرمایشی در 
دمای آســایش و بین ۱۹ تا ۲۱ درجــه تاثیر گذاری 
باالیی در کاهش مصرف بــرق دارد و کمک موثری به 
بخش انرژی کشور محســوب می شود همچنین الزم 
اســت هموطنان از هدر رفت انرژی در ســاختمانها 
جلوگیری کننــد.وی مدیریــت و هماهنگی وزارت 
خانه های نفت و نیرو در این خصوص را بسیار مطلوب 
ارزیابی کرد و با تاکید بر اینکــه  صرفه جویی مصرف 
برق با صرفه جویی مصرف گاز همراه است گفت: مردم 
تابستان واقعا کمک کردند و ما توانستیم به میزان یک 
بیستم خرید تضمینی برق معادل حدود ۱۰۶ میلیارد 
تومان به مشترکانی که مصرف خود را نسبت به دوره 
مشابه سال قبل کاهش دادند ،پاداش پرداخت کنیم 
و این طرح در زمستان هم که محدودیت انرژی وجود 

دارد با همکاری مردم عزیز کشور قابل اجراست.

نفت

برق رسانی به روستاها پرونده ای است 
که تا پایــان دولت دوازدهــم به طور 
کامل بسته خواهد شــد و تاکنون نیز 
براساس آخرین آمار تعداد روستاهای 
برق دار شــده تا پایان آبان ماه ۱۳۹۸ 

معادل ۵۷ هزار و ۳۵۰ بوده است.
 درحالی که براســاس آمار ســازمان 
ملــل، جمعیت روســتایی بــرق دار 
در ســطح دنیــا حــدود ۷۶ درصــد 
اســت ولی در ایران این رقم به ۹۹.۷ 

درصد رسیده اســت و تنها ۰.۳ درصد 
جمعیت روســتایی بدون برق هستند 
که تا پایان دولــت دوازدهم برق مورد 
نیاز روســتائیان باقی مانده نیز تامین 
خواهد شد.به طور کلی ۲۱ میلیون نفر 

از جمعیت ایران در روســتاها زندگی 
می کنند که ۲۶ درصد جمعیت ایران 
را به خود اختصاص داده اند. ۵۰ درصد 
شــبکه برق روستایی کشــور قدمت 

باالی ۲۵ سال دارد و فرسوده است. 

برق
وشن  شد وستا ر تا پایان آبان؛ چراغ بیش از ۵۷ هزار ر
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وزیر نفت:
وپارس به تنهایی فاز  شرکت پتر
 ۱۱ پارس جنوبی را تکمیل می کند

بیژن نامدار زنگنه با بیان اینکه شــرکت سی.ان.
پی.ســی و توتال کامال از قرارداد توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی خارج شدند، از آغاز به کار شرکت 

پتروپارس برای توسعه این فاز خبر داد.
بیژن نامدار زنگنه  وزیر نفت، با اشــاره به آخرین 
وضعیت توســعه فاز ۱۱ میــدان گازی پارس 
جنوبی، گفت: اگرچـــــــه شرکت پتروپارس 
از قبل برای توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی همراِه 
شرکت توتال فرانســه و شرکت سی.ان.پی.سی 
چین بود اما اکنون با خارج شدن دو شرکت دیگر 
از قرارداد، پتروپارس کامال جای آن ها را گرفته 
و توســعه واحد اول فاز ۱۱ پارس جنوبی به این 

شرکت محول شده است.

پتروپارس فقط امکان توسعه واحد اول 
فاز 11 پارس جنوبی را دارد

وی با بیان اینکه شــرکت پتروپارس فقط امکان 
توســعه واحد اول فاز ۱۱ پارس جنوبی را دارد 
)که کار تولید گاز ، همچون مابقی فازها را انجام 
می دهــد(، افزود: فعــال به لحــاظ تکنولوژیک 
و طراحی، امکان توســعه واحد دوم این میدان 

گازی توسط پتروپارس وجود ندارد.
وزیر نفت اضافــه کرد: شــرکت پتروپارس کار 
خود را آغاز کرده و در حــال انعقاد قرارداد برای 
اصالح جکت و تامین کاالهای اساسی به منظور 

حفاری چاه ها هستند.

وحشت از شیوع ویروس مرگبار ادامه دارد

 بدترین سقوط قیمت نفت
 از جوالی تا کنون

وحشت از شــیوع ویروس کرونا و تاثیر منفی آن 
بر رشــد اقتصادی جهان در کنار کاهش تقاضا 
برای نفت، قیمت طــالی ســیاه را در بدترین 
ســقوط هفتگی خود از ماه جوالی تاکنون قرار 

داده است.
وحشت از شیوع ویروس کرونا و تاثیر منفی آن بر 
رشد اقتصادی جهان در کنار کاهش تقاضا برای 
نفت، قیمت طالی ســیاه را در بدترین ســقوط 
هفتگی خود از مــاه جوالی تاکنــون قرار داده 

است.
تحلیل گر ریموند جیمز، جان فریمن، می گوید: 
بازارهای نفت فــرض را بر این گذاشــته اند که 
وضعیت ویروس کرونا فعاًل رو به وخامت خواهد 

بود.
قیمت نفت آمریکا این هفته را با سقوط بیش از ۷ 

درصدی به پایان رساند.
شــاخص برنت، که بنچ مارک بین المللی قیمت 

نفت است هم، این هفته ۶.۴ درصد سقوط کرد.
قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خام برنت در 
معامالت دیشــب ۲.۲ درصد ســقوط کرد و به 

۶۰.۶۹ دالر رسید.
قیمــت پیش خریــد هــر بشــکه نفــت خام 
نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیو تی آی، 
۲.۵ درصد یا ۱.۴۰ دالر سقوط کرد و به ۵۴.۱۹ 

دالر رسید.
شــاخص دابلیوتــی آی در معامــالت دیروز تا 
۵۳.۸۵ دالر پایین آمد که این ارزان ترین قیمت 
آن از ۳۱ اکتبر تــا کنون اســت. همچنین این 
شاخص با ثبت سومین افت متوالی هفتگی ۷.۱ 

درصد از قیمت خود را از دست داد.

 



فرمانده سپاه استان البرز:

وری است مقابله با جنگ نرم از طریق رسانه ضر
خریــدار    فرمانده ســپاه اســتان البــرز گفت: 
ظرفیت های حوزه رســانه زیاد اســت با تکیه بر این 

ظرفیت ها باید مراقب جنگ رسانه ای دشمن باشیم.
سردار یوسف موالیی با بیان اینکه عرصه خبر و رسانه 
از دهه ۶۰ تاکنون تغییرات زیادی داشته است، اظهار 
کرد: در حال حاضر اتفاقی در هــر نقطه دنیا رخ دهد 
در کســری از ثانیه میلیون نفر با یک کلیک در فضای 

مجازی از آن خبردار می شوند.
وی با اشــاره اهمیت توجه به جنگ رســانه ای گفت: 
امکانات و ظرفیت های حوزه رسانه زیاد است با تکیه 
بر این ظرفیت ها باید مراقب جنگ رســانه ای دشمن 

باشیم.
فرمانده سپاه اســتان البرز با تاکید بر اینکه شناخت، 
به کارگیری و ســازماندهی اطالعات در عرصه رسانه 
اهمیت باالیی دارد، افزود: متأسفانه امروزه می تواند 
بخش مهمــی از افکار عمومی را بــه صورت هدفمند 

و با کمک رســانه تغییر دهند، می توانــد پارادوکس 
رسانه ای ایجاد کند.

سردار موالیی به سقوط هواپیمای اکراینی اشاره کرد 
و گفت: یک هواپیما ســقوط می کند و در این رابطه 
رســانه ها طوری کار می کنند که نظرهای مختلف و 
موافق در مورد این واقعه هر دو ابراز شــود، پس رسانه 
در کنار همگرایی برای گرفتــن عکس العمل در برابر 

یک حادثه قدرت واگرایی نیز دارد.
وی با اشاره به اینکه رسانه می تواند عواطف و دوستی 
را به جامعه تزریق کند، افزود: رسانه همزمان می تواند 
در کنار ایجاد عالقه، عشــق و نفرت را نســبت با یک 
موضوع یا شــخص در جامعه القا کند، رسانه یک تیغ 

دو لبه است.
فرمانده ســپاه اســتان البرز با بیان اینکه رســانه 
می تواند جای تروریســت و آزادی خــواه را جابجا 
کند، عنوان کرد: رســانه های آمریکایــی، ایران را 

که در حمایــت از حماس و حــزب اهلل حرکت کرده 
تروریست می دانند؛ در حالی که داعش و تکفیری ها 
را آزادی خــواه می خواننــد، بروز ایــن وضعیت در 
رســانه به دلیل اینکه حق را ناحق می کند وضعیت 

خطرناکی است.
سردار موالیی با اشــاره به اینکه برخی رسانه ها یک 
مســئله جهانی مانند مسئله شهادت ســردار قاسم 
ســلیمانی را می خواهند کور کنند، گفت: این نشان 
می دهد که فضای رســانه در کنار توانمندی هایی که 

دارد گاهی دچار مسمومیت هایی نیز می شود.
وی گفت: رســالت بســیج رســانه با بهره گیری از 
ظرفیت های استان برای ســازماندهی عرصه رسانه 
در برابر حمالت سایبری دشــمن و همچنین ایجاد 
پدافند در این زمینه کار کند، مــا نیز آمادگی داریم 
از تمامی ظرفیت های بســیج در این مورد اســتفاده 

کنیم.

البرز

  رئیس کمیسیون ســرمایه گذاری و 
امور مشــارکت های مردمی شــورای 
اســالمی شــهر کرج اظهار داشــت: 
شــهرداری کــرج از طرح هــای برتر 
جشنواره ایده های برتر استان در حوزه 

مدیریت شهری حمایت می کند.
محمــد نبیونــی با اشــاره بــه نتایج 
برگــزاری جشــنواره ایده هــای برتر 
اســتان البرز اظهار داشــت: ششمین 
جشــنواره ایده های برتر البرز آذر ماه 
امسال همزمان با هفته پژوهش برگزار 

شــد که در این راستا بیش 
از ۲۰۰ ایده بــه دبیرخانه 
این جشــنواره ارسال شد 
که بخش مهمــی از آنها به 
مســائل مربوط به مدیریت 

شهری مرتبط بود.
این مسئول تصریح کرد: بر 

این اساس بنا شــد ایده های ارائه شده 
در این جشــنواره که به حوزه مدیریت 
شهری مرتبط بود به صورت ویژه مورد 
بررســی قرار بگیرد.رییس کمیسیون 

ســرمایه گــذاری و امــور 
مشــارکت های شــورای 
اسالمی شــهر کرج افزود: 
ایــده هایــی در خصوص 
پسماند، خدمات  مدیریت 
شــهری، جمع آوری زباله، 
تفکیک از مبداء و مســائل 
مرتبط با شهر هوشمند بخشی از ایده 

های مطرح شده در این جشنواره بود.
نبیونی بیان کرد: بنا شــده در ایام اهلل 
دهه فجر  بهترین ایده ها معرفی و پس 

از آن به حوزه های مربوطه ارجاع داده 
تا شرایط عملیاتی شــدن آنها فراهم 

شود.
به گفته وی، امید اســت در ســالهای 
آتی ایده های بیشتری توسط جوانان، 
نخبگان و پیشکســوتان حــوزه های 
مختلف مدیریت شــهری ارائه شود و 
شورا و شــهرداری هم از صاحبان این 
ایده ها حمایت الزم را داشــته باشد تا 
با اجرایی شــدن آنها به سمت افزایش 

رفاه شهروندان گام برداریم.

با افتتاح این پل حرکت از خیابان شهید 
بهشتی به سمت اتوبان تهران با کاهش 
باِر ترافیک، مصرف سوخت و زمان سفر 
همراه خواهد شــد.علی کمالی زاده ، با 
تشــریح عملکرد پروژه بزرگراه شمالی 
اظهار داشــت: بهره بــرداری از پروژه 

بزرگراه شمالی نیازمند حمایت دولت 
است و در این خصوص به همراه اعضای 
شورای شــهر جلسه بســیار خوبی با 
معاون رییس جمهور در نهاد ریاســت 
جمهوری برگزار شد.وی با بیان اینکه 
۸۲۰ متر مکعب بتن ریزی پدســتال 

پایه P۱ پــل B۱ بزرگراه شــمالی به 
پایان رسیده اســت، خاطرنشان کرد: 
شــهرداری کرج در اتمام پروژه هایی 
که در کاهش ترافیک کالنشــهر کرج 
موثر بوده و به رفاه حال شــهروندان 
می انجامد، اهتمام ویژه ای دارد.این 

مسئول در ادامه با اشــاره به بتن ریزی 
پــل B4 از مجموعه پل هــای پروژه 
چندســطحی حصارک )هزار و ۲۰۰ 
متر مکعب( عنــوان کرد: این میزان 
بتن ریزی به صورت مســتمر و در یک 

شبانه روز انجام شد.

ح طر

افتتاحیه

ح های برتر جشنواره ایده های برتر در حوزه مدیریت شهری حمایت می کند ج از طر شهرداری کر

افتتاح پل B۴ در اواخر بهمن ماه
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سرد پیشرو
به جای زیاد کردن شعله بخاری 

لباس گرم بپوشید
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان البرز گفت: به 
مشترکین توصیه می شــود برای جلوگیری از 
حوادث ناگوار از سالمت بخاری و سایل گاز سوز 

خود اطمینان حاصل کنند.
حسین تقی نژاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
با گذشــت بیش از یک ماه از فصل زمستان هیچ 
گزارشــی از افت فشــار یا قطعی گاز مشترکین 
اســتان به خاطر مصرف بیش از انــدازه انرژی 

نداشته ایم.
وی ادامه داد: البته به دلیل اجرای طرح توســعه 
شــبکه یا تعمیرات، در برخی مناطق استان در 
بعضی از روزها بــرای چند ســاعت گاز برخی 
مشــترکین قطع شــده که پــس از اتمام طرح 

مجدداً وصل شده است.
وی توضیــح داد: در بارندگی  قبــل هم به دلیل 
این مدیریت مصرف مشــترکین مشــکلی در 
تامین گاز در هیچ یک از مناطق استان نداشتیم 
و انتظار می رود شــهروندان در بهمــن ماه که 
برودت هوا بیشــتر می شــود نیز همین روند را 

ادامه دهند.
تقی نــژاد اضافه کرد: توصیه می شــود در زمان 
اوج مصرف گاز شــهروندان به جای زیاد کردن 
شعله بخاری یا درجه پکیج لباس گرم بیشتری 
بپوشــند و صرفه جویــی کنند  تا مشــکلی در 

فرایند تامین گاز مورد نیاز آنها ایجاد نشود.
این مســئول افزود: به مشــترکین توصیه می 
شود برای جلوگیری از حوادث ناگوار از سالمت 
بخاری و سایل گاز ســوز خود اطمینان حاصل 

کنند.

عملیات بیابان زدایی در ۱۰۰ هکتار 
از اراضی نظرآباد انجام می شود

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان البرز گفت: عملیات بیابان زدایی در ۱۰۰ 
هکتار از عرصه های بیابانی شهرســتان نظرآباد 

انجام شود.
مهدی فتحی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره 
آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با بیابان 
زایی در استان طی سال جاری، گفت: نگهداری 
از عرصه ســه هزار و ۹۰۰ هکتاری که سال ۹۶ 
برای مقابله بــا بیابان زایی، بوتــه کاری و نهال 

کاری شده، به خوبی دنبال می شود.
وی گفت: در عرصه ســه هــزار و ۹۰۰ هکتاری 
عملیات اجرایی از جمله آبیاری، حفاظت و قرق 

انجام می شود.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان البرز گفت: مقرر است طی روزهای آینده 
اقدامات مقابله با بیابان زایــی در ۱۰۰ هکتار از 
عرصه های بیابانــی شهرســتان نظرآباد انجام 

شود.
فتحی ادامــه داد: در این ۱۰۰ هکتــار نیز بوته 
کاری ونهــال کاری انجــام و گونه های گیاهی 
مقاوم در برابر خشکی کاشته می شود، همچنین 
در کنــار این مــوارد، عملیات مدیریــت چرا و 
کنتــرل دام نیز در ســطح عرصه هــای بیابانی 
استان البرز دنبال خواهد شــد.وی اشاره کرد: 
اقدامات در این عرصــه ۱۰۰ هکتاری به صورت 
مشــارکتی با دیگر دســتگاه ها و بدون تکیه بر 

اعتبارات منابع طبیعی انجام می شود.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان البرز در ادامه ضمن تشــکر از مردم در 
همراهی با پروژه هــای مقابله با بیابــان زایی از 
دســتگاه های مختلف اســتان درخواست کرد 

نقش فعال تری در این موضوع ایفا کنند.
فتحی در ادامه تاکید کرد: ســعی ما بر این است 
که عملیات بیابان زدایــی در این ۱۰۰ هکتار تا 

دو ماه آینده به اتمام می رسد.



جزییات تازه از سیاست دریافت مالیات از خانه های خالی

خانه های خالی در بازار اجاره سرریز می شود
خریدار    مقامات وزارت راه و شهرسازی معتقدند 
با امکانات امروز ۷۰ تا ۸۰ درصــد خانه های خالی به 

راحتی قابل شناسایی است.
 این روزها بودجه ۹۹ روی میز کمیسیون تلفیق قرار 
دارد؛ بودجه ای کــه از آن به عنوان کم وابســته ترین 
بودجه به نفت سخن می گویند و قرار است درآمدهای 
دیگری برای گذران دخل و خرج کشــور ایجاد شود. 
مالیات، یکی از منابعی اســت که اتکای بودجه سال 
آینده به آن اضافه شــده و بنا به اعداد و ارقامی که در 
جداول بودجه مشاهده می شود، درآمد مالیاتی با ۲۳ 
درصد رشد نسبت به بودجه ۹۸، به ۱۷۵ هزار میلیارد 

تومان تغییر کرده است.
بنا به گفته مقامات ســازمان برنامــه و بودجه، برای 
این رشــد درآمدهای مالیاتی، برنامه دولت افزایش 
نرخ های مالیاتی نیســت، بلکه کاهش معافیت های 
مالیاتی و ایجاد پایه های جدیــد مالیاتی می تواند به 

رشد درآمدهای مالیاتی کمک کند.
یکی از بخش هایی که به نظر می رسد برای سال آینده 
روی آن تمرکز خواهد شد، مالیات بر خانه های خالی 
اســت. در حال حاضر مهم ترین دلیل رشد قیمت ها 
در بازار اجاره و مسکن، فشــار تقاضا عنوان می شود. 
براســاس آمار در تهران ۵۰۰ هزار و در کل کشــور ۲ 

میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد.
بر همین اساس، در جریان بررســی الیحه بودجه در 
هفته پایانی دی ماه، نماینده مجلــس، این مالیات را 
به الیحه افزوده و اضافه کردند؛ این در شرایطی است 
که با وجود قانون مصوب، ۴ سال است که از خانه های 

خالی و احتکار مالیاتی دریافت نمی شود.
قانون مالیات از خانه های خالی از ســال ۹۴ تاکنون 
به اجرا نرسیده است، چون اجرای آن براساس قانون 
منوط به راه اندازی سامانه شناسایی خانه های خالی 
تحت عنوان سامانه اطالعات امالک و اسکان است که 
قرار بود با همکاری وزارت راه وشهرســازی و سازمان 
امور مالیاتی راه اندازی شود که این ســامانه تا امروز 
ایجاد نشده است.براساس ماده ۵۴ قانون مالیات های 
مســتقیم، واحدهای مســکونی واقع در شهرهای با 
جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به اســتناد سامانه 
ملی امالک و اســکان کشــور )موضوع تبصره ۷ ماده 
۱۶۹ مکرر این قانون( به عنوان واحد خالی شناسایی 
می شوند، از ســال دوم به بعد مشمول مالیات معادل 

مالیات بر اجاره خواهند شد.
حاال نیز طبق مصوبه اخیر کمیســیون تلفیق بودجه، 
دریافت مالیات از خانه های خالی الزامی شــده است. 
محتوای مصوبه کمیســیون تلفیق در این باره، دقیقا 

همان محتوایی اســت که بــرای دریافــت این نوع 
مالیات در سال ۹۴ و در جریان تصویب قانون اصالح 
قانون مالیات های مستقیم مصوب شد.مطابق با این 
ماده قانونی که وارد بودجه ۹۹ شــده است، در سال 
آینده از همه خانه های خالی مالیاتی معادل ۳ درصد 

اجاره بهای ساالنه روز آن ملک دریافت می شود.

چراغ سبزی که مجلس برای دریافت مالیات از 
خانه های خالی نشان داد

تحلیل ها حاکی از آن است که هم اکنون مجلس قصد 
دارد با تصویب این الحاقیه، یک فشار کاری مضاعف به 
دولت و متولیان راه اندازی سامانه شناسایی خانه های 
خالی وارد کند تا این ســامانه تا پایان سال راه اندازی 
و از ســال بعد برای اجرای این قانــون مالیاتی مورد 

استفاده قرار بگیرد.
این در حالی است که دو ســال قبل وزارت اقتصاد در 
یک پژوهش آسیب شناســانه دربــاره قانون مالیات 
خانه های خالی به صراحت به تشریح موانع، مشکالت 
و بی اثر بــودن فرمول دریافت ایــن مالیات پرداخت 
و پیشــنهاد اصالح این مالیــات را مطرح کــرد، اما 
هم اکنون همان قانون با همان مشکالت و نواقص در 

الحاقیه الیحه بودجه ۹۹ گنجانده شده است.
در این شــرایط، رییس کمیســیون عمران مجلس 
گفته اســت؛ مجلس در الیحه بودجه سال ۹۹ برای 
ســاماندهی خانه های خالی از ظرفیت شهرداری ها 
اســتفاده می کند. بــه این گونه که شــهرداری ها با 
ایجاد زیرســاخت های الزم برای شناسایی خانه های 
خالی، ســهمی از درآمدهای حاصــل از اخذ مالیات 
از این حــوزه را دریافــت می کنند.بنا بــه اظهارات 
محمدرضا رضایی کوچی،  با این اقدام شــهرداری ها 
برای شناســایی خانه هــای خالی و اخــذ مالیات از 
آن ها انگیزه مضاعفی پیدا خواهند کرد و مسیر برای 
ساماندهی این حوزه هموارتر خواهد شد.نایب رئیس 
کمیســیون عمران مجلس نیز عنوان کرده اســت؛ 
وزارت راه و شهرســازی باید با اعمال قوانین مالیاتی، 
از سوءاســتفاده برخی مالکان جلوگیــری کند، این 
رویکرد موجب کاهش میــزان تعداد خانه های خالی 
در کشور می شود.ابوالفضل موسوی بیوکی با اشاره به 
برنامه ریزی وزارت راه و شهرســازی برای ساماندهی 
خانه های خالی از سکنه، گفته است: براساس آمارها، 
در شــرایط کنونی بیش از دو میلیــون خانه خالی در 
کشور وجود دارد که شناسایی دقیق و ساماندهی آن 

می تواند بخشی از التهابات بازار مسکن را کنترل کند.
به اعتقاد او، یکی از ابزارهای اساســی برای شناسایی 

خانه های خالی در کشــور، راه اندازی سامانه امالک 
و مســکن اســت. خوشــبختانه اخیــرا وزارت راه و 
شهرســازی اعالم کرده که این ســامانه تا پایان سال 
جــاری طراحی و عملیاتی می شــود و پــس از آن به 
سازمان امور مالیاتی واگذار می شود.وی تصریح کرده 
است: کشور ساالنه به حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون 
مســکن جدید نیاز دارد، حال با ساماندهی خانه های 
خالی می تــوان بخشــی از نیازهای عقــب افتاده و 

نیازهای روز کشور به تامین مسکن را برطرف کرد.
طی سال های گذشــته همواره از سوی دولت عنوان 
می شــد که برای شناســایی خانه های خالی، برنامه 
وجود دارد، اما هیچ گاه رنگ تحقــق به خود نگرفت. 
با این حال وزارت راه و شهرسازی مجددا اعالم کرده 
برای ورود واحدهای خالی از ســکنه به بازار مصرف، 

برنامه های خود را عملیاتی می کند.

خانه های خالی در بازار اجاره سرریز می شود
در این میان، مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن، یکی از 
برنامه های وزارت راه و شهرســازی برای ساماندهی 
بازار اجاره بها را راه اندازی ســامانه امالک و اســکان 
عنوان کرده و گفته اســت: ســامانه امالک و اسکان 
که جــزو برنامه هــای وزارت راه و شهرســازی برای 
ساماندهی به بازار اجاره بها و اخذ مالیات از خانه های 
خالی برای ســرریز شــدن آنها به بازار اجاره است، تا 
پایان امسال رونمایی می شــود.بنا به اظهارات پروانه 
اصالنی، الیحه اصــالح قانون مالیات بــر خانه های 
خالی به دولت ارایه شده تا ارایه اطالعات به وزارتخانه 
راه و شهرســازی بــه عنــوان متولی تهیه ســامانه 
شناسایی خانه های خالی اجباری شود. مدل طراحی، 
شرکت تعیین شــده و فعالیت شــرکت ادامه دارد و 

قطعا سامانه تا قبل از پایان سال راه اندازی می شود.
وی تصریح کرده است: این ســامانه در اختیار وزارت 
راه و شهرســازی قرار می گیرد و دسترســی از سوی 
وزارتخانه راه و شهرســازی بــه وزارت اقتصاد داده 
می شــود تا آن وزارتخانــه )اقتصاد( اطالعــات را از 

سامانه برای اخذ مالیات، استفاده کند.
اصالنــی در خصــوص همــکاری وزارتخانه هــا و 
سازمان های دیگر برای تکمیل اطالعات این سامانه 
اعالم کرده است: وزارت راه وشهرسازی الیحه اصالح 
قانــون مالیات بر خانه هــای خالی را بــه دولت ارایه 
کرده اســت و با تصویب این الیحه، ارایه اطالعات به 
وزارت راه و شهرسازی از سوی سازمان ها و وزارتخانه 
های مرتبط به عنوان متولی تهیه ســامانه شناسایی 

خانه های خالی اجباری می شود.
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افزایش ۳ درصدی قیمت مسکن 
در دی ماه ۹۸

مطابق آمار وزارت راه و شهرســازی، در دی ماه 
امسال متوسط قیمت مســکن مناطق ۲۲گانه 
تهران در مقایســه با آذرماه ۹۸ حدود ۳ درصد و 

معامالت ۱۳.۲ درصد افزایش یافته است.
 بــر اســاس جدیدتریــن آمــار وزارت راه و 
شهرســازی )دفتر اقتصــاد مســکن(   در دی 
ماه امســال متوســط فیمت هر مترمربع واحد 
مســکونی در تهران به ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار 
تومان افزایش یافته اســت. در آذرماه متوسط 
قیمت مسکن ۱۳ میلیون و ۴۷۷ هزار تومان بود 
که در اولین ماه زمســتان ۳ درصد رشد داشته 

است.
در ماه گذشــته ۹۶۶۴ فقره معامله در ســامانه 
امالک و مستغالت ثبت شد که در مقایسه با ماه 
پیش از آن )آذر ۹۸( بالغ بر ۱۳.۲ درصد افزایش 

را نشان می دهد.
بیشــترین متوســط قیمت هر مترمربع واحد 
مســکونی مربوط به منطقه یک بوده است.  در 
این منطقه متوســط قیمت از  ۳۰ میلیون و ۸۵ 
هزار تومان در آذرماه با رشد منفی ۲ درصدی به 

۳۰ میلیون و ۲۱ هزار تومان کاهش یافته است.
کمترین متوسط قیمت نیز مربوط به منطقه ۱۸ 
با ۶ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان بوده که نسبت به 
متوســط قیمت آذرماه )۶ میلیون و ۲۳۹ هزار 

تومان( حدود ۴ درصد افزایش داشته است.
در ۵ منطقه ۷، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۲ متوسط قیمت 
هر مترمربع واحد مســکونی طی دیماه امسال 

کاهشی بوده است.

معاون وزیر اقتصاد:
جزئیات بیشتر از وام اجاره مسکن

معاون وزیر اقتصاد گفــت: در حال حاضر بانک 
عامل حوزه مســکن در حال کار روی طرح وام 
اجاره مســکن اســت و به احتمال زیاد سود ۱۸ 

درصدی را اعمال خواهد کرد.
محمدعلــی دهقان دهنوی در مــورد طرح وام 
اجاره مسکن، اظهار داشت: بانک مرکزی با طرح 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی بــرای وام اجاره 
موافقت نکرده و در حال حاضر بانک عامل حوزه 
مســکن، در حال کار روی این طرح اســت و به 
احتمال زیاد هم، نرخ سود ۱۸ درصدی را اعمال 

خواهد کرد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
پاسخ به این سوال که ســود ۱۸ درصدی برای 
مستاجران زیاد نیست، تصریح کرد: به هر حال 
»کاچی به از هیچی اســت« و مــی دانیم که به 
مستاجران فشــار وارد می شــود، اما در شرایط 

فعلی طرح خوبی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به 
اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که 
هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در 
مجموع یک سال، برای مســتاجران ۳۶۰ هزار 
تومان تمام می شــود؛ پس اگر مستاجر وام ۱۸ 
درصد به صورت ســاالنه بگیرد، بهتر از پرداخت 

اجاره با نرخ ۳۶ درصد است.
دهقان دهنــوی تاکید کرد: اگر ایــن وام قرض 
الحسنه بود و منابع ارزان قیمت پیدا می کردیم، 
طرح بسیار خوبی می شــد؛ اما با توجه به اینکه 
منابع نداشتیم و می خواستیم از بازار این منابع 
را تامین کنیم؛ راهی جز این نبود که نرخ ۱۸ و یا 

حتی بیشتر بر آن اعمال شود.



 دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان:

ورود صنایع دفاعی نباید سبب تضعیف قطعه سازان شود
خریدار   به اعتقــاد دبیر انجمــن صنایع همگن 
قطعه سازان، صنایع دفاعی باید در تولید قطعاتی که 

تکنولوژی ساخت آن ها پیچیده است، ورود کنند.
آرش محبی نــژاد  در رابطــه بــا ورود صنایع دفاعی 
برای کمک به صنعت قطعه ســازی در جهت تامین 
قطعاتهای تــک )دارای تکنولوژی بــاال( که تاکنون 
امکان تولید در داخل وجود نداشته  است، اظهار کرد: 
صنایــع دفاعی باید در جاهایی کــه بخش خصوصی 
توانایی الزم در حوزه تامین مــواد اولیه و تکنولوژی 
را ندارند، ورود کند؛ در غیــر این صورت موازی کاری 

رخ خواهد داد.
دبیر انجمن قطعه ســازان تصریح کرد: در حال حاضر 
با توجه به اینکه انجمن های قطعه ســازی چندان از 
فعالیت ها مطلع نیســتند و از انجمن ها و قطعه سازان 
کمتر مشــارکت گرفته می شــود، به نظر می رســد 
همکاری با صنایع دفــاع به صورت یک اســتراتژی 
مدون و مناســب تعریف شــده، پیش نمی رود. بعضا 
مشــاهده شــده که قرارداد تولید قطعاتــی که توان 
ساخت داخلی  آنها توســط قطعه سازان وجود دارد، با 
صنایع دفاع بسته شده اســت. البته وزیر دفاع اعالم 
کرده که این صنایع نیتی برای ورود به حوزه هایی که 

بخش خصوصی در آن توانایی داشته، ندارند.

وی افــزود:  در حــال حاضــر بــا توجه بــه اینکه 
خودروســازان نمی تواننــد بدهی هــای خــود به 
قطعه ســازان را پرداخت کنند، ما نیز بــه آنها اعالم 
کردیم در شــرایطی که در مســائل مالی و اقتصادی 
دچار مشکل شــده اند، صرفا به ســبب اینکه مدتی 
تعدادی قطعه دریافت کرده و کار خود را پیش ببرند، 
منبع جدید بــرای تامین قطعات مــورد نیاز تعریف 
نکنند تا قطعه سازان با کسری نقدینگی مواجه نشده 

و به ورطه ورشکستگی نیفتند.

صنایع دفاعی در جاهایی که بخش خصوصی 
توانمند وجود ندارد، ورود کنند

محبی نژاد با تاکید بر اینکــه در همکاری صنایع دفاع 
با صنعت خودرو دو مالحظه اساســی وجــود دارد، 
گفت: بهتر اســت که صنایع دفاعــی، نظامی و دولت 
به جاهایی که بخــش خصوصــی از توانمندی الزم 
برخوردار است، ورود نکنند تا موازی  کاری و رقابت با 
بخش خصوصی ایجاد نشود؛ چراکه نظر مقامات عالی 
نظام نیز همین اســت. عالوه  بر این در قسمت هایی 
هم که بخــش خصوصی توانمند وجود نــدارد، بهتر 
اســت که صنایع دفاعی ورود کرده و با ایجاد فناوری 
و تکنولوژی در تولید موارد خــاص که از عهده بخش 

خصوصی خارج بوده یا مجــوز آن را ندارد، به صنعت 
قطعه کمک کنند. ضمن اینکه باید دانش فنی تولید و 
فناوری ساخت قطعه به بخش خصوصی منتقل شود. 
در واقع بهتر است که دانش فنی تکنولوژی را صنایع 
دفاع ایجاد کنند و مباحث تولید انبوه به تولیدکننده 

بخش خصوصی سپرده شود. 
وی یادآور شــد: به طور مثال در ایربگ ها، چاشــنی 
انفجاری وجود دارد که نیاز به مواد منفجره داشــته 
و در بسیاری از کشــورهای دنیا نیز اجازه تولید مواد 
منفجره بــه بخش خصوصــی داده نمی شــود و در 
انحصار ســازمان های نظامی است. همین طور تولید 
یک سری مواد خاص در سنســورها، آلیاژها و امثال 
آن در توان شــرکت های خصوصی نیست؛ در حالی 
که امکان تولیــد آن ها در صنایع دفــاع وجود دارد و 
نیاز به ســرمایه گذاری چندانی هم نیست و ما نیز به 
شدت از ورود صنایع دفاعی در این بخش ها استقبال  

می کنیم.
دبیر انجمن قطعه سازان در پایان با بیان اینکه صنایع 
دفاع نباید با بخش خصوصی رقابت کنند، گفت: شاید 
خودروســازان به دلیل ناتوانی در ایفــای تعهد خود 
نسبت به قطعه سازان، گمان می کنند با کمک گرفتن 

از صنایع دفاعی می توانند مشکل خود را حل کنند.

پدال

مدیر عامل ایران خــودرو اظهار کرد:  
این شــرکت با برنامه ریزی اصولی در 
همکاری با زنجیره تامین و حمایتهای 
وزارت صنعت، موفق به افزایش تولید 
شــد و توانســت در چند ماهــه اخیر 
روند تحویــل خودرو به مشــتریان را 
بهبود دهد. فرشاد مقیمی در نشست 
با مدیران ارشد ایران خودرو موفقیت 
هــای حاصل شــده را نتیجــه تالش 
شــبانه روز کارگران خــط تولید در 
روزهای سرد زمستانی دانست و گفت: 
کارگران در روزهــای تعطیل از جان 
مایه گذاشــتند تا چرخ تولیــد بهتر از 

گذشته به حرکت خود ادامه دهد.
وی با اشــاره به تولید روزانــه ۲ هزار 
و ۵۰۰ دســتگاه خــودرو در ایــن 
خودروســاز خاطــر نشــان کــرد: 

هــدف تولیــد در بهمن و 
اســفندماه ســال جاری، 
۱۲۰ هــزار دســتگاه انواع 
خودرو اســت که با تحقق 
آن بــه بخش عمــده ای از 
تعهدات خود به مشــتریان 
عمل خواهیم کرد.مقیمی 

افزود:  با رونــد افزایش تولید و تحویل، 
تمامی تعهدات معوق  ایران خودرو به 
مشتریان تا اردیبهشت ماه سال آینده 

به روز خواهد شد.
وی تصریح کرد: تا رســیدن به اهداف 
تولیــد و تامین نیاز مشــتریان جمعه 
ها تعطیــل نیســت.مدیرعامل ایران 
خودرو اضافه کرد: اجازه ورود قطعات 
بی کیفیت به بهانه افزایش شــمارگان 

تولید به خطوط تولید را نخواهم داد.

مدیرعامل ایــران خودرو، 
 رمز موفقیت این شــرکت 
در چند ماه اخیــر را تفکر 
جهــادی، همدلــی بیــن 
و  قطعــات  ســازندگان 
خودروســاز عنــوان کرد 
و گفــت:  امروز مشــتریان 
اطمینــان دارند کــه خــودرو تولید 
می شــود و قطعا خودروهــای خود را 
تحویل خواهند گرفت،  هرچند ممکن 
اســت با تاخیر زمانی این اقدام صورت 
گیرد و مــا همواره بابــت آن عذرخواه 

مردم هستیم.
وی با اشــاره به  این کــه تصویر ذهنی 
ایران خودرو نزد جامعه به دلیل تاخیر 
در اجرای تعهدات به مشتریان خدشه 
دار شده تاکید کرد:  مجوز پیش فروش 

محصولی را کــه توانایــی تولید آن را 
نداریم، نخواهم داد.

مدیرعامل ایران خودرو افزود:  نهضت 
داخلی ســازی قطعــات بــا جدیت 
دنبال می شــود و تاکنــون ۵۰ قطعه 
از محصــوالت ایران خودرو توســط 
ســازندگان داخلی، بومی سازی شده 
اســت و این روند حتی با برداشــتن 

تحریم ها تداوم خواهد داشت.
در  شفاف ســازی  درخصــوص  وی 
پرداخت  به قطعه سازان گفت: با ایجاد 
همدلی بیــن دو انجمن قطعه ســاز، 
آرامش بــه زنجیره تامین بازگشــته 
و قطعه ســازان هم ســهم مهمی در 
افزایش شــمارگان تولید داشــته اند 
و نبایــد بــه هم گرایــی و هم افزایی  

ایجادشده خدشه ای وارد شود.

و ایران خودر
و مطابق با برنامه تولید انجام می شود وش خودر پیش فر
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ونق تولید با کمک بانک مرکزی  ر
ادامه می یابد

مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا گفت: 
حمایــت تســهیالتی بانک مرکــزی از صنایع 
خودرو و قطعه ســازی موجب تضمین حرکت 
کشــور در حوزه تولید و تحقق رونق تولید شده 

است.
 ســیدجواد ســلیمانی افزود: بانــک مرکزی با 
اختصاص به موقع تســهیالت به صنعت خودرو، 
به افزایــش تولیــد در دوماهه پایانی ســال و 
پاسخ گویی به تعهدات مشــتریان کمک کرده 

است.
به گفتــه وی گروه ســایپا با وجــود بدعهدی 
شــرکای بین المللــی، تحریم هــای ظالمانه و 
مشکالت اقتصادی کشور؛ در ۱۰ ماهه سال ۹۸ 
بیش از ۳۴۵ هزار دســتگاه خودرو تولید کرده 
که این رونِق حاکــم بر تولید در گروه ســایپا با 
تخصیص تسهیالت از سوی بانک مرکزی، ادامه 

خواهد یافت.
وی تاکید کرد: این تسهیالت به سرعت و به شکل 
مستقیم به تولید اختصاص می یابد و با پیگیری 
پویش ملی داخلی سازی قطعات صنعت خودرو 
و همت تالشــگراِن صنعت قطعه سازی کشور، 
تغذیه خطوط گروه ســایپا به شــکل مستمر و 

بی وقفه ادامه خواهد یافت.
مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا همچنین 
تصریح کرد: صنعت قطعه ســازی کشور با این 
کمک های تســهیالتی می تواند نسبت به خرید 
مواد اولیــه و تامین به موقع قطعــات مورد نیاز 

خطوط خودروسازان اقدام کند.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
سایپا در یک سال اخیر تالش کرده ارتباط خود 
با شبکه بانکی را در مســیر صحیح ادامه داده و 
نسبت به بازپرداخت تسهیالت در موعد مقرر و 

تسویه حساب با بانک ها اقدام کند.
مدیرعامــل گــروه خودروســازی در پایان از 
حمایت همتی؛ رئیــس کل بانک مرکزی بخاطر 
تسریع در فرآیند اختصاص تسهیالت به صنعت 
خــودرو و قطعه ســازی قدردانی کــرد و ابراز 

امیدواری کرد این همکاری تداوم یابد.

و در خواب زمستانی بازار خودر
 رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو ضمن 
اشــاره به رکود بازار خودرو پیش بینی کرد: در 
صورت عرضه خودرو به میــزان کافی و کنترل 

نرخ ارز، قیمت خودرو نیز تعدیل خواهد شد.
 سعید موتمنی درباره وضعیت بازار خودرو بیان 
کرد: در حال حاضــر به خاطــر افزایش قیمت 
خودرو، هیچ خریدار و فروشنده ای وجود ندارد 
و صرفا مردم نظاره گر بازار هســتند تا ببینند در 
روزهــای آینده قیمت ها به چه ســمتی خواهد 

رفت.
وی افزود: خریــداران خــودرو منتظر کاهش 
و فروشــندگان منتظر افزایش بیشــتر قیمت 
هســتند و به خاطر همین عدم ریسک پذیری، 
هیچ معامله ای انجام نمی شود و به عبارتی بازار 

خودرو دچار رکود شده است.
موتمنی آشفتگی های سیاسی اخیر و نرخ ارز را 
عامل افزایش قیمت خودرو عنوان کرد و گفت: 
اتفاقات سیاســی اخیر از جمله شهادت سردار 
ســلیمانی و عکس العمل ایران به این موضوع، 
منجر به افزایش نرخ ارز شــد که همین جهش 
نرخ و التهابات منطقه، بازار خودرو را نیز متاثر و 

قیمت ها را گران کرد.
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تصریح 
کرد: البته در این میان باید به عرضه کم خودرو از 
سوی خودروسازان به عنوان دیگر عامل افزایش 
قیمت ها اشــاره کرد چراکه در نیمه دوم امسال 
عرضه نســبت به تقاضا بســیار کمتر بوده و این 
موضوع نیــز منجر به رشــد قیمت هــا در بازار 

خودرو شده است.
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یارانه  نان حذف می شود؟
خریدار   دولــت در بودجــه ۹۹ پیش بینی کرده 
۱۲.۱ هزار میلیارد تومان یارانه به نان اختصاص دهد، 
در حالی که ایــن رقم فقط جواب گــوی یارانه دولتی 
است و یارانه آزادپزها را پوشش نمی دهد و اگر چنین 

نشود، هزینه نانوایی های آزادپز افزایش می یابد
 »نان« مهم ترین منبع تأمین کننده کالری دریافتی 
خانوارهای شهری و روســتایی کشور است. برای نان 
مصرفی خانوارهای ایرانی ساالنه یارانه قابل توجهی 

پرداخت می شود.
 براســاس آمار غیررســمی، مصرف ســرانه نان در 
ایران ۳۷ درصد بیش از مصرف ســرانه کشــورهای 
همسایه اســت که به معنای اهمیت بیشتر این کاال 
در ســبد غذایی ایرانیان اســت. عضو کمیســیون 
برنامه و بودجــه مجلس خبر داده کــه: »در الیحه 
بودجــه ۱۳۹۹، یارانه نان و خریــد تضمینی گندم، 
۹۷ درصد رشــد خواهند داشــت و از شــش هزار 
میلیارد تومــان به ۱۲ هزار میلیــارد تومان افزایش 
می یابد«، اما نکته آنجاســت که از ســهم حدود ۱۰ 
میلیون تنــی نانوایی ها از گندم خریــد تضمینی، 
۷,۵ میلیون تنی گندم )حدود ۷۵ درصد( مورد نیاز 
نانوایی های ســنتی دولتی و حدود ۲,۵ میلیون تن 
)حدود ۲۵ درصد( به نانوایی های آزادپز می رسد. با 
درنظرداشتن ثبات همان نرخ ۶۶۵ تومانی برای هر 
کیلوگرم گندم بــرای نانوایی های دولتی و در نتیجه 
مابه التفاوت آن )یارانه هزارو ۵۳۵ تومانی( در حجم 
۷,۵ میلیون تنی سهم مورد نیاز آنها، رقمی نزدیک 
به همان ۱۲ هزار میلیــارد تومانی که به عنوان یارانه 
برای نان در نظر گرفته شــده، به نانوایی های دولتی 
می رســد و در نتیجه یارانه نانوایی های آزادپز به کل 

کنار گذاشته می شود. 
در نظر داشته باشید که ســال گذشته گندم تحویلی 
به نانوایی هــای آزادپز در هر کیلوگــرم حدود ۹۰۰ 
تومان بود و این یعنی امسال یارانه حدود هزارو ۳۰۰ 

تومانی آنها، سوخت می شود. 
در نتیجه تفــاوت یارانه ای که به دولتی ها می رســد، 
در قیاس بــا آزادپزها، رقم قابل توجهی می شــود که 
بیم انتقال گنــدم یارانه ای از نانوایی هــای دولتی به 
نانوایی های آزادپز را افزایش می دهد که خود فســاد 

قابل توجهی می شود.

  یارانه نان به 15 هزار میلیارد تومان افزایش یابد
حال اگر دولت بخواهد ســهم نان را کــه بخش قابل 
توجهی از سبد خانوار می شود، کماکان متقبل شود، 
باید یارانه نــان را به ۱۵ هزار میلیــارد تومان افزایش 

دهد و فقدان ســه هزار میلیارد تومانی را جبران کند 
که امید می رود در جلســه روز یکشــنبه کمیسیون 
تلفیق مجلس این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد، 
چرا که موضوع »نان«، بســیار حســاس تر از موضوع 
»بنزین« اســت و بی توجهی بــه آن، واکنش جامعه 
را به دنبال خواهد داشــت و عجیب است که دولت و 
مجلس به موضوعی بــا این میــزان ضریب اهمیت، 

بی تفاوت باشند. 
در تبصــره »۱۴« بخــش هدفمندســازی یارانه ها 
در الیحه بودجــه ۱۳۹۹، اعتباری معــادل با ۱۲,۱ 
هزار میلیارد تومان بــرای یارانه نان و خرید تضمینی 
گندم از محل منابع ســازمان هدفمند سازی یارانه ها 
در نظر گرفته  شــده اســت. براســاس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلــس با درنظرگرفتــن نیاز تقریبی 
۱۰ میلیون تنــی گندم در کشــور در بخش خبازان 
)نانوایی های یارانه ای ۷.۵ میلیون تــن و آزادپز ۲.۵ 
میلیون تن( و قیمت دوهزارو ۲۰۰ تومانی اعالم شده 
از سوی دولت برای خرید تضمینی گندم، یارانه مورد 
نیاز در صــورت ثابت ماندن قیمت فــروش گندم به 
خبازی ها و در نتیجه ثابت مانــدن قیمت نان، رقمی 

معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

   احتمال افزایش 2 برابری قیمت نان 
در نانوایی های آزادپز

در ســال ۱۳۹۸ گندم بــه نانوایی هــای یارانه ای از 
قرار هــر کیلوگــرم ۶۶۵ تومان و بــرای نانوایی های 
آزادپز ۹۰۰ تومان فروخته شــده اســت و اگر یارانه 
نانوایی هــای آزادپز حذف شــود، در کمترین حالت 
ممکن با افزایش بین ۲ تا ۲,۵ برابــری قیمت نان در 

نانوایی های آزادپز روبه رو خواهیم بود.

  2 سناریو برای جبران کمبود یارانه نان
کارشناســان معتقدند در صــورت ثابت ماندن مبلغ 
یارانه در تبصره ۱۴، بــرای اصالح این روند باید دولت 
یکی از دو ســناریوی زیر را در نظر داشــته باشد: در 
سناریوی اول، گندم نانوایی های آزادپز که حدود ۲۵ 
درصد نان کشــور را تأمین می کننــد، از ۹۰۰ تومان 
در ســال جاری باید به حداقل دوهــزارو ۲۰۰ تومان 
در ســال ۹۹ تغییر یابــد و قیمت فــروش گندم به 
نانوایی های یارانه ای ثابت بماند یا در سناریوی دیگر 
)با فرض ثابت ماندن مبلغ یارانه در تبصره ۱۴( قیمت 
فروش گنــدم به طورکلی در تمــام خبازی ها اعم از 
یارانه ای یا آزادپز ۴۰ درصد نســبت به قیمت فروش 

گندم در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد.

دالر باالتر از سد مقاومتی ایستاد
قیمت دالر، در اولین روز هفته با شکســتن سد 
مقاومتی، در مرز ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان متوقف 

شد.
 هر دالر امریکا در صرافی هــای بانکی به قیمت 
۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان فروخته شد که نسبت به 
روز گذشته افزایشی برابر با ۲۵۰ تومان را نشان 

می دهد.
 دالر طی ۱۰ روز گذشــته همــواره در محدوده 
۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان تــا ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان 
نوســان کرده اســت اما  دیروز، دالرباالتر از سد 
روانی است. نرخ خرید دالر از مردم نیز ۱۳ هزار 

و ۱۰۰ تومان گزارش شده است.
 بررســی ها نشــان می دهد قیمت هر یورو در 
صرافی هــای بانکی به قیمت ۱۴ هــزار و ۷۵۰ 
تومان رســید که افزایشــی اندک را نسبت به 
گذشته نشــان می دهد. بر این اساس نرخ خرید 

یورو نیز ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان گزارش شد.
 فعاالن بــازار معتقدند وضعیت هنــوز با تغییر 
چندانی روبرو نیســت. عرضه و تقاضا در حالتی 

عادی به سر می برد.

در بازارهای جهانی رخ داد
ونا  وس کر  وحشت از ویر

به اوج رسید
دومین مورد ابتال به ویــروس کرونا در حالی در 
آمریکا تائید شــد که همزمان با تشــدید شیوع 
این ویروس در چین، سهام وال استریت سقوط 
کرد و قیمت جهانی طال به باالترین ســطح دو 

هفته ای رسید.
به نقل از سی ان بی ســی، دومین مورد ابتالء به 
ویروس کرونا در حالی در آمریکا تائید شــد که 
همزمان با تشدید شــیوع این ویروس در چین، 
سهام وال استریت ســقوط کرد و قیمت جهانی 

طال به باالترین سطح دو هفته ای رسید.
اس اندپی ۵۰۰ هم در بدترین ســقوط امســال 
خود ۰.۹ درصد از ارزش خود را از دست داد و در 

۳۲۹۵.۴۷ بسته شد.
میانگین صنعتی داو جونز ۱۷۰.۳۶ واحد یا ۰.۶ 
درصد سقوط کرد و به ۲۸۹۸۹.۷۳ واحد رسید؛ 
این در حالی اســت که در ابتدای معامالت، این 

شاخص بیش از ۱۰۰ واحد جهش کرده بود.
کامپوزیــت نزدک ۰.۹ درصد ســقوط کرد و به 

۹۳۱۴.۹۱ واحد رسید.
در بازار فلــزات گران بها قیمت طــال به عنوان 
سرمایه امن جهش کرد. همچنین قیمت خرید 
نقدی هر اونس طال، اســپات گلد، ۰.۷۶ درصد 
جهش کرد و به ۱۵۷۴ دالر رسید. این باالترین 

سطح قیمت طال از ۸ ژانویه تا کنون است.
قیمت پیش خرید هر اونس طالی آمریکا ۰.۶۵ 

درصد جهش کرد و به ۱۵۷۲.۶ دالر رسید.
بارت ملک، رئیس اســتراتژی کاال در شــرکت 
اوراق تی دی، می گویــد: کل بازارهای جهانی به 

وضعیت فرار از ریسک تغییر کرده اند.

ح تنظیم بازار گوشت قرمز  طر
آغاز شد

معاون امــور دام وزیر جهاد کشــاورزی از طرح 
بسته بندی گوشت قرمز در شهرهای بزرگ خبر 
داد و گفت:  با اینکار واسطه ها حذف می شوند و 
هر روز به تعداد مناســبی ذبــح دام انجام 
می شود و اگر کمبود گوشــت احساس شد، از 

ذخایر اساسی توزیع خواهد شد.
 مرتضــی رضایی معــاون امــور دام وزیر جهاد 
کشــاورزی اظهــار کــرد: تولیــد تخم مرغ در 
کشــور به یک میلیون تن، تولید گوشــت مرغ 
۲.۵ میلیون تن و تولید گوشــت قرمز به حدی 
مناســب شــده که تولیدکنندگان برای فروش 
باید حمایت شوند؛ ضمن اینکه تولید شیر به ۱۱ 

میلیون تن می رسد.
وی با بیان اینکه رشد جمعیت ۱.۲ درصد است، 
افزود: در عین حال رشد تولید کشاورزی ساالنه 
۴ تا ۶ درصد است و این از نظر تولید محصوالت 
کشــاورزی و غذایی اطمینان خاطــری ایجاد 

می کند که مشکلی نیست.
معاون امور دام وزیر جهاد کشــاورزی همچنین 
از طرح بسته بندی گوشــت قرمز در شهرهای 
بزرگ مانند تهران خبــر داد و گفت:  هدف این 
است که واسطه ها حذف شوند و هر روز به تعداد 
مناسبی ذبح دام انجام تا گوشت مورد نیاز مردم 
تأمین شود و اگر کمبود گوشت احساس شد، از 
ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام به بازار عرضه 

می کنیم.
رضایی گفت: توجه به تولید گوشــت باعث شده 
۱۶۰ هزار گوســاله پرواربندی شــده، به تولید 
اضافه شــوند و مشــکلی از نظر گوشــت قرمز 

نداشته باشیم.

رضایی همچنین در مورد شــایعات اخیر درباره 
سالمت شیر گفت: شیر و محصوالت دامی ایران 
دارای یکی از سخت گیرانه ترین استانداردهای 
سالمتی اســت که برای شــیر ۱۰۰ نانو گرم به 
عنوان معیار اســت کــه این میــزان در ایاالت 
متحده آمریکا ۵۰۰ نانوگرم اســت و در مورد هر 
نوع آلودگی حدمجازی تعریف شــده که البته 
شــیر تولیدی دامداری های ما زیــر این معیار 
یعنی در حد ۶۰ و ۷۰ اســت و حتــی در برخی 

موارد شیر عاری از آفالتوکسین است.
وی افزود: ممکن است در مورد برخی از دام های 
مریض یا دام هایی که از علوفه کپک زده استفاده 
کردند، آفالتوکسین موجود باشــد، اما به طور 
کلی شیر یک غذای فراســودمند و بسیار مفید 

است.
وی در مورد تولید ژله رویــال گفت: زنبور غیر از 
محصول عسل، ژله رویال تولید می کند که برای 
پرورش ملکه زنبور عســل به کار می رود و بسیار 
مفید اســت و در واقع اکســیر جوانی به شمار 

می رود.


