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آقای همتی با اعالم این موضوع که بازگشــت ایران 
به لیســت ســیاه FATF تاثیری بر روی تعامالت 
ما با دنیا ندارد بیشــتر به نظر می رسد که به دنبال 
آرام کردن جو بازار هستند که بسیار هم مهم است 
 FATF زیرا قبل از اینکه ایران در لیســت ســیاه
قرار بگیرد بازار ارز ما شــروع به باال رفتن کرد و این 

صحبت آن را تا حدودی کنترل کرد.
ما با بانک های غربی مشــکالتی داشــتیم و با تعداد 
محدودی بانک های روسی، چینی و هندی مشغول 
کار بودیم که آن ها هم با این توجیه که کاری با آمریکا 
ندارند ریسک کار با ایران را پذیرفته بودند ولی بحث 
اف ای تی اف مقداری جدا است یعنی دیگر این بحث 
که شــما می خواهید در بازار آمریکا حضور داشــته 
باشید یا در میان نیست و کشورها خودشان را متعهد 
کردند که این الزامات  FATF را رعایت کنند لذا االن 
ممکن اســت همان بانکهای چینی، روسی و هندی 
هم دیگر همکاری خود را قطع کنند و یا به این دلیل 
که ریسک این ارتباط باالتر رفته است هزینه تبادالت 
خود را با ما افزایش بدهند. عمده نقل و انتقاالت پول 
ما از طریق صرافی هایی انجام می شــد که منابع را از 
آنور آب از طریق حســاب های خودشان و یا حساب 
های ایرانیانی که آن طرف منابع ارزی داشتند مثل 

صادرکننده ها تامین می کردند.
همه ایرانی هایی که آنور حساب دارند ممکن است از 
این به بعد با مشکل مواجه بشوند حتی ممکن است 
برای ایرانی هایی که پاسپورت خارجی دارند ولی در 
پاسپورتشان ایرانی تبار بودنشــان ذکر شده است 

هم مشکل ایجاد شــود اما لزوما حساب ها مسدود 
نخواهد شــد اما ممکن است ســخت گیری هایی را 
اعمال کنند و بیشتر تحت کنترل و نظارت باشند و 
اگر بخواهند منابعی را جا به جا بکنند احتماال باید به 
سواالت زیادی پاسخ بدهند.این پیش بینی که ایران 
به لیست ســیاه بر نمی گردد به اظهارات مسئوالن 
ما برمی گشت آقای دژپســند مدتی پیش گفته بود 
ایران از 41 اقدام الزم بخش قابــل توجهی را انجام 
داده است و ممکن اســت به این دلیل ما را در لیست 
ســیاه FATF قرار ندهند یا برخی می گفتند چون 
رییس اف ای تی اف در این دوره چینی هست و ما با 
چین ارتباط خوبی داریم  و شــرکای تجاری ما مثل 
هند و روســیه هم عضو آن هســتند انتظار داشتند 
که ما به لیســت ســیاه بر نگردیم.برخی مسئولین 
می گویند ما از قبل تحریم بودیم و تبادالت مالیمان 
را از مبادی غیررســمی و یا به قول خودشان تحریم 
ناپذیر انجــام می دهیم و اتفاق خاصــی نمی افتد، 
اما باید توجه کنند که برگشــتن به لیســت ســیاه 
ممکن اســت همین مبادی تحریم ناپذیر ما ر ا هم 
با مشکل رو به رو کند. بعضی هم می گویند داستان 
متفاوت است و قطعا طرف های ما در خارج از کشور 
ریســک تعامالت مالی شــان با ایران افزایش پیدا 
می کند و حداقل اتفاقی که ممکن است بیوفتد این 
اســت که هزینه تبادالت مالی خود را با ما افزایش 
می دهنــد ضمن اینکــه برخی مــی گویند ممکن 
است حســاب های ایرانی ها به کل بســته شود که 
این هم محتمل است.اثر زبانی این تصمیم به جای 
خودش است و باید صبر کرد و دید که کدام از این دو 
احتمال و گمانه زنی صحــت دارد اما حدس من این 
اســت که هزینه تعامالت افزایش پیدا می کند که 
شکی در آن  نیســت ولی اینکه چقدر افزایش پیدا 

می کند باید دید این ریسک چقدر خواهد بود؟
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رییساتاقایرانوچین:

وانی است تا اقتصادی  آثار FATF بیشتر ر
فاطمه اکبرخانی    رییس اتاق ایــران و چین قرار 
گرفتن ایران در لیســت ســیاه FATF را با توجه به 
شــرایط تحریمی، بر تجارت خارجی کشور بی تاثیر 
دانســت و گفت: اثرات FATF بیشتر از اینکه واقعیت 
اقتصادی باشد، شوک روانی و سیاسی است. مجیدرضا 
حریری با اشاره به نپیوستن ایران به FATF اظهار کرد: 
هرنوع بیرون گذاشتن ایران از هر سازمان و یا مناسبات 
جهانی تاثیرات منفی هم از طرف کشورهای دیگر و هم 
در بازار داخل دارد، اما اثرات پیوســتن و یا نپیوستن به 
FATF بیشتر از اینکه واقعیت اقتصادی باشد حاصل 

شوک های روانی و یا مباحث سیاسی است.
حریری درباره آثار منفی نپیوستن به FATF توضیح 
داد: در این شرایط کســانی که در گذشته با ما کار می 
کردند و روزنه های ارتباطی که وجود داشــت متاثر از 
جو روانی این موضــوع ارتباط خود را با مــا قطع و یا 
بسیار محدود خواهند کرد، حتی مسئله غذا و دارو نیز 
به رغم اینکه تحریم آن ها قانونی نیست ممکن است 

متاثر از همین جو روانی قرار گیرد.
او درباره تاثیر این موضوع بر بــازار ارز نیز بیان کرد: با 
توجه به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای ارز، 
انتظارات تورمی، ویروس کرونا و پیش بینی یک دوره 
یکی دو ماهــه رکود اقتصــادی و در نهایت همزمانی 

این موضوع با FATF باعث شــده کــه تقاضا برای 
بازار ارز افزایش و کنترل آن از دســت سیاســتگذار 
پولی کشــور تا حدی خارج شود، به همین خاطر طی 
چند روز گذشته شــاهد افزایش نرخ ارز بودیم ضمن 
اینکه اتفاقات اقتصادی و سیاســی اخیــر نیز بر این 
افزایش دخیل بوده اند؛ در واقع اتفاقات و پارامترهای 
تاثیرگذار مختلــف و پی در پی اقتصادی و سیاســی 

مانع از کنترل قیمت ارز در روزهای پایانی سال شد.
رییس اتاق مشــترک ایران و چین خاطرنشــان کرد: 
در این بین نپیوســتن به FATF به ایرانی های خارج 
از کشور مثل دانشجوها و کسانی که تجارت می کنند 
بیشتری زیان را وارد می کند و درواقع این دسته از افراد 

در صف اول آثار ناشی از نپیوستن به FATF هستند.
حریری به عدم تاثیر FATF در شــرایط تحریمی بر 
تجارت بین المللی تاکید کرد و گفت: سال ها است که 
ارتباط ما با سایر کشو ها تابع قوانین بانکداری نیست و 
ما راه هایی با عنوان دور زدن تحریم تعریف کرده ایم؛ 
بنابراین در این قسمت شــاهد تاثیر واقعی نپیوستن 
بــه FATF نخواهیم بود، اما به فــرض اینکه ما هیچ 
مشــکلی از جمله تحریم و یــا اتفاقات و جــو روانی 

موجود نداشتیم، پیوستن به FATF ضروری بود.
وی ادامــه داد: حتی زمانی که ما از لیســت ســیاه 

FATF به لیســت خاکستری منتقل شــده بودیم، 
باز هم جزو کشــورهای پرخطر برای ارتباطات بانکی 
بودیم، بنابراین معتقدم در زمان تحریم با نپیوســتن 
به FATF اتفاقی برای ما نمی افتد اما در زمان خروج 

از تحریم رسیدگی به این مسئله در اولویت است.
حریری به سیاسی شدن این مسئله اقتصادی نیز اشاره 
کرد و گفت: تمام کسانی که با FATF مخالفت کردند 
دالیل سیاسی داشــتند درحالیکه این موضوع کامال 
اقتصادی اســت؛ به همین خاطر از آنجا که نپیوستن 
ما به این قانون دالیل سیاســی داشته، سیاسیون باید 
مســئولیت هر فشــاری که به مردم وارد می شود را به 
عهده بگیرند.رییس اتاق ایران و چیــن گفت: البته از 
نظر من اگر هم به FATF می پیوستیم به خاطر عدم 
رعایت برخی قوانین آن در نهایت وارد لیســت ســیاه 
می شدیم با این تفاوت که مثل پاکستان می توانستیم 
زمان خریده و ورود ایران به لیست ســیاه را به تعویق 
بیندازیم.او در پایــان درباره میزان مانــدگاری آثار 
FATF  بر بازارهــای داخلی تاکید کــرد: بازارهای 
ایرانی از جمله طال و ارز قابل پیش بینی نیســتند چرا 
که متاثر از هر اتفاق سیاســی دچار هیجان می شوند، 
از ایــن رو نمی توانیم زمان مشــخصی بــرای تخلیه 

شوک های روانی این موضوع پیش بینی کنیم.

رهبری

سخنگوی ســتاد حذف یارانه وزارت 
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی گفت:  
متولدین جدید به شــرطی که خانوار 
آنها مشــمول یارانه معیشــت باشد، 
واریز خواهد شد.حسین میرزایی، در 
پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه افرادی 
که مشــمول یارانه معیشــت هستند 

ایــا متولدین جدید آنها نیز مشــمول 
این یارانه خواند شــد، اظهارداشــت: 
موالید جدید به شــرط اضافه شــدن 
در لیســت یارانه بگیران، به لیســت 
معیشــتی بگیران هم اضافه خواهند 
شد.ســخنگوی ســتاد حذف یارانه 
وزارت تعاون کار و رفــاه اجتماعی در 

مورد خانواده هایــی که در حال حاضر 
مشمول یارانه معیشت هستند،  گفت:  
در صورتی که خانوار آنها مشمول یارانه 
و مشمول معیشتی باشــد، متولدین 
جدید نیز به لیســت اضافــه خواهد 
شد که آمار آن از ســوی سازمان ثبت 
احوال ارائه می شود.وی تاکید کرد: اگر 

خانواده، تازه متولد شده مشمول یارانه 
نقدی و معیشــت نباشد عمال مشمول 
نخواهد شد. همچنین طبق پیشنهاد 
کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 قرار 
اســت منابع یارانه نقدی و معیشــت 
ادغام و به حدود 76 میلیون نفر یارانه 

پرداخت شود.

برخی سایت های کالهبرداری از افرادی که موفق به 
ثبت نام سهام عدالت نشده اند به بهانه خرید و فروش 
ســهام و یا ثبت نام جدید پول دریافــت می کنند، با 
توجه به اینکه امسال هیچ ثبت نامی انجام نمی شود، 
مردم نباید فریب این افراد را بخورند و پولی پرداخت 

کننــد. اکبر حیدری اظهار کرد: واریز ســود ســهام 
عدالت برای مشموالن از سوم اســفند آغاز شده و تا 
پایان همین ماه ادامه دارد.وی با اشــاره به مبالغ سود 
ســهام عدالت ادامه داد: برای مشــموالنی که سهام 
عدالتشــان یک میلیون تومان است ۲۰۵ هزارتومان 

و برای کســانی که ارزش سهامشان بین 4۰۰ تا6۰۰ 
هزار تومان بوده، 1۰۰ هزار تومان واریز می شود.

وی با بیان اینکه برخی از مشــموالن دریافت ســود 
ســهام عدالت از فرایند ثبت نــام بازمانده اند، اظهار 
کرد: بدیهی است کســانی که موفق به ثبت نام سهام 

عدالت نشده اند سودی هم دریافت نمی کنند ولی در 
تالش هستیم ساز و کاری ایجاد شــود تا سال آینده 
در بازه زمانی کوتاهی امکان ثبت نام مشموالن عقب 
مانده فراهم شــود.دولت الیحه ای در این خصوص به 

مجلس ارائه داده ولی این الیحه نیاز به اصالح دارد.

کمک معیشت
متولدین جدید یارانه معیشت می گیرند

هر نفر چقدر سود سهام عدالت می گیرد؟
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رهبرانقالبدرابتدایجلسهدرسخارجفقه
مطرحکردند

تشکر عمیق از ملت ایران در پی 
امتحان بزرگ و مطلوب انتخابات

رهبر انقالب ضمن تشــکر از مردم ایران در پی 
امتحان بــزرگ انتخابات فرمودنــد: در مقابل 
توطئه دشمن برای ضربه زدن به ارکان مختلف 
کشــور، همه باید برای دفاع هوشــیار، و آماده 

ضربه و حمله متقابل باشیم.
رهبر معظم انقالب اســالمی در ابتدای جلسه 
درس خارج فقه با تشــکر از درخشش مطلوب 
ملت ایــران در امتحان بــزرگ انتخابات و ناکام 
گذاشــتن فرصت طلبی و تبلیغــات همه جانبه 
دشمنان، تأکید کردند: در مقابل توطئه دشمن 
برای ضربه زدن به ارکان مختلف کشــور، همه 
باید برای دفاع هوشــیار، و آماده ضربه و حمله 

متقابل باشیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به فضاسازی 
منفی و پر حجم دســتگاه های تبلیغاتی بیگانه 
علیه شــرکت مردم در انتخابات، خاطرنشــان 
کردند: این تبلیغات منفــی از چند ماه قبل آغاز 
و با نزدیک شــدن به انتخابات بیشــتر شد و در 
دو روز آخر نیز به بهانه یــک بیماری و ویروس، 
رسانه های آنها از کمترین فرصت برای منصرف 
کردن مردم از حضور در انتخابات چشم پوشــی 

نکردند.
رهبر انقالب اســالمی با شــکر خداوند متعال 
و قدردانی عمیــق از حضور گســترده مردم در 
انتخابات برغم این تبلیغــات مغرضانه، گفتند: 

خداوند اراده کرده است این ملت را پیروز کند.
ایشان دشمنِی دشمنان با ملت ایران را محدود 
به عرصه های اقتصــاد، فرهنگ و باورهای دینی 
و انقالبی مردم ندانســتند و افزودند: آنها حتی با 
انتخابات ملت ایران نیز مخالف هســتند چرا که 
نمی خواهند پدیده شــرکت مردم به نام دین در 
پای صنــدوق رأی و در خدمت انقالب، به عنوان 

یک واقعیت تثبیت شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای برگــزاری انتخابات 
در نظام اسالمی را باطل کننده ادعای دشمنان 
مبنی بــر مخالفت دین با آزادی و دموکراســی 
خواندنــد و گفتنــد: انتخابــات در جمهوری 
اســالمی نشــان می دهد که دین مظهر کامل 
یک دموکراسی همه جانبه است و برگزاری ۳7 
انتخابات در طول 41 سال نشان دهنده اهتمام 

بی نظیر نظام اسالمی به مردم ساالری است.
رهبر انقالب اسالمی با دعوت همگان به شناخت 
دشمن و هوشــیاری در مقابل آن، تأکید کردند: 
در مقابــل فعالیت هزاران نفر از جبهه دشــمن 
علیه مســائل گوناگون ایــران، در جبهه ملت 
ایران باید میلیونها نفر آماده دفاع، ضربه و حمله 
متقابل در امور تبلیغاتــی و انواع کارهای ممکن 

برای ملت باشند.

سهام عدالت



روحانیدردیداروزیرخارجهاتریش:

ونا است، ترسش بیشتر از واقعیت آن است تحریم آمریکا مانند کر
طیبه بیات   رئیس جمهور با بیــان اینکه تحریم 
آمریکا مانند ویروس کرونا اســت که ترس و وحشت 
آن بیشتر از واقعیت آن است، گفت: انتظار از اتحادیه 
اروپا این است که در برابر اقدامات غیر قانونی آمریکا 

ایستادگی کند.
 حجت االسالم حســن روحانی روز یکشنبه در دیدار 
وزیر امور خارجه اتریش، روابط  تهران و وین را بسیار 
خوب و دوستانه خواند و گفت: دو کشور ظرفیت های 
خوبی بویژه در زمینه هــای اقتصادی برای همکاری 
دارنــد و امیدواریم اتریش در توســعه همکاری ها به 
فشارهای غیر قانونی و نادرســت آمریکایی ها اعتنا 

نکند.
وی بــا بیان اینکه برجــام و توافق هســته ای فقط 
تعلق بــه ایران، اروپــا و یا کشــورهای 1+۵ ندارد 
بلکه می تواند برای امنیت و صلــح منطقه و جهان 
تاثیرگذار باشــد، تصریح کرد: ما هنــوز هم بر این 
باور هســتیم که می توانیم برجام و این توافق را حفظ 

کنیم.
رئیس جمهور  با اشــاره به اینکه توافق هسته ای 
می توانســت پایه خوبی برای ایجاد اعتماد جدید 
بین ما و غرب از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا باشد، 
گفت: ایران به سهم خود به این توافق متعهد بوده 

است.
روحانی با اشــاره به تحریم مواد غذایی و دارو از سوی 
آمریکا علیه مردم ایران در کنار تحریم های اقتصادی 
ایران، اظهارداشــت: اعمال این تحریم ها یک اقدام 

تروریستی اســت و انتظار داریم اتحادیه اروپا در این 
زمینه به وظیفه انسانی خود عمل کند.

وی با بیــان اینکــه تحریم آمریــکا مانند ویروس 
کرونا است که ترس و وحشت آن بیشتر از واقعیت 
آن اســت، گفت: انتظار از اتحادیه اروپا این اســت 
که در برابر اقدامات غیر قانونی آمریکا ایســتادگی 

کند.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه امنیت منطقه 
ما باید توسط کشورهای خود این منطقه تامین شود، 
گفت: امروز امنیــت آبراهه های منطقه نســبت به 
گذشته کاهش یافته و بســیاری از کشورهای منطقه 
ما همچون یمن، عراق، سوریه و افغانستان در شرایط 

امنیتی مناسبی قرار ندارند.
روحانی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران »طرح 
صلح هرمز«  را با هــدف برقراری صلــح و امنیت در 
منطقه ارائه کرده و این طرح با اســتقبال روبرو شده 
اســت، تصریح کرد: همه مشــکالت منطقه ما ناشی 
از مداخالت غلط و غیرقانونی آمریکا در مســائل این 

منطقه است.
وی تاکید کرد: معتقدیم امنیت این منطقه در امنیت 
اروپا و همچنین امن بودن مســیر انــرژی برای همه 

جهان و اروپا اهمیت دارد.
رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد همکاری های ایران 
و اتریش در زمینه های مختلف دو جانبه و منطقه ای بیش 
از پیش گســترش یابد و با سفر وزیر خارجه اتریش به 
ایران شاهد تحول مثبت در روابط دو جانبه و روابط با 

اتحادیه اروپا باشیم.
به گزارش مهر، »الکســاندر شــالنبرگ«  وزیر امور 
خارجه اتریش نیــز در این دیدار با ابالغ ســالم گرم 
رئیس جمهور و صدر اعظم کشورش به رئیس جمهور 
ایران، روابط دو کشور را دوســتانه و دیرینه توصیف 
کرد و بر تالش برای توســعه و تعمیــق این روابط در 
همه زمینه ها بویژه روابط تجــاری و اقتصادی تاکید 

کرد.
وی با اشــاره به میزبانی وین از مذاکرات هســته ای 
ایران و 1+۵،  برجام و توافق هسته ای را نقطه عطفی 
در اعتماد ســازی در منطقه و جهــان عنوان کرد و 
افزود: حفظ برجام سیاســت اصلی ما و اتحادیه اروپا 
اســت و برای آن همه تالش خــود را انجام خواهیم 

داد.
وزیر امور خارجــه اتریش تاکید کــرد: معتقدیم که 
برجام در حفظ آرامش و ثبــات منطقه نقش مهمی 
دارد و حفظ آن ضروری است و همچنین ایران نقش 
مهمی برای برقراری ثبات و امنیــت در منطقه ایفا 

می کند.
شالنبرگ با اشــاره به طرح صلح هرمز از سوی ایران 
برای برقراری صلح و آرامش درمنطقه و خلیج فارس، 
گفت: از نظــر ما  طرح صلح هرمز می تواند نقشــه راه 
ایجاد صلح و ثبــات در منطقه باشــد و اتریش از این 
طرح که در جهت اعتماد ســازی ارائه شده استقبال 
می کند و عالقمند اســت نقش مثبت خود را در این 

پروسه ایفا کند.

شعبه

عضو کمیســیون تلفیق مجلس گفت: 
دریافــت مالیــات از ثــروت و دارایی 
اشــخاص مثل خودرو و خانه در اکثر 
کشورهای دنیا وجود دارد و موضوعی 
پذیرفته شده است. در ایران هم باید به 

این سمت حرکت کنیم.
جبــار کوچکی  نژاد عضو کمیســیون 
تلفیــق مجلس شــورای اســالمی 
درباره لزوم دریافــت مالیات از ثروت 
و دارایی اشــخاص )خانه و ماشــین( 
گفت: با توجه به کاهــش درآمدهای 
نفتی کشــور در کمیســیون تلفیق 
ســعی شــد منابع دولت افزایش یابد 

و یکــی از ایــن منابع هم 
اخــذ مالیــات از خودروها 
و خانه های لوکس اســت. 
در همین راســتا، اعضای 
کمیســیون تلفیق درصدد 
برای  مصوبــه  ای  تصویب 
دریافت مالیــات از خانه و 

خودروهای لوکس بودند.
وی ادامه داد: درحــال حاضر مصوب 
شــده تا از ماشــین های باالی 7۰۰ 
میلیون و خانه های باالی 1۰ میلیارد 
تومان مالیات گرفته شــود. به اعتقاد 
بنده ایــن تصمیم مجلس درســت و 

منطقــی اســت. حتی جا 
داشــت ســقف این مبالغ 
را کاهش دهیــم. این نوع 
مالیات  ها نــه تنها موجب 
افزایش درآمــد دولت می 
شود بلکه باعث خواهد شد 
دولت بتوانــد حق خود را از 
افراد مرفه و کسانی که در حوزه کاالی 

لوکس فعالیت می  کنند، بگیرد.
کوچکی نژاد با بیــان اینکه خانه های 
خالی را نیز باید مشــمول مالیات کرد، 
گفت: دریافــت مالیــات از خانه  های 
خالی باید به طور جدی پیگیری شود. 

متاســفانه هنوز در این زمینه اقدامی 
در کشور صورت نگرفته است.

وی در ادامه افــزود: دریافت مالیات از 
خانه های خالی عالوه بــر درآمدزایی 
بر دولت به دلیل مقابله با ســوداگری و 
داللی مسکن در کاهش قیمت مسکن 

نیز تاثیرگذار است.
نماینده مردم رشــت در پایان تصریح 
کرد: دریافت مالیات از ثروت و دارایی 
اشــخاص مثل خودرو و خانه در اکثر 
کشورهای دنیا وجود دارد و موضوعی 
پذیرفته شده است. در ایران هم باید به 

این سمت حرکت کنیم.

مالیات

وهای لوکس باید مشمول مالیات شوند خانه ها و خودر
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@kharidaar نخستین کارگاه اجرایی مدیریت 

ریسک مالی با حمایت بانک 
صادرات ایران برگزار شد

خستین کارگاه اجرایی  ن
دیریت ریســک مالی  م
توســط مرکــز آموزش 
حســابداران خبــره و با 
حمایت بانــک صادرات 

ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایران، 
ولیــن کارگاه اجرایی مدیریت ریســک مالی  ا
با همــت مرکــز آمــوزش حســابداران خبره 
و با حمایــت بانک صــادرات ایران بــا حضور 
اســاتید برجسته حرفه حســابداری، مدیران و 
کارشناســان مالی، حســابداران و حسابرسان 
در محل سالن شــهید مطهری دانشگاه تربیت 

مدرس برگزار شد.
ر این کارگاه کــه ۲۰ نفر از کارشناســان  د
انک صادرات ایــران نیز حضور داشــتند،  ب
مدیرعامــل مرکــز آمــوزش حســابداران 
خبره، مشــاور رئیــس کل بیمــه مرکزی، 
و  ه ها  نشــگا ا د هیئت علمــی  ی  عضــا ا
بنیان گذاران شــرکت های ســرمایه گذاری 
طی ســخنانی، بــه بحــث و تبــادل نظر در 
خصوص استانداردهای حسابداری و مدیریت 
یسک در شــرکت های تجاری و غیرتجاری  ر

پرداختند.
در نشســت اول ایــن کارگاه، اســتانداردهای 
شماره ۳6 و ۳7 حسابداری در خصوص ابزارهای 
مالی »ارائه« و »افشــا« در بانک ها و در نشست 
دوم این کارگاه ابزارهای مالی »ارائه« و »افشا« 
در بیمه هــا، نهادهــای مالی و غیــر مالی مورد 

پرسش و پاسخ قرار گرفت.

 تعیین تکلیف 286 فقره
  از طرحهای راکد بانک کشاورزی

 به مبلغ 4615 میلیاردریال
از ابتدای ســال جاری تا 
ایان بهمن مــاه، ۲86  پ
فقره از طــرح های راکد 
انک کشاورزی به مبلغ  ب
461۵ میلیاردریــال به 
رق مختلــف از جمله  ط

تقســیط یا تعدیــل تســهیالت ، تمدید مدت 
مشــارکت مدنی ، تخصیص تسهیالت تکمیلی 
... ، تعیین تکلیف ومشــکالت آنها برای ادامه  و
عملیات تعهــدی و بهره برداری برطرف شــده 

است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، دکتر 
علی کمنــدی رییس اداره کل نظــارت بر طرح 
ها و پیگیــری طرح های راکد ایــن بانک ضمن 
اعالم مطلب فــوق گفت: در ابتدای ســالجاری 
۳79 طرح راکــد ونیمه تمام بــه مبلغ 77۰1 
میلیاردریال در ســطح مدیریت ها شناســایی 
شدند که پس از شناســایی وبررسی مشکالت 
طرح ها ودســته بندی آنها، جلســات استانی و 
ستادی تشــکیل و با انجام بازدیدهای میدانی،  
تصمیمات متناسب با وضعیت هر طرح اتخاذ و 

به استان ابالغ شد.
دکتر کمندی افزود: بیش از 9۵ درصد طرحهای 
عیین تکلیف شــده از محل اعتبارات اشتغال  ت
پایدار روســتایی ، صندوق توسعه ملی و وزارت 
نیرو وجهاد کشــاورزی تامین اعتبار شده که به 
دلیل افزایش قیمت ها و عدم تکافوی تسهیالت 

دچار رکود شده بودند.
وی ادامه داد: در این راســتا در سال 1۳97 نیز 
تعداد 1۲7 طرح به مبلــغ ۲۲۵4 میلیاردریال 
از طرح های راکد ونیمه تمــام تعیین تکلیف 

شده اند.



یکبامودوهوایوزارتنیرو

حمایت نمایشی از انرژی های تجدیدپذیر؟
خریدار  وزارت نیرو ظاهــرا هدفش از افزایش ۳۰ 
درصدی نرخ خریــد تضمینی بــرق تجدیدپذیرها، 
حمایت از این حوزه بود اما با حذف ضریب ســاعتی، 

عمال کاهش این رقم را نشانه رفته است.
 ضرورت اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر در اتمسفر 
اقتصادی و اجتماعی هر کشــوری امری انکار نشــدنی 
است و پذیرفته شدن این ضرورت در ایران نیز در اسناد 
باالدستی و چشم اندازهای صنعتی - اقتصادی از جمله 
قانون پنجم و ششم توسعه به وضوح آورده شده است. به 
طور مثال در قانون پنجم توسعه از نصب و راه اندازی پنج 
هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تاکید شــده یا در ماده 
۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف 
است ســهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت 
ســرمایه گذاری بخش غیردولتی )داخلی و خارجی( با 
حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون 
برنامــه )ســال 14۰۰( به حداقل پنــج درصد ظرفیت 
برق کل کشور برســاند.همچنین براساس تصویب نامه 
هیأت وزیران درســال 9۵ و با استناد به اصل 1۳8 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر شده وزارتخانه ها، 
موسســه ها و شــرکت های دولتی و نهادهای عمومی 
غیردولتی، بانک ها، شهرداری ها، براساس فهرستی که 
وزارت نیرو تعیین و منتشــر کرده، وظیفه دارند حداقل 
۲۰ درصــد از برق مصرفی ســاختمان های خــود را از 

انرژی های تجدیدپذیر تعیین کنند.
بررسی های متخصصان این حوزه نشان می دهد بنا به 
دالیل مختلف از جمله نوســان قیمت ارز و نیز جذاب 
نبودن فعالیــت در بخش انرژی هــای تجدیدپذیر و 
ناعادالنه بودن قیمت برق، باعث شــده این توسعه با 

عقب ماندگی هایی همراه شــود. آمار نشان می دهد 
میزان تولید برق از انرژی هــای تجدیدپذیر در پایان 
آذرماه سال 98 به 8۵۰ مگاوات رسیده و این درحالی 
است که ظرفیت تولید برق در کشور 8۰ هزارمگاوات 
را نشــان می دهد، ســهم انرژی های نو و تجدیدپذیر 

کمی بیش از یک درصد است.
محمدرضا حیاتی، کارشــناس حوزه بــرق و انرژی 
ا بیــان اینکــه یکــی از راهکارهای بازگشــت به  ب
برنامه هــای توســعه انرژی هــای تجدیدپذیــر در 
کشور ایجاد جذابیت های ســرمایه ای برای سرمایه 
گزاران خصوصی اســت، گفت: خرید تضمینی برق 
تجدیدپذیرها یکــی از سیاســت های متولی برق و 
نرژی کشور طی سال های گذشــته بوده است. این  ا
نگاه به قبل از دهه 9۰ برمی گردد اما سیاســت های 
تشــویقی خرید تضمینی بــرق به اواســط دهه 9۰ 

می توان ارجــاع داد.به طور مثال در ســال 94 بود که 
قیمت خرید تضمینی تجدیدپذیرهــا با یک افزایش 
باالیی روبرو شد و مدت قرارداد خرید تضمینی از ۵ به 
۲۰ ســال افزایش یافت، و همین مسئله باعث افزایش 
انگیزه سرمایه گذاری ها شد. این موضوع در سال 9۵ با 
یک تغییر دیگری روبرو شد و با مصوبه وزیر نیرو خرید 
تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر از مشترکان 
غیردولتی نیز در دســتور کار قرار گرفت که بر اساس 
آمارهای موجود میزان قراردادها و ثبت نام مشترکان 
به طرز قابل توجهی در سال 96 افزایش یافت.به گفته 
وی، در همین بــازه زمانی تعرفه خریــد تضمینی با 
کاهش همراه شــده بود و به طور مثــال تعرفه خرید 
تضمینی واحدهای زیر 1۰ مگاوات از 6,7۵۰ ریال در 
هر کیلووات ساعت در سال 94، به 4,9۰۰ ریال در هر 

کیلووات ساعت در سال 9۵ کاهش یافت.

و نیر
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ازسویوزارتنیرو؛
پیشنهاد تشویق مشترکان 

خوش مصرف برق و گاز به دولت 
ارائه شد

 پیشــنهاد وزارت نیــرو مبنی بر تســری طرح 
تشــویق خانوارهای خوش مصرف برق به فصل 
زمستان و تعمیم طرح یادشده به مشترکان گاز 

طبیعی بخش خانگی به دولت ارائه شد.
  وزارت نیرو به منظور ترویــج فرهنگ مدیریت 
مصرف انرژی، پیشــنهاد تســری طرح تشویق 
خانوارهای خوش مصرف برق به فصل زمستان 
و تعمیم طرح یادشــده به مشترکان گاز طبیعی 
بخش خانگی با هدف کاهش مصرف را به هیات 

دولت ارائه کرده است.
طرح تشویق مشترکان خوش مصرف آب و برق 
که به پیشنهاد مشــترک وزارت نیرو و سازمان 
برنامه و بودجه کشــور اسفند ســال گذشته به 
تصویب رســید، کاهش مصرف حدود هشــت 
میلیون مشــترک خانگی در تابســتان امسال 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته و دریافت 

پاداش خوش مصرفی را به همراه داشت.
در روزهای ســرد ســال نیز محدودیت تأمین 
سوخت گاز طبیعی، مشــکالتی عدیده ای برای 
برنامــه تولید نیروگاه هــا ایجاد کــرده و باعث 
می شود برخی واحدها از مدار خارج شده و یا به 
جای گاز طبیعی مجبور به اســتفاده از سوخت 
گاز مایع )نفــت گاز و یا نفت کوره( شــوند. این 
موضوع از یکســو هزینه سوخت برای تولید برق 
را افزایش داده و از ســوی دیگــر، دارای تبعات 
زیســت محیطی اســت که درصورت مدیریت 
مصرف برق و یا گاز، بخشــی از این مشــکالت 

مرتفع می شود.
لذا وزارت نیرو بــا توجه به مــوارد مذکور و نیز 
نظر به اجرای موفق طرح تشــویق مشــترکان 
خوش مصرف در تابستان سال جاری، به منظور 
رویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی و کاهش  ت
میزان مصــرف ســوخت مایــع در نیروگاه ها، 
پیشــنهاد اصــالح مصوبه فوق و تســری طرح 
تشویق خانوارهای )مشــترکان( خوش مصرف 
برق به فصل زمســتان و تعمیم طرح یادشده به 
مشــترکان گاز طبیعی بخــش خانگی با هدف 
کاهش مصرف را به هیات دولت ارائه کرده است.

اولویت تخصیص وام بالعوض 
وهای  برای دوگانه سوزی با خودر

عمومی است
ســخنگوی شــرکت پخش فرآورده های نفتی 
گفت: اولویت بــرای تخصیــص وام بالعوض با 
خودروهای عمومی اســت و اگر ظرفیت تکمیل 
شود برای دوگانه سوزی تاکسی های اینترنتی  ن

نیز اقدام خواهیم کرد.
فاطمه کاهی ســخنگوی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتــی ایران دربــاره اولویت های 
این شــرکت برای تخصیص وام بالعوض برای 
دوگانه ســوزی خودروها گفت: برای تخصیص 
وام بالعوض برای دوگانه ســوز کردن خودروها، 
خودروهای عمومی مانند تاکسی ها و وانت های 
بــار در اولویــت هســتند. در واقع مــا ابتدا به 
تقاضاهــای مربوط بــه حمل و نقــل عمومی و 
حمل و نقــل بار پاســخ می دهیــم و در نتیجه 
تاکســی های اینترنتی در اولویت های بعدی ما 

برای تخصیص وام هستند.
در حال حاضر یک ظرفیــت یک میلیون و 464 
هزارتایی برای دوگانه سوز کردن خودروها وجود 
دارد که اولویت برای تخصیــص وام بالعوض با 
خودروهای عمومی اســت و اگر ظرفیت تکمیل 
نشود برای دوگانه سوزی تاکسی های اینترنتی 
نیز اقدام خواهیم کــرد. در غیر این صورت برای 
دوگانه ســوز کردن تاکســی های اینترنتی نیز 

برنامه ریزی جداگانه ای خواهیم کرد.



سرپرستمعاونتخدماتشهریشهرداریکرجخبرداد

ج برای اولین بار راه اندازی گرمخانه سیار در کر
خریدار   معاونت خدمات شهری شهرداری کرج با 
همکاری ســازمان حمل و نقل بار و مسافر، ۲ دستگاه 
اتوبوس را به عنوان گرمخانه ســیار برای جمع آوری 
و ساماندهی شــبانه افراد بی خانمان و کارتن خواب 

اختصاص داده است.
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ علی اصغر همتی 
با اشــاره به راه اندازی گرمخانه ســیار برای اولین بار 
در کــرج، اظهار داشــت: همزمان با بــرودت هوا و 
بارندگی های اخیر، این معاونت۲ دســتگاه اتوبوس 
را برای راه اندازی گرمخانه سیار اختصاص داده است.
وی گفت: فعالیت گرمخانه سیار از تاریخ 98/11/۲7 

آغاز شده و تا  99/1/۲7  ادامه خواهد داشت. 
گفتنی است؛ در صورت نیاز، این مدت تمدید خواهد 

شد.
 این مســئول ادامه داد: افراد بی خانمــان می توانند 
با استقرار شــبانه در این اتوبوس ها به صورت موقت 
از غذای گرم، چــای، آب معدنی، میــان وعده، پتو و 

خدمات اولیه درمانی بهره مند شوند.
همتی ظرفیــت هر اتوبــوس را حــدود ۲۵ نفر و در 
مجموع ۵۰ نفر بیان کــرد و افزود: پس از جمع آوری، 
افراد بی خانمان به ســرپناه شــبانه جاده قزلحصار 

منتقل می شود.

سرپرست معاونت خدمات شــهری شهرداری کرج 
افزود: فعالیت گرمخانه آقایان واقع در میدان قدس با 
ظرفیت 1۲۰ نفر از اواسط فصل پاییز شروع و تا پایان 
اردیبهشت ماه ادامه دارد. ضمن آنکه گرمخانه بانوان 
نیز در پارک شــهید چمران با ظرفیت 6۰ نفر در تمام 

طول سال فعال است.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: از شــهروندان تقاضا 
می شــود درصورت مشــاهده افراد بــی خانمان و 
کارتن خواب با ســامانه 1۳7 شهرداری کرج تماس 
گرفته تا ترتیــب انتقال و پذیرایــی در گرمخانه ها 

صورت گیرد.

البرز

مراســم اختتامیه جام باشــگاه های 
بخوانــی البرز در ســالن اســتاد  کتا
ســیروس صابــر اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی اســتان البرز برگزار 

می شود.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
لبرز ، ناصر مقدم مدیر کل فرهنگ  ا
 : د فزو و ارشــاد اســالمی البــرز ا
م  جــا میــه  ختتا ا م  ـ ـ س ا ر م
ی کتابخوانــی البرز  ه هــا شــگا با

چهارشــنبه  7 اســفند 
1۳98 ساعت 1۰ الی 1۲ 
در سالن اســتاد سیروس 
صابــر اداره کل فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی استان 

البرز برگزار می شود.
این برنامه ملــی با هدف 

ترویج فرهنگ کتــاب و کتابخوانی 
و افزایش مطالعــه در بین کودکان 
و نوجوانان طراحی گردیده اســت و 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

البرز با راه انــدازی ۵79 
نــی و  اشــگاه کتابخوا ب
فعالیت هــای کتابخوانی 
در قالب های تعریف شده 
حضوری فعال در اجرای 
این برنامه ملــی در البرز 

داشته است.  
وی ضمــن ابــراز امیــدواری بــرای 
تاثیرگذاری ایــن برنامه ملی در ترویج 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی در اســتان 
البرز از همه دستگاه ها، تسهیلگران و 

عوامل اجرایی این برنامه به ویژه ادارات 
آموزش و پرورش و مدیران مدارسی 
شــگاه های  م با ی جا ا جر ر ا که د
کتابخوانــی البــرز با ایــن اداره کل و 
ادارات تابعه مشارکت داشته اند تقدیر 

و تشکر کرد.  
گفتنی اســت در مراســم اختتامیه 
جام باشــگاه های کتابخوانی البرز از 
تســهیلگران برتر و عوامــل اجرایی و 
برگزیــدگان این برنامــه ملی تجلیل 

خواهد شد.

 فاطمه حســن ابی   نخســتین 
اســتارت آپ با مشــارکت پارک علم 
و فنــاوری البرز، شــرکت توزیع برق 
اســتان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
اســتان البرز در حوزه بــرق و انرژی 
روز پنجشنبه 1اســفندماه  در شرکت 

نیروی توزیع برق استان برگزار شد.
اولین رویداد کارآفرینی چاره جو که با 
هدف رفع معضالت و نیازهای فناورانه 
طراحی گردیده اســت، بــا همکاری 
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، 

اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
استان و سایر همکاران برگزار شد.

موضــوع این رویــداد بهبــود وصول 
مطالبات مشــترکین شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان بود که در دو بخش 
ارائه ایده پــردازان و پنل گفتگو انجام 

شد.
در ایــن رویــداد نیــم روزه، هفــت 
ایده پرداز شــروع به بیــان ایده های 
خــود نمودنــد و تیــم داوری رویداد 
به بررســی ایده هــا در فضایی کامال 

تخصصــی و کســب وکار پرداختند. 
از میان ایده های ارائه شــده سه ایده 
 ،)Icontor آقای رمضانی)استارتاپ
آقــای دکتــر رفیعی)شــرکت پایــا 
روش( و همچنیــن آقــای مهندس 
نصیری)شــرکت نوفن پردازش البرز( 

مقام اول تا سوم را کسب کردند.
همچنین در طی زمــان داوری، پنل 
گفتگویــی با حضــور آقایــان دکتر 
ربانی)رییس پــارک علــم و فناوری 
البرز(، دکتر بیات)مدیرعامل شرکت 

توزیع نیروی برق اســتان البرز(، دکتر 
تقــی نژاد)مدیرعامــل شــرکت گاز 
استان البرز( و دکتر شنبه زاده)معاون 
پژوهشی دانشــگاه خوارزمی( برگزار 
شد که در آن به بیان مسائل و معضالت 
پیش روی حوزه کسب و کار در استان 

پرداخته شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان 
گفت: هدف از اجرای این رویداد ارایه 
طرح های نو، ایده هــای خالق و برتر و 

ایجاد لینک های ارتباطی است.

کتاب

استارت آپ

   مراسم اختتامیه جام باشگاه های کتابخوانی البرز برگزار می شود.

ویداد استارت آپی در حوزه برق و انرژی برگزار شد اولین ر
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تببین منشور کامل آموزش 
وز مدیریت  وندی نیاز امر شهر

شهری است
فاطمه حسن ابی   تا به امروز هیچ گونه کتاب 
جامع و کاملی کــه در برگیرنــده تمامی ابعاد 
حقوق شــهروندی هر استان باشــد تهیه نشده 

است.
علیرضــا رحیمی با اشــاره به برگزاری ســی و 
هشــتمین نشســت کمیســیون اجتماعی و 
فرهنگی مجمع شــهرداران کالنشهرهای ایران 
به میزبانــی تهران، گفت: یکــی از دغدغه های 
اصلی معاونیــن اجتماعی فرهنگــی در حوزه 

مدیریت شهری آموزش شهروندی است.
وی افزود: تــا به امروز هیچ گونــه کتاب جامع و 
کاملی کــه در برگیرنــده تمامی ابعــاد حقوق 

شهروندی هر استان باشد تهیه نشده است.
این مســئول با بیــان اینکه شــاید در برخی از 
اســتانهای کشــور در این حوزه آثاری منتشر 
شده باشد، خاطرنشــان کرد: رویکرد مدیریت 
شــهری کرج اجماع نظرات کارشناســان فعال 
در نهادهای فرهنگی و آموزشــی و شناســایی 
ســرفصل های تاثیر گذار این حــوزه در تمامی 
ابعاد انسانی با توجه به ســاختار فرهنگی قومی 

و اقلیمی است.
 رییسسازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج 
در ادامه با اشــاره به طرح بومی ســازی آموزش 
شــهروندی، ابراز کرد: جای جای ایران اسالمی 
وطن و زادگاه ما قلمداد می شــود و اگر این گونه 
جلســات با هدف انتقــال تجربیــات همکاران 
گرامی تشکیل شــود نوید بخش ایرانی آباد، پر 

نشاط و قانونمند خواهد بود.

2  هزار مددجوی کمیته امداد 
امام )ره(  تحت آموزش فنی 

حرفه ای قرار گرفتند
زبیده شــادان وند   معاون اشــتغال 
و خودکفایــی کمیته امداد اســتان البرز 
فت: توانمندســازی خانوارهای مددجو  گ
و خروج مددجویــان از چرخه حمایتی این 
نهاد را مهم ترین هــدف کمیته امداد عنوان 

کرد.
دکتر شــاهین رضایی، با اشــاره به لزوم فراهم 
نمودن شــرایط الزم برای حرکــت مددجویان 
در مسیر کسب اســتقالل اقتصادی گفت: ارائه 
آموزش فنــی و حرفه ای، مشــاوره و راهنمایی 
شــغلی، معرفی بــه مراکــز کاریابــی، اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه اشــتغال و نظارت پس 
از اجرای طرح هــای خودکفایی پنج رکن اصلی 
فعالیت هــای بخش اشــتغال کمیتــه امداد را 

تشکیل می دهد.
وی و افزود: بیــش از دو هــزار مددجوی تحت 
حمایت کمیته امــداد امام )ره( اســتان البرز با 
گذراندن دوره های آمــوزش فنی و حرفه ای در 
مسیر ایجاد فرصت شــغلی و اعطای تسهیالت 

قرض الحسنه اشتغال قرار گرفتند.
وی افزود: مددجویان فاقــد مهارت دوره های 
آموزشــی را در مراکــز معتبر و مــورد تائید 
ســازمان فنی و حرفه ای و همچنین در قالب 
اســتاد شــاگردی در کارگاه هــای کوچــک 

می گذرانند.
رضایــی گفت: با اشــاره به اینکه کارشناســان 
اشــتغال پس از اجرای طرح هــای خودکفایی 
به طور مســتمر بر نحوه عملکــرد مددجویان 
مجری طــرح نظــارت می کنند یادآور شــد: 
تسهیالت اشــتغال زایی این نهاد تا سقف پنجاه 
میلیون تومــان با تنوع حدود یکصد شــغل و از 
ســوی بانک ها و صندوق امداد والیت پرداخت 

می شود.



کارشناسانچهمیگویند

 نقش سامانه امالک در عرضه خانه های خالی به بازار
خریدار  مشکالت بخش مســکن این روزها نبود 
تولید و عرضه مناســب عنوان می شــود حــال باید 
دید که راه اندازی ســامانه امــالک و دریافت مالیات 
از خانه های خالی از ســکنه تا چه حد مــی تواند به 
بازار مسکن و عرضه مناســب آن کمک کند.سامانه 
امالک و اسکان سرانجام بعد از 4 سال تاخیر در اواسط 
هفته گذشــته با انتقادی که محمد اسالمی  وزیر راه 
و شهرســازی از مســیر راه اندازی آن طی سال های 
گذشــته کرد، راه اندازی شــد تا تنها یک گام دیگر تا 
تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی باقی بماند.

ایــن گام مهم اگر چــه ایــن روزها با جلســاتی که 
کارشناســان فنی وزارت راه و شهرســازی و سازمان 
امور مالیاتی برداشته شــده و بزودی با رفع مشکالت 
و بارگذاری اطالعات از سوی دســتگاههای مسئول 

تحویل سازمان امور مالیاتی می شود.

 اما سامانه امالک چیست و قرار است 
چه اقداماتی انجام دهد؟

نبود ســازوکار مناســب مالیاتی به ویــژه مالیات بر 
عایدی ســرمایه و همچنین عــدم پایه ریزی و ایجاد 
سامانه ملی امالک و اسکان کشــور موضوع تبصره 7 
ماده 169 مکرر اصالحیه قانون مالیات های مستقیم 
مصوب 1۳94 مجلس شــورای اســالمی، وزارت راه 
و شهرسازی مسئول راه اندازی این ســامانه شد تا با 
اجرای مالیات بر خانه های خالی که گفته می شــود 
۲،۵ میلیون واحد مســکونی اســت توازن در بخش 
مســکن را ایجاد کند. چرا که به اعتقاد وزارت اقتصاد 
یکی از راهکارهــای ایجاد تعادل در ایــن بازار در آن 
شــرایط دریافت مالیات از خانه هــای خالی بود. هر 
چند هم اکنون نیز این شــرایط وجود دارد و بسیاری 
از کارشناســان بر این باور هســتند که این ســامانه 
می توانــد کمک بزرگی بــه بخش مســکن و عرضه 

واحدهای مسکونی کند.
قرار است در این سامانه دســتگاههای مسئول مثل 
سازمان ثبت اسناد و امالک،اداره مالیات،شهرداریها، 
ســازمان ثبت احوال، شــرکت پســت و حتی ناجا 
و شــرکتهای خدمات رســان مثل آب ، بــرق و گاز 
اطالعات خود را بارگذاری کنند تا این سامانه در ابتدا 
با شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی و مشخصات 
فنی آن اگر به مدت نامشــخصی خالی از سکنه است 
برای آن واحد مســکونی بر اســاس تعرفه ای که بعدا 

مشحص خواهد شد مالیات ببندد.
اخذ مالیات از واحدهای خالی از ســکنه سخت ترین 
بخش این ســامانه است که کارشناســان بر این باور 

هســتند که نمی توان با قطعیت در مورد خالی بودن 
واحد مسکونی اظهار نظر کرد.

نمی توان با قاطعیت درباره دالیل وجود 
خانه های خالی اظهارنظر کرد

مهدی روانشــادنیا اســتاد دانشــگاه و کارشــناس 
مسکن با اشــاره به اینکه این ســامانه نمی تواند اثر 
محسوسی بر بازار مسکن داشــته باشد، گفت: به هر 
حال در مورد دالیل وجود واحدهای خالی از ســکنه 
مســائل زیادی مثل مشــکالت حقوقی و حتی فنی 
وجود دارد. به هــر حال نمی توان بــا قاطعیت گفت 
که یــک واحد مســکونی خالی از ســکنه فقط برای 
این خالی مانده اســت که قصد ســوداگری داشــته 
و مالک آن بــرای اینکه آن واحد مســکونی در آینده 
گران شود، آن را خالی نگه داشــته است.روانشادنیا 
ادامه داد: به هر حال مســکن سالهاست که به عنوان 
یک مامن برای ســرمایه گذاری شناخته شده است و 
وقتی که شــرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که 
گزینه های زیادی برای ســرمایه گذاری وجود ندارد، 
پس طبیعتا نمی تواند اعمال مالیات اثر جدی بر روی 

تصمیم گیریهای سرمایه گذاران داشته باشد.
وی با بیــان اینکه این ســامانه نمی توانــد به عرضه 
مســکن کمک کنــد، گفت: امــا نکته ای کــه حائز 
اهمیت است این اســت که اگر تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد 
این واحدهای مسکونی خالی از ســکنه نیز وارد بازار 

مسکن شود می توان به این سامانه امیدوار بود.
این کارشناس مسکن گفت: به هر حال همه می دانیم 
که پارامترهای خارج از بخش مســکن و پارامترهای 
کالن اقتصاد وضعیت مســکن را تعییــن می کند و 
شرایط عرضه و تقاضا چندان نمی تواند بر بازار مسکن 
تعیین کننده باشد.به هر سوی وجود این سامانه می 
تواند مفید باشد، به شــرط اینکه به خوبی واحدهای 
خالی از سکنه را شناســایی و نسبت به تعیین مالیات 

به خوبی عمل کند.

سامانه امالک می تواند تا حدودی عرضه 
مسکن را افزایش دهد

اما از ســوی دیگر برخی کارشناســان مسکن معتقد 
هستند که مشــکل امروز بخش مسکن کمبود تولید 
است و این ســامانه نمی تواند کمکی به تولید کند، اما 
می تواند تا حدودی بر عرضه مســکن هایی که تولید 

می شوند، اما عرضه نمی شوند کمک کند.
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک در 
گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس معتقد است که 

سامانه امالک قرار نیســت تمام مشکالت به خصوص 
کمبود تولید مســکن را مرتفع کند، امــا می تواند تا 
حدودی عرضه مسکن را افزایش دهد.وی می افزاید: 
سامانه امالک قرار نیست برای بازار مسکن شق القمر 
کند، چرا که این سامانه اگر بخواهد تمام مشکالت به 
خصوص کمبود تولید مســکن را مرتفع کند، باید به 
گونه ای دیگری راه اندازی می شــد پس هدف او تنها 
شناســایی واحدهای خالی از ســکنه و سپس تعیین 

مالیات برای این واحدهای مسکونی است.
عقبایی با تاکید بر اینکه ســامانه امالک اما می تواند 
تا حدودی عرضه مســکن را افزایش دهد گفت:به هر 
حال برخی از ســازندگان به دلیل نبود ساز و کارهای 
مالیاتی واحد مســکونی خود را تمــام می کنند، اما 
عرضه نمی کنند و این سامانه می تواند کمک بزرگی 

به عرضه این واحدهای مسکونی کند.
نایب رئیــس اتحادیه مشــاوران امــالک ادامه داد: 
سال هاست که کارشناسان مســکن و مقامات دولتی 
می گویند کــه ۲,۵ میلیون واحد مســکونی خالی از 
سکنه در کشــور داریم، اما هیچ اقدامی برای ورود این 
تعداد مســکن به بازار نمی شود، پس اگر یک ساز و کار 
مناســب مالیاتی وجود داشت این واحدهای مسکونی 
که اغلب هم در مناطق مرفه و به شــکل لوکس ساخته 
شــده اند وارد بازار شــده و تعادل را به بازار مسکن باز 
می گرداند.از ســوی دیگر مقامات دولتی نظر مثبتی 
به این ســامانه دارند.چرا که محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرســازی در روز راه اندازی ســامانه امالک با تاکید 
فراوان اعــالم کرد که این ســامانه بتوانــد به صورت 
دیتاماینینگ ) پردازش داده های بزرگ( شناسایی ها 
را انجام داده و ثروت اندوزی برخی از ســفته بازان را در 
بازار مســکن مهار کند.او معتقد اســت که این سامانه 
می تواند حباب مسکن را مدیریت کند چرا که خانه دار 

شدن مردم بر اساس قانون وظیفه دولت است.
امــا ابوالقاســم رحیمی انارکــی مدیر عامــل بانک 
مســکن اظهارنظر جالبی در مورد سامانه امالک دارد 
و می گوید: ورود واحدهای خالی از ســکنه تأثیر قابل 
توجهی در بازار خرید مســکن و اجاره خواهد داشت، 
چرا که اگر ۲،۵ تا ۳ میلیون مســکن خالی از ســکنه 
شناسایی و وارد بازار مسکن شود تأثیر قابل توجهی در 
بازار مسکن چه در خرید و چه در بخش اجاره خواهیم 
داشــت.وی با بیان اینکه با برنامه هایــی که در بخش 
مســکن مثل ورود واحدهای خالی از ســکنه به بازار 
مسکن  در حال انجام است شاهد مناسب تر شدن بازار 
مسکن باشیم، اظهار امیدواری کرد، این سیگنال های 

مثبت موجب تثبیت قیمت مسکن شود.
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اطالعیه مهم انصراف متقاضیان 
ح ملی مسکن در طر

عاونــت مســکن و ســاختمان وزارت راه و  م
شهرســازی در اطالعیــه ای زمــان انصــراف 
متقاضیان طرح ملی مســکن را اعــالم کرد. در 
اطالعیه معاونت مســکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرســازی درباره طرح ملی مسکن و انصراف 

احتمالی متقاضیان این طرح آمده است؛
»متقاضیانی که شــرایط آن ها جهــت ثبت  نام 
در طرح اقدام ملی مســکن تائید شــده است، 
در صورتی که تمایل به انصــراف در این مرحله 
از طرح را دارنــد، می توانند از اواخــر هفته اول 
اســفند ماه با ورود کد رهگیری در این ســامانه 

نسبت به ثبت انصراف خود اقدام نمایند.«
این معاونــت پیش تر نیــز در اطالعیه ای اعالم 
کرده بود: »متقاضیان طرح اقدام ملی که نسبت 
به نتیجه پاالیش ثبت  نام خــود اعتراض دارند، 
می توانند از تاریخ 98/1۲/1 با مراجعه به سامانه 
طرح اقدام ملی و ورود کد رهگیری از دلیل عدم 
تائید شــرایط خود مطلع گردنــد و در صورت 
اعتراض بــه نتیجه پاالیــش، از اواخر هفته اول 
اسفند ماه 98، نسبت به درج اعتراض در همین 

سامانه اقدام نمایند.«

ونا به سمت بازار مسکن  کر
ود؟ می ر

کرونا به عنوان بیماری واگیــردار، امروز یکی از 
مهمترین معضالت دولت ها در سراســر کشور 
اســت. این ویروس سامســونگ را به تعطیلی 
کشــانید و اقتصاد چین را با مشکل مواجه کرد. 
امروز ایرالین ها نیــز در ایران و سراســر دنیا از 
ضرر بزرگ خود ســخن می گویند. بازار مسکن 
در ایران در طــول ماه پیش، یک تــکان بزرگ 
قیمتی را پشت سر گذاشت و آن افزایش قیمت 
نهاده های اصلی ســاختمان ســازی بــود. این 
افزایش، به شــکل مســتقیم و غیر مستقیم بر 

قیمت مسکن تاثیر گذاشت.
 امروز همچنان که برخی با ایجــاد جو روانی از 
اثیر کرونا بر قیمت مســکن سخن می گویند،  ت
کارشناسان خبره مســکن ثبات نسبی مسکن 
را برای باقی مانده مــاه 98  پیش بینی می کنند 
و معتقدند افزایش قیمتی در مســکن به دلیل 
کرونا رخ نخواهد داد و مردم در مقابل جو روانی 
بنگاه دارها هوشیار باشــند و وارد بازی این افراد 
شــوند. برخــی از کارشناســان نیزمعتقدند  ن
متقاضیــان خرید مســکن، خرید خــود را به 

فروردین موکول کنند.
ســید محمود فاطمی عقدا، اســتاد دانشــگاه 
خارزمی در پاســخ به این پرسش که آیا بیماری 
کرونا بــر قیمت مســکن تاثیر گذار اســت، در 
گفت و گو با اقتصاد آنالین گفت: کرونا بر قیمت 
مسکن تاثیر گذار نیست و نخواهد بود. با همتی 
که دولت در ارتباط با مقابله و پیشگیری با کرونا 
در پیش گرفته و تالشی مردم در حفظ سالمتی 

خود دارند، به زودی این بیماری مهار می شود.
رئیس اســبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه 
و شهرسازی در ارتباط با افزایش قیمت مسکن 
در اسفند گفت: ما شــاهد افزایش قیمت زیادی 
در طال و  ارز  از اوایل زمســتان بودیم. همچنین 
افزایش در قیمت مصالح ساختمانی و یا خدمات 
داشــتیم که افزایش قیمت در مسکن را در پی 
داشــت. این افزایش در نیمه دوم اسفند با توجه 
به آنکه شــاهد افزایش قیمت مسکن بودیم،  به 

نظر نمی رسد افزایش بیشتری داشته باشد.



خودروسازانگرفتارچرخهمعیوبقیمتگذاریدستوریشدند

وسازان آزادسازی قیمت راه نجات خودر
خریدار  یک کارشناس بازار خودرو قیمت گذاری 
دســتوری و ادامه این چرخه معیوب را عامل اصلی 
نابودی صنعــت خودرو عنــوان کرد و گفــت: این 
سیاســت در ظاهر به نفع مردم اما درواقع فســادی 

آشکار است.
 بررســی قیمت خــودرو در کارخانه از اواخر ســال 
گذشته تا کنون نشــان می دهد که خودروسازان در 
این مدت هیچ گونه افزایــش قیمتی برای محصوالت 
خود اعمال نکرده اند و اگر رشد قیمتی هم بوده صرفا 
به خاطر افزایش نرخ بیمه، عوارض و یا شماره گذاری 

خودرو ها بوده است.
در این زمینــه فربد زاوه اظهــار کرد: پافشــاری بر 
قیمت گــذاری دســتوری معلــول یک سیاســت 
پوپولیســتی اســت که در اقتصاد ما حاکم شــده و 
برخالف تصــور دولت که فکر می کند این سیاســت 
جلوی رشــد تورم را می گیرد، در واقع به افزایش نرخ 
تورم دامــن زده و در نهایت نه تنها راهــکاری برای 
کنترل قیمت خودرو نیست بلکه بر بهای همه کاال ها 

نیز تاثیرگذار است.
زاوه اضافه کــرد: مکانیزم سیاســت قیمت گذاری 
دســتوری به این صورت اســت که خودروســازان 

به دلیل کمبــود نقدینگی و افزایش زیان انباشــته 
ناشی از این سیاســت، به دریافت تسهیالت دولتی 
روی می آورنــد تا ضرر ناشــی از عدم تناســب نرخ 
واقعی تولیــد با قیمــت اجباری فــروش را جبران 
کنند و در نهایت همین تکــرار پرداخت وام دولتی 
و عدم توانایــی مالی خودروســازان در بازگرداندن 
تســهیالت، باعث افزایش بی رویــه قیمت خودرو و 

نرخ تورم شده است.
به گفته این کارشــناس بازار خودرو، از طرفی دیگر 
خودروســازان نیز بــرای ادامه بقای خــود، بخش 
زیــادی از تعهــدات را صرفا از طریــق جمع کردن 
نقدینگــی بدون تحویــل خودرو تامیــن می کنند، 
یعنی در واقع نقدینگی موجود خودروســازان که با 
آن تعهدات قبلی خود را ایفا می کنند از طریق خلق 
تعهدات جدید ایجاد شــده نه رونق تولید و افزایش 

سود.
زاوه بــا تاکید بــر اینکــه قیمت گذاری دســتوری 
نتیجــه ای جــز ورشکســتگی و افزایــش بدهــی 
خودروســازان نــدارد، افــزود: اگــر روزی زیــان 
خودروسازان ســالی 1۰۰میلیارد تومان بود االن به 
چند هزار میلیارد رسیده و با ادامه این روند به چند ده 

هزار میلیارد تومان خواهد رسید، به همین دلیل این 
اقدام سیکل باطلی است که ادامه دار و بزرگتر شده و 
تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران ناپذیری برای کل 

اقتصاد در پی خواهد داشت.
وی با اشــاره به فســاد این اقدام برای عده ای خاص 
بیان کرد: عــده ای به بهانه صالح مــردم و جلوگیری 
از افزایش قیمت خودرو، مانع از توقف این سیاســت 
می شوند اما در واقع پشت این سیاست فسادی بزرگ 

است.
این کارشــناس خودرو گفت: به طــور حتم در همه 
سیاست هایی که تبعات آن آشــکار بوده اما همچنان 
بر ادامه آن تاکید می  شود، فســاد و رانت وجود دارد 
همانطور که ارز 4۲۰۰تومانــی و نتایج آن در قیمت 
همه کاال ها مشخص شد اما دولت همچنان در بودجه 

99 به استمرار آن اصرار دارد.
زاوه تنها راهکار نجات خودروسازان از وضعیت فعلی 
را آزادسازی قیمت خودرو دانست و تاکید کرد: البته 
این آزادســازی در همه بخش های تولیــد، واردات 
و حتی خرید قطعه باید اعمال شــود چراکه در حال 
حاضر خودروسازان اختیار الزم برای خرید قطعه هم 

ندارند.

پدال

خودروســازان مطرح ایران در حالی 
ان به تولیــد محصوالت ناقص  همچن
)دارای کسری قطعه( مشغول هستند 
که اخیراً تردیدهایــی مبنی بر کمبود 
قطعات خــودرو برای پوشــش تیراژ 

فعلی، ایجاد شده است.
ار بیگلو دبیر انجمن قطعه  سازان  زی ما
ایران در مصاحبه اخیر خود اعالم کرد: 
»پس از انتشار ویروس کرونا در کشور 
چین، ارتباط برقرار کردن با چین برای 
خرید و فروش کاال به مشکل بر خورده 
اســت و تا قبل از ایــن، برخی قطعات 
خودروهای داخلــی را که از چین وارد 
می کردیــم، اکنون با مشــکل تامین 

مواجه شده اند.«
مازیار بیگلــو در ادامــه صحبت های 
خود گفت: »اکنون نه  تنها راه هوایی، 

اه های زمینی  که ر ل ب
بــرای خریــد کاال از 
چیــن امــکان  پذیر 
نیســت و اگر شرایط 
ه پیش  ه همین گون ب

بــرود، در تامیــن قطعــات خودروها 
با مشــکالت جــدی روبــرو خواهیم 
شــد. پس از تحریم ها نیــز دیگر نمی 
 توانستیم از کشــورهای دیگر قطعات 
را تامیــن کنیم و تنها می  توانســتیم 
برای تکمیل کردن خودروهای ناقص 
خود به سراغ چینی ها برویم، اما اکنون 
برای تکمیل کردن خودروهای ناقص 
داخلــی از موجودی انبارها اســتفاده 
می  کنیم و این موجــودی تنها تا عید 
جوابگــوی خودروســازان خواهد بود 
و قطعا بعد از عید با مشــکالتی مواجه 

خواهیم شد.«
چین در طــول یک 
دهه گذشته همواره 
یک بازار کلیدی چه 
برای خودروســازان 
خارجــی از فولکس واگن تــا جنرال 
 موتورز و چه شــرکت های داخلی مثل 
جیلی و ســائیک موتور بوده اســت. 
کارشناســان می گویند ویروس کرونا 
ســبب وارد آمدن هزینه های شدید به 
زنجیره تامیــن قطعات خودرو و تقاضا 

شده است.
مشــکلی که وجود دارد این است که 
هیچگونه راهکاری برای تامین قطعات 
بعد از شــب عید نداریــم. اکنون هیچ 
موادی از چین وارد کشــور نمی شود. 
نکته قابل توجه دیگر بعد شروع تحریم 

ها، آغاز بکار دوباره شرکت های قطعه 
ســازی داخلی و تکیه بر توان داخلی 
بوده است. برخی شــرکت  های قطعه 
ســاز با تعدیل نیروی کار روبرو بودند 
که امروز بخشــی از آنها به کار برگشته 

 اند و مشغول به کار شده اند.
بیگلو درباره افزایش قیمت خودرو نیز 
اعالم کرد: »جامعــه ظرفیت افزایش 
قیمت خودرو در امسال را ندارد، قیمت 
مواد اولیه عقالنی نیست و باید با قیمت 
تمام شــده این مواد به ما داده شود تا 
هزینه  های تولید منطقی شود. در این 
بین هر زمان قیمت خــودرو افزایش 
یافته پیدا کرده اســت، بــه دنبال آن 
نارضایتی مردم از کیفیــت قطعات و 
خودروهای داخلی نیز بیشــتر شــده 

است.«

واردات

و کرده است وبر و از چین را با مشکل ر ونا واردات قطعات خودر انتشار کر
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کیفی یافتند
ایب رئیــس هیات مدیــره ایران خــودرو از  ن
ارتقای کیفی پنج محصــول این گروه صنعتی 
در ســال 98 و اضافه شدن ســتاره های کیفی 

آنها خبر داد.
»حســن وفادار« افــزود: با توجه بــه تحریم ها 
که سبب شد ارتقای ســاخت داخل قطعات در 
دســتور کار قرار بگیرد، باید برخی خطوط قرمز 
در زمینه کیفیت قطعــات تعریف می کردیم که 

منجر به تعریف ۲91 پروژه شد.
وی بیان داشــت: اجرای این پروژه ها سبب شد 
که در ســال 98، تا امروز پنج خــودروی این 
روه صنعتی با وجــود فشــارهای اقتصادی  گ
بین المللی،  از نظر کیفی ارتقا یابند که شــامل 
خودروهای دنا پالس، پــژو ۲۰7 صندوق دار، 
پژو پــارس معمولــی، پژو پــارس اتوماتیک و 

سورن است.
وفادار یادآور شد:  مرجع تعیین ستاره های کیفی 
خودروها شرکت بازرســی کیفیت و استاندارد 
ایران  )ISQI( اســت کــه از ابتــدای فعالیت 
خودروســازان ایرانــی، به بررســی کیفی آنها 

می پرداخت.
وی با اشــاره به تدوین نقشــه راه ایران خودرو، 
خاطرنشــان کرد: طراحــی خودروهای جدید 
مطابق این نقشه راه در دستور کار است و با اعالم 
وزارت صنعت و مراجع فرادستی، ارتقای کیفی 

خودروها در دستور کار قرار می گیرد.
 برپایه آمارهای ســامانه کــدال، ایران خودرو از 
ابتدای امسال تا پایان دی ماه ۳1۲ هزار و 4۵7 

دستگاه خودرو تولید کرد.

10 دلیل برای انتخاب تیگو 5 
و مدیران خودر

4 سال از حضور تیگو۵ توســط مدیران خودرو 
می گذرد و تا به امروز بیش از 4۰.۰۰۰ دستگاه 
از این شاسی بلند پر طرفدار در بازار ایران فروش 
رفتــه و آن را بدل به یکی از موفق ترین شاســی 

بلندهای تولید کشور بدل کرد.
 با توجه به اطالعات و نظریات جمع آوری شــده 
از برخی از مالکان این خــودرو دالیل محبوبیت 
آنرا بدست آورده ایم که به شرح زیر می توان آنها 

را بر شمرد.
1.    بدنه  قوی و محکم ) دارای ۵ ستاره ایمنی ( و 

شاسی مستحکم و قوی
۲.    فضای داخلی جا دار مناســب خانواده های 

ایرانی
۳.    فضــای بار مناســب که آنرا به یــک گزینه 

مطلوب برای سفرهای خانوادگی بدل میکند
4.    ارتفاع باال  که به خریداران حس یک شاسی 

بلند قوی را میدهد
۵.    صندلی های مناسب با ارگونومی خود که در 

سفرهای طوالنی راحت میباشد
6.    موتور سازگار با بنزین ایران

7.    شــبکه گســترده خدمات پــس از فروش 
مدیران خودرو در سرتاســر کشور ) حدود 14۰ 

نماینده ( و ضریب تامیین مناسب قطعه
8.    گارانتی ۵ سال  یا 1۵۰,۰۰۰ کیلومتر  همراه 

با ۲ سال یا 6 نوبت سرویس رایگان
9.    مانیتور 1۰ اینچی که حــس  مدرن بودن را 

میدهد
1۰.    امکانــات ایمنــی چون ایربــگ جانبی- 

ESP-TCS-HHC-DTC
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خریدوفروشماسکدرداروخانههاممنوعمیشود

جزییات توزیع رایگان ماسک اعالم شد
خریدار   رییس هیات امنای صرفــه جویی ارزی 
در معالجه بیماران وزارت بهداشــت جزییات توزیع 
رایگان ماســک و ممنوعیت خرید و فــروش آن در 
اروخانه ها را تشــریح کرد.دکتر مهدی یوســفی،  د
ا اشــاره به جزییات توزیع رایگان ماسک در کشور،  ب
گفت: باید توجه کرد که در زمان اپیدمی یک بیماری 
عالوه بر بحث های بهداشتی و درمانی، مسائل روانی 
هم ایجاد می شــود؛ این درحالیســت که در زمینه 
بیماری کرونا استفاده از ماسک تاثیر درمانی آنچنانی 

در پیشگیری از این بیماری ویروسی ندارد.

سوداگران بازار ماسک
وی افزود: متاسفانه ســوداگران، استفاده از ماسک را 
بهانه ای کرده بودند تا بتوانند ماسک ها را گران قیمت 
و با 1۰ تا ۲۰ برابر و حتی در برخی مــوارد تا ۳۰ برابر 
قیمت به فروش برسانند. بر این اساس دیدیم که حق 

مردم این نیست که اینگونه از آنها سوءاستفاده شود.

توزیع ماسک رایگان می شود
وی افزود: بر همین اســاس با هماهنگــی اداره کل 
تجهیزات پزشکی از وزیر بهداشت درخواست کردیم 
که توزیع ماسک را رایگان کنیم و آقای وزیر هم با این 
موضوع موافقت کردند کــه هیات امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجــه بیماران، تا اطالع ثانوی با دســتور 
وزیر بهداشــت تنها مرجع خرید ماســک در کشور 
باشد.یوسفی ادامه داد: بر این اســاس ما ماسک ها را 
خریداری کرده و به معاونت بهداشتی وزارت بهداشت 
تحویــل می دهیم تا آن ها را در پایگاه های ســالمت، 
خانه هــا و مراکز بهداشــت بــه خانواده هــا تحویل 
 دهند. به هر حــال در این مراکز برای هــر خانواری 
پرونده مشــخص وجود دارد و می توان ارائه ماسک را 
کنترل کرد. از طرفی در حال حاضر ممکن است یک 
خانوار تعداد زیادی ماســک بخرد که با این اقدام این 
مســاله هم تحت کنترل قرار می گیرد.رییس هیات 
امنای صرفه جویی ارزی در معالجــه بیماران تاکید 
کرد: وقتی ماســک ها را در مراکز بهداشتی ارائه دهیم، 
می توان با ارائه آموزش، استرس مردم از کرونا را کاهش 
داد. از طرفی هم قرار شد همکاران در معاونت آموزشی 
یک پکیج آموزشی به عالوه ماسک و محلول ضدعفونی 
کننده به خانواده ها تحویل دهند و در عین حال درباره 

میزان مصرف ماسک هم آموزش هایی ارائه دهند.

 خرید و فروش ماسک در داروخانه ها 
ممنوع می شود

 یوســفی با بیان اینکه از طرفی همکاران مان در اداره 
کل تجهیزات و ملزومات پزشــکی وزارت بهداشــت 
تصمیــم گرفتند کــه خریــد و فروش ماســک در 
داروخانه ها ممنوع شــود،   گفت: بنابراین ماسک باید 

رایگان شود. 
ما امروز با کارخانه های تولیدکننده ماســک صحبت 
کردیم و در حال انجــام خریدها هســتیم. از فردا به 
تدریج این ماســک ها را به کل کشور ارسال می کنیم 

که البته روندی تدریجی دارد.
وی ادامه داد: از طرفی بنا شــد تا در آموزش ها هم به 
مردم اعالم کنیم که ماســک تاثیر چندانی ندارد. به 
طوری کــه دســتمال کاغذی که نیم ســاعت از آن 
اســتفاده کنیم و ســپس آن را دور بیندازیم، بهتر از 
ماسکی اســت که سه ســاعت بر روی دهان مان قرار 

گرفته و خودش هم می تواند آلودگی داشته باشد.
وی اظهار کرد: حال برخی ماسکی را که تاثیر چندانی 
ندارد، گران کرده و ســودهایی میلیاردی از آن کسب 
می کردند. بر همین اســاس ما برای همــه خانوارها 
پکیج را آماده کرده و به تدریج به مراکز بهداشــتی در 

سراسر کشور ارائه می دهیم.

تولید روزانه 500 تا 700هزار ماسک در کشور
 یوســفی با بیان اینکه بنابر دســتور وزیر بهداشــت 
روزانه بین ۵۰۰ تا 7۰۰ هزار ماســک در کشور تولید 
می شود، گفت: بر این اســاس ماهانه حدود 1۵ تا ۲۰ 
میلیون ماسک تولید شــده و در بخشی هم می توانیم 
از واردات کمک بگیریم تا این بسته را پیش بریم. کار 
را از اســتان هایی آغاز می کنیم که ویروس در آن ها 
دیده شده است و سپس به ســایر استان ها نیز تسری 

می دهیم.

ونا سامسونگ را تعطیل کرد کر
شــیوع ویروس خطرنــاک کرونا موجب شــد 
سامسونگ کارخانه تولید گوشی های هوشمند 

جدید خود را در کره جنوبی تعطیل کند.
شــیوع ویروس خطرناک و کشــنده کرونا که 
در ابتدا از چین شــروع شــد و امروزه بسیاری 
از کشــورهای جهان را درگیر کــرده، تاکنون 
قربانیــان بیشــماری در کشــورهای مختلف 
گرفته اســت و تبدیل بــه یکــی از بزرگترین 
معضالت پیــش روی دولت های جهان شــده 

است.
بســیاری از شــرکتهای مختلف فعال در چین 
نیز از همان ابتدای شــیوع ویروس کرونا، دفاتر 
و کارخانههای خــود در این کشــور را تا اطالع 
ثانوی تعطیل اعالم کردند تا از انتشار بیشتر آن 

جلوگیری به عمل بیاورند.
حاال بر اســاس تازه ترین اخبار منتشره در وب 
ســایت gsmarena، سامســونگ با انتشــار 
اطالعیهای جدید اعالم کرده که کارخانه تولید 
گوشی هوشــمند جدید و تاشــوی خود یعنی 
گلکسی زد فلیپ را در کره جنوبی تعطیل اعالم 

خواهد کرد.

وزیر صنعت: تنظیم بازار شب عید 
با همکاری اصناف

وزیر صنعــت، معدن وتجارت گفت: سیاســت 
این وزارتخانه تنظیم بازار شــب عید است که با 
هره گیــری از ظرفیت عظیــم اصناف اجرا  ب

می شود.
رپایه گزارش شبکه اطالع رســانی وزارتخانه  ب
مزبور، رضا رحمانی در جلســه شورای معاونین 
وزارت صنعت،ضمن یــادآوری تمهیدات اتخاذ 
شده برای تنظیم بازار شب عید گفت: همراهی 
آحاد مردم در کنترل موثــر بازار و حفظ آرامش 
آن در ایام پایانی سال کامال تعیین کننده است و 

حتما باید مورد توجه قرار گیرد. 
به گفته وی، همراهی و همکاری سازنده مردم به 
عنوان مصرف کننده کاال و یا در موقعیت عرضه 
کننده و تولید کننده در تنظیم بازار، از مصادیق 

عینی و فرهنگی اقتصاد مقاومتی است.
رحمانی افزود: براســاس پیگیــری های انجام 
شده از ســوی بخش های مختلف وزارت صنعتو 
همچنین ســایر دســتگاه های مرتبط، تدابیر 
خوبی برای تامین کاالهای اساســی، مایحتاج 
ضروری مــردم و همچنین خدمــات مورد نیاز 

برای ایام پیش رو اتخاذ شده است.
وی اضافــه کرد: موضــوع تامیــن کاال از محل 
تولیدات داخلی نیز اولویت با اقالم پرمصرف این 
ایام است و  ســعی خواهد شــد فرایند تولید به 

خوبی حفظ و تقویت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت تصریح کرد: بهره 
گیری از ظرفیت عظیم اصناف در حفظ آرامش 
بازار، از جمله تجربیات موفق محسوب می شود 
که باید در تنظیم بازار شــب عید توجه ویژه ای 

بدان داشته باشیم.
رحمانــی تاکید کــرد: برای جلب مشــارکت 
حداکثری مــردم در تنظیم بــازار، باید روند 
اقدامات به گونه ای باشــد که آثــار و نتایج آن 
برای هموطنــان ملموس باشــد؛ از این جهت 
اجرای طرح تشــدید بازرســی و برخــورد با 
تخلفــات صنفــی، تولیــدی و خدماتی کامال 

اثرگذار است.

ارز دولتی واردات برنج سال ٩٩ نیز 
برقرار است

رئیس انجمــن واردکنندگان برنج بــا انتقاد از 
مطرح شــدن بحث حذف ارز دولتــی برنج در 
آستانه ســال نوگفت: این افراد از تخصیص ارز 
دولتی به واردات کاالهای اساسی از جمله برنج 

در سال آینده، خبر ندارند.
مســیح کشــاورز درباره مباحث مطرح شده 
مبنی بر حــذف ارز 4۲۰۰ تومانــی از واردات 
برنج، اظهارداشــت: به نظر می رسد کسانی که 
چنین مباحثــی را مطرح می کننــد از مصوبه 
دولت مبنی بــر تخصیــص ارز 4۲۰۰ تومانی 
بــه واردات کاالهای اساســی از جمله برنج در 
ســال آینده، خبر ندارند.وی اضافه کرد: دلیل 
این مساله نیز آن است که در صورت حذف ارز 
دولتی از واردات برنج، هیچ جایگزینی برای این 
کاال در میان اقشــار ضعیف جامعه وجود ندارد 
و با تغییر ارز، قیمت برنــج وارداتی حداقل دو 
برابر شده و سفره اقشــار کم و بی بضاعت خالی 

می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشــاره 
به اینکه افزایش قیمت برنــج وارداتی بر قیمت 
تولیدات داخلی هم اثــر می گذارد، تصریح کرد: 
در صورتیکــه ارز نیمایی جایگزیــن ارز 4۲۰۰ 
تومانی شــود، قیمت برنج وارداتــی از مرز 16 
هزارتومان می گذرد و متعاقــب آن باید منتظر 

افزایش قیمت برنج داخلی هم باشیم.
کشــاورز ضمــن انتقــاد از سیاســت های 
سرپرســت وزارت جهاد کشــاورزی در این 
زمینه، گفت: متأســفانه با وجود آنکه وزارت 
جهاد کشاورزی ســالیان سال متولی تنظیم 
بازار بوده هنوز به عواقب این کار واقف نیست 
و مشخص نیست که با چه هدفی این مباحث 

را مطرح می کنند.
دبیر انجمــن واردکنندگان برنــج ایران افزود: 
تجربه بازار نشــان داده، افزایــش قیمت یک 
کاال بر بســیاری اقالم دیگر تأثیــر می گذارد 
و در شــرایطی که برنج وارداتــی تنها محصول 
غذایی اســت که در جریان رشد تورم و افزایش 
قیمت هــا از دو ســال پیش تا کنــون افزایش 
قیمت نداشته، چرا با تغییر سیاست این بخش، 
چالش جدیدی پیش روی مصرف کننده، بازار 

و دولت قرار دهیم.


