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 نزول قيمت دالر ، سكه و طال 
در پي دستور رئيس جمهور 

در پي تأكيد مقامات بلند پايه كش�ور براي تنظيم بازار ارز كشور 
ش�اهد كاهش نرخ ارز از مح�دوده 28ه�زار تومان ب�ه محدوده 
27 ه�زار توم�ان بودي�م ك�ه ب�ه تب�ع آن نرخ ط�ا و س�كه نيز 
نزول يافت؛  البته با رش�د ن�رخ ارز بازار س�هام با جه�ش مواجه 
ش�ده بود كه اين بازار نيز بعد از اف�ت نرخ ارز با افت مواجه ش�د. 
در پي دستور رئيس جمهور به كنترل بازار ارز روند دالر نزولي شده و در 
حالي كه قيمت آن تا ۲۸هزارو۳۰۰تومان پيش رفته بود، در معامالت 
روز گذشته به ۲۷هزارو۲۰۰تومان كاهش يافته است و حاال با اين تغيير 
رفتار بازار تعداد فروشندگان بيشتر شده و معامله گران بر اين باورند كه 
روند نزولي ادامه دار خواهد بود. افزايش انتظارات تورمي ناشي از تشديد 
تنش ها در افغانستان و بمب گذاري فرودگاه اين كشور در روز جمعه و 
همچنين طوالني شدن بالتكليفي برجام از يك طرف و باال بودن ميزان 
كسري بودجه امسال و رشد تورم از سوي ديگر باعث شد نهايتاً دالر روز 

شنبه به سقف قيمتي ۲۸هزارو۳۰۰تومان صعود كند. 
دبير هيئت مديره اتحاديه طال و جواه��ر تهران از كاهش قيمت طال و 
سكه در پي روند نزولي دالر خبر داد و گفت: اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، 
با توجه به صحبت هاي رئيسي در مورد كنترل بازار ارز به نظر مي رسد 

روند نزولي قيمت طال و سكه تا پايان هفته ادامه دار باشد. 
نادر بذرافشان در گفت و گو با اقتصادآنالين درباره وضعيت بازار و قيمت 
طال توضيح داد: همانطور كه قباًل هم گفته شده نوسانات بازار جهاني، 
نرخ ارز و روند عرضه و تقاضا سه عامل مؤثر بر تغيير قيمت طال و سكه 
هس��تند كه با بازگش��ايي بازار هاي جهاني ارزش اونس در مقايسه با 
آخرين قيمت حدود ۳ دالر كاهش داش��ته و روند بازار ارز هم در پي 
صحبت هاي رئيس جمهور نزولي شده كه تحت تأثير اين عوامل روند 

نزولي قيمت طال و سكه از ديروز شروع شده است. 
اين فعال بازار طال به تغيير قيمت ها نيز اشاره كرد و گفت: روز گذشته 
قيمت هر مثقال طالي ۱۷عيار نسبت به ابتداي هفته حدود ۱۲۵هزار، 
هر گرم طالي ۱۸عيار ۳۲هزار، سكه طرح امامي تقريباً ۳۰۰هزار، سكه 
طرح قديم ۲۰۰هزار، نيم سكه و ربع سكه هر كدام به ترتيب ۲۵۰هزار و 

۱۰۰هزار و سكه يك گرمي ۵۰ هزار تومان كاهش يافت. 
دبي��ر هيئت مدي��ره اتحاديه ط��ال در ادام��ه از كاهش تقاض��ا در پي 
افت قيمت ها نيز خب��ر داد و بيان كرد: تا هفته گذش��ته تقاضا اندكي 
افزايش يافته بود، اما از ابتداي هفته با ش��روع روند كاهشي قيمت ها و 
صحبت هايي كه منتشر شده، حجم معامالت طال و سكه هم پايين آمده 
و حباب سكه نيز متأثر از همين موضوع از ۷۵۰هزار تومان پنج شنبه 

هفته پيش به ۴۵۰هزار تومان در بازار كاهش يافته است. 
بذرافشان با پيش بيني قيمت ها تا پايان هفته تصريح كرد: با توجه به 
اقدامات تيم اقتصادي دولت جديد و صحبت ه��اي رئيس جمهور در 
رابطه با كاهش نرخ ارز، اميدواريم روند كاهشي بازار طال و ارز تا پايان 
هفته ادامه دار باشد و همچنين اگر اتفاق سياسي و اقتصادي خاصي رخ 

ندهد ثبات به بازار ها بازخواهد گشت. 
   قيمت طا و سكه 8شهريور ماه ۱4۰۰

دبير هيئت  مديره اتحاديه طال در پايان با اش��اره به قيمت ها گفت: در 
جريان معامالت بازار طالي تهران، قيمت هر مثقال طالي ۱۷عيار به 
۵ ميليون و ۴۷هزار و طالي ۱۸عيار به گرمي يك ميليون و ۱۶۴هزار 

تومان رسيد. 
بذرافشان اضافه كرد: سكه امامي با قيمت ۱۱ميليون و ۸۳۰هزار و سكه 
طرح قديم ۱۱ميليون و ۵۰۰هزار تومان فروخته شد؛ همچنين قيمت 
نيم سكه به ۶  ميليون و ۱۵۰هزار، ربع سكه ۳ ميليون و ۸۰۰هزار و سكه 

يك گرمي هم به ۲ ميليون و ۳۰۰هزار تومان كاهش يافت. 
........................................................................................................................

 وزير نيرو: قطعي برق را در سال هاي آتي
به صفر مي رسانيم

بايد پروژه هايي را با مشاركت س�رمايه گذاران، مصرف كنندگان 
عمده صناي�ع انرژي بر و خود دول�ت اجرا كنيم كه در س�ال هاي 
آتي قطعي برق را در بخش هاي مختلف مصرف به صفر برس�انيم. 
به  گزارش ايس��نا، علي اكبر محرابيان وزير نيرو روز گذشته در حاشيه 
بازديد از شركت مديريت شبكه برق ايران و مركز راهبري شبكه برق 
كش��ور در جمع خبرنگاران اظهار كرد: صنعت برق در كشور صنعتي 
بالنده است كه دو ويژگي بسيار مهم دارد؛ ويژگي اول توسعه و گسترش 
بسيار مناسب در طول سال هاي پس از انقالب بوده و ويژگي دوم اين 
است كه به طور كامل در اين صنعت مستقل و صاحب سبك هستيم. 

وي اضافه كرد: در حال حاضر ش��اهد مشكالتي در صنعت برق كشور 
هستيم كه به تبع آن مردم و تمامي بخش هاي مصرف بحق گاليه هاي 
فراواني در اين زمينه دارند. وزير نيرو با تش��ريح مشكلي اصلي امروز 
صنعت برق، خاطر نشان كرد: متناسب با رشد تقاضا در طول سال هاي 
اخير، نتوانسته ايم صنعت نيروگاهي را توسعه دهيم و به نيروگاه هاي 
كش��ور اضافه كنيم؛ به عبارت ديگر عرضه با فاصله زياد از تقاضا عقب 

افتاده و تقاضاي امروز بيش از ۱۳ هزار مگاوات نسبت به توليد است. 
وي تصريح كرد: مهم ترين برنامه در صنعت برق اصالح وضعيت موجود 
به اتكاي همه همكاران در صنعت برق است. طي بازديدي كه امروز از 
مركز ديس��پاچينگ ملي كشور انجام شد، ش��اهد تالش ها و زحمات 

شبانه روزي و فعاليت پر از استرس همكاران در تأمين برق بودم. 
محرابيان با بيان اينكه در مركز ديسپاچينگ ملي قطعي برق به  شكلي 
مديريت مي شود كه كمترين آس��يب به مردم برسد، يادآور شد: طي 
جلساتي كه در چند روز اخير با معاونان و مديران صنعت برق داشتيم، 

قرار بر اين شد كه ميزان خاموشي ها را به حداقل ممكن برسانيم. 
وي ادامه داد: در طول تابستان برخي روزها فقط در بخش خانگي شاهد 
۴۵۰۰ مگاوات خاموشي بوديم،  اين در حالي است كه در روز گذشته 
اين ميزان خاموشي به كمتر از ۵۰۰ مگاوات كاهش پيدا كرد و عمده 
اين خاموشي ها هم در بخش هاي غيرمصارف خانگي مثل بخش هاي 
عمومي و اداري اعمال ش��د. البته اين قول را مي دهيم كه اين ميزان 

خاموشي را طي روزهاي آينده به صفر نزديك تر كنيم. 
وزير نيرو با اشاره به سه برنامه در دستور كار صنعت برق  اظهار كرد: با 
توجه به باالتر بودن ميزان ظرفيت نصب شده از توليد، وجود مشكالتي 
مثل كاهش نزوالت جوي و شرايط غير استاندارد نيروگاه ها مشكالتي 
را ايجاد كرده كه نيازمند يك برنامه براي افزايش توليد با همين تعداد 

نيروگاه  در سال ها و پيك هاي آينده هستيم. 
وي افزود: موضوع دوم توس��عه صنعت نيروگاهي در كش��ور است كه 
متأسفانه در سال هاي گذشته از رش��د الزم برخوردار نبوده است. بايد 
پروژه هايي را با مشاركت سرمايه گذاران، مصرف كنندگان عمده صنايع 
انرژي بر و خود دولت اجرا كنيم كه در سال هاي آتي نگراني قطعي برق 
را در بخش هاي مختلف مصرف به صفر برس��انيم. به گفته محرابيان، 
سرمايه گذاري روي نيروگاه هاي تجديدپذير از برنامه هاي جدي وزارت 
نيرو خواهد بود. وي موضوع سوم را مديريت مصرف و تقاضا عنوان كرد 
و افزود: در مديريت مصرف و تقاضا بايد نه از روش هاي قيمتي، بلكه از 
روش هاي تشويقي استفاده كرد؛ به گونه اي كه مصرف كنندگان خود 
بتوانند روي مصرفشان مديريت كنند و ميزان صرفه جويي حاصل را 
به خود مصرف كننده برگردانند. وزير ني��رو از تدوين برنامه اي عملي، 
كارشناسي و دقيق براي مديريت مصرف خبر داد و اضافه كرد: در حال 
حاضر در تدارك تدوين اين برنامه عملي هس��تيم كه به زودي تقديم 
دولت و در صورت نياز طي اليحه اي به مجلس نيز ارسال خواهيم كرد. 
وي با بيان اينكه امروز اي��ران چهاردهمين دارنده نيروگاه هاي جهان 
است، تصريح كرد: ش��دت انرژي در ايران فوق العاده باالست و بايد با 
كاهش مصرف در تمامي بخش ها بتوانيم انگيزه اي را در مصرف كننده 

ايجاد كنيم.

دپوی كاال در گمركات و بنادر با هدف ترخيص 
كاال بعد از افزايش ن�رخ كاال در بازار داخلي 
به يك مش�كل اساسي براي كش�ور تبديل 
شده اس�ت. به نظر مي رسد زمان آن رسيده 
است تا ضمن افزايش هزينه انبار در بنادر و 
گمركات، جرايمي هم براي اشخاصي در نظر 
گرفت كه با تأخي�ر در ترخيص كاال به دنبال 
اخال در بازار داخلي و سودجويي هستند. 
تاكنون دهها بار اعالم شده است كه فالن كاال در 
بازار داخلي كم است اما همزمان مقامات گمرك 
يا س��ازمان بنادر اعالم كرده اند از همان كاال به 
مقادير بسيار قابل توجه در اين مناطق انبار شده 
است و صاحب كاال صرفاً بايد امور اداري ترخيص 

كاالي خود را انجام دهد. 
تكرار وضعيت كمبود كاال در بازار و وفور همان 
كاال در گمركات اين شائبه را ايجاد مي كند كه 
تأخير در ترخيص كاال يكي از شگردهاي ايجاد 
نوسان قيمت در بازار داخلي مي باشد، حال اين 
كار يا با اين هدف انجام مي گيرد كه موجودي 
انبارهاي داخلي كشور را با قيمت باالتر در بازار 
به فروش برس��انند يا اينك��ه كاالي موجود در 
گمركات بعد از داغ شدن قيمت در بازار داخلي 

وارد كشور شود. 
در هر صورت اي��ن مصرف كنندگان هس��تند 
كه بايد كاال را صرفاً ب��ه دليل بازي هاي فعاالن 
اقتصادي و برخ��ي تجار يا ش��ايد ناهماهنگي 
در بين برخي دس��تگاه هاي اجراي��ي گران تر 

خريداري كنند. 
طي س��ال هاي اخير واقعاً ماه يا هفته اي نبوده 
اس��ت كه بگويند فالن كاال در بازار كم است و 
قيمتش به يكباره با افزايش مواجه نشود، البته 
از ش��گردهايي چون »فالن كاال ب��راي تقويت 
سيستم ايمني بدن در برابر كرونا خوب است« 
نيز باره��ا و بارها براي گران ك��ردن نرخ كاالها 

استفاده شده است. 
با توجه ب��ه اينكه دولت جوان انقالبي س��ر كار 
آمده است، از دولت كنوني انتظار مي رود رويه ها 
و س��ازوكار هاي تنظيم بازار و تأمين كاال چه از 
طريق توليد كننده داخلي و چه از طريق واردات 
را به شكلي س��اماندهي كند كه مردم حداقل 
فقط با تورم حقيقي اقتصاد روبه رو باش��ند نه 
اينكه هر ماه يا هر هفته يك يا چند واردكننده 
و توليدكننده صرفاً با هدف سودجويي در بازار 
اخالل ايجاد كنند تا كاالي خود را كه در گمرك 

يا انبارهاي داخلي دپو كرده اند، گران تر به مردم 
بفروشند. 

طي س��ال هاي اخير به رغم آنكه از جيب مردم 
ارز ۴هزارو۲۰۰ توماني براي كاالهاي اساس��ي 
پرداخت شد، بازهم به بهانه هاي مختلف شاهد 
عدم تنظيم بازار برپاي��ه ارز ترجيحي بوديم و 
قيمت ها آنقدر ب��ه بهانه مختل��ف تغيير يافت 
كه ديگر اصاًل م��ردم اطالع��ي از قيمت دقيق 
كاال ندارند، در اين بين دهها بار عنوان ش��د كه 
فالن كاالي مورد نياز در بخ��ش دارو و درمان 
يا دامداري و مرغداري به ان��دازه كافي در بازار 
نيس��ت اما همين كاالها به وفور در گمركات و 

بنادر دپو شده بود. 
هيچ يك از كش��ورهاي دنيا ديگر امور تنظيم 
بازار و تأمين كاال را به ش��كل دستي و كاغذي 
انجام نمي دهند، همه كشورها از سيستم هاي 
ب��ه روز و ش��فاف اس��تفاده مي كنند ت��ا دقيقاً 
بدانند در زنجي��ره تولي��د و واردات و صادرات 
و انبار و عمده فروش��ي و خرده فروشي و حتي 
مصرف خانوار دقيقاً چه مي گذرد. بهتر اس��ت 
از واردكنندگاني كه كااله��اي وارداتي خود را 
در گمركات و بنادر دپو مي كنند تا بعد از رشد 

قيم��ت در بازار آنه��ا را ترخي��ص كنند جرايم 
س��نگيني دريافت كرد تا توجيه اقتصادي اين 

اقدام زشت از بين برود. 
در همين رابطه معاون امور بندري و اقتصادي 
س��ازمان بنادر و دريانوردي از موجودي حدود 
۴/۵ميليون تني كاالهاي اساسي در بنادر كشور 
خبر داد و گفت: ورودي و خروجي كاال در بنادر 
همخواني ندارد و يك��ي از كارهايي كه بايد در 
اين زمينه انجام داد، افزايش تعرفه هاي انبارها 
به اندازه اي است كه انباشت كاال در بنادر براي 

صاحب آن صرفه اقتصادي نداشته باشد. 
فرهاد منتصركوهس��اري در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: هم اكنون ۴ميليون و ۵۷۰هزار تن 
انواع كاالي اساس��ي در بنادر جنوبي و شمالي 
كش��ور وجود دارد كه البته نس��بت به ماه هاي 
گذش��ته روند تخليه و بارگيري كاال س��رعت 

بيشتري پيدا كرده است. 
وي با اشاره به گندم، ذرت، جو، سويا، برنج، شكر، 
روغن خام و دانه هاي روغني به عنوان موجودي 
كاالهاي اساس��ي در بنادر كشور، افزود: معيارها 
نش��ان مي دهد رون��د تخليه و بارگي��ري كاالي 
اساسي از بنادر كشور تسريع شده است؛ در خرداد 
ماه امسال روزانه هزارو۵۰۰ دستگاه كاميون در 
بنادر كشور كاالي اساسي بارگيري مي كردند اما 
در حال حاضر به صورت ميانگين به ۲هزارو۲۰۰ 
دستگاه در روز رسيده است، البته بايد به اين نكته 
هم توجه كرد كه هم اكن��ون ورودي و خروجي 
كاال از بنادر كش��ور با يكديگر همخواني ندارد و 
بايد سرعت خروجي را افزايش دهيم كه براي اين 
كار تعداد كاميون ها بايد به حداقل ۲هزارو۵۰۰ 

دستگاه در روز برسد. 
منتصركوهساري در پاسخ به س��ؤالي درباره 
اينكه چرا كاالهاي اساس��ي همواره در بنادر 
كشور انباشت شده و ترخيص آنها با مشكالتي 
نظير تأخير همراه است؟ گفت: در اين زمينه 
بايد فرآيند ترخيص كاال را بررسي كنيم كه به 
چه دليلي اين فرآيند ح��دود ۵۰ روز و حتي 
بيشتر به طول مي انجامد اما توجه به اين نكته 
هم ضروري است كه در دنيا تعرفه انبارداري 
در بنادر صعودي و بسيار باالتر از ايران است، 
به همين دليل صاحب كاال عالقه مند نيس��ت 
كااليش روزهاي طوالني در بنادر بماند اما در 
ايران اينگونه نيست و به دليل اينكه ارزان ترين 
انبارها مربوط به انبارهاي بنادر است، صاحب 
كاال ب��راي خريد، تجهي��ز يا اجاره ي��ك انبار 
در ش��هر خودش را به زحم��ت نمي اندازد و 
به صرفه ترين كار براي او باقي ماندن كااليش 

در بنادر است.

دولت س�يزدهم اولين مرحله از پرداخت يارانه هاي معيشتي 
را ساعت 24 روز چهارشنبه)دهم شهريور( انجام خواهد داد. 
به گ��زارش ايس��نا، روال پرداخ��ت يارانه هاي نق��دي ۴۵ هزار و 
۵۰۰توماني طي ۱۰ سال تغييري نكرده بود كه دولت دوازدهم به 

آن يارانه معيشتي را هم اضافه كرد. 
در آبان ۱۳۹۸ طي افزايش قيمت بنزين، مقرر شد كه مابه التفاوت 
آن در قالب پرداخت نقدي مردم صورت بگيرد، از اين رو ۶۰ ميليون 
از جمعيت ۷۸ ميليون نفري يارانه بگيران مش��مول دريافت يارانه 
بنزيني شدند. براي پرداخت كمك معيشتي برخالف يارانه ۴۵ هزار 

و ۵۰۰ تومان كه براي هر نفر ثابت و مشخص است، براساس تعداد 
اعضاي خانوار، مبالغي متفاوت  تعيين شد؛ به طوري كه براي خانوار 
يك نفره ۵۵ هزار، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره 

۱۷۲ هزار و پنج نفره و باالتر ۲۰۵ هزار تومان است. 
هزينه س��االنه دولت بابت پرداخت اين يارانه به ح��دود ۳۰ هزار 
ميليارد تومان مي رسد كه در كنار هزينه حدود۴۲ هزار ميلياردي 
يارانه نقدي در سال بيش از ۷۰ هزار ميليارد تومان پرداخت نقدي 

به صورت مستقيم انجام مي شود. 
تا كنون دولت س��يزدهم موضع صريح خود درباره پرداخت يارانه 

نقدي به روش و مجموع��ه فعلي را اعالم نكرده ول��ي در اظهارات 
پراكنده مطرح ش��ده به نظر مي رس��د اصالح روي��ه و غربالگري 
يارانه بگيران در دس��تور كار باش��د ول��ي اينكه تا چ��ه حد جدي 
پيش رفته و تحت تأثير برخي عوامل از آن دس��ت نكشند در عمل 

مشخص خواهد شد. 
اين در حالي است كه در دولت گذشته با وجود تكاليف قانون بودجه 
براي حذف يارانه بگيران پردرآمد و اصالح روند پرداخت و با همه 
انتقاداتي كه در اين رابطه وجود داش��ت دولت اقدام مؤثري انجام 

نداد و احتمال حذف نيازمندان را بهانه آن قرار داده بود.

يارانه بنزيني اين بار در دولت جديد
  خبر

فس�اد در ح�وزه ماليات س�تاني از اش�خاص 
حقيقي و حقوقي واقعيتي غير قابل انكار است. 
در اين ح�وزه كار ب�ه جايي رسيده اس�ت كه 
برخي از اشخاص مطلع در حوزه فرار مالياتي 
يا كارچاق كني براي كاهش ماليات با تشكيل 
ش�ركت به ديگران ني�ز مش�اوره مي دهند و 
خدا مي داند س�االنه در حوزه ف�رار ماليات و 
افزايش غي�ر ض�روري هزينه بنگاه ه�ا براي 
كوچك نش�ان دادن درآمد و سود ساالنه چه 
درآمد هنگفتي از خزانه كشور دريغ مي شود. 
در چنين ش�رايطي دولت مجبور به چاپ پول 
و براي پوشش هزينه هايش اس�ت. در همين 
راس�تا وزير اقتصاد گفت ت�اش می كنيم در 
چهار س�ال پيش رو نس�بت ماليات به توليد 
ناخال�ص داخل�ي را ۵۰ درصد رش�د دهيم و 
دس�تيابي ب�ه اين ه�دف ني�ز باي�د از طريق 
» ماليات ستاني هوشمند و عادالنه« تحقق يابد. 
ارائه مشاوره براي فرار مالياتي و حساب سازي براي 
كوچك نشان دادن درآمد و سود و بالطبع كاهش 
ماليات متأس��فانه به يك ش��غل در اقتصاد ايران 
تبديل شده است و شركت هايي شكل گرفته اند كه 
با احاطه به علم حسابداري و حسابرسي و مفرهاي 
قانوني ف��رار مالياتي و همچنين برخ��ورداري از 
ارتباطات به اش��خاص حقيق��ي و حقوقي براي 
كاهش مالياتش��ان مش��اوره مي دهند، از اين رو 
فساد در حوزه ماليات امري غير قابل انكار است و 
مشخص نيست چرا تاكنون با اشخاصي كه مانع از 
دريافت حقوق حقه دولت از فعاليت هاي اقتصادي 

هستند، برخورد نشده است. 
اف��رادي كه اندك��ي با ح��وزه اقتصاد س��رو كار 
داشته باشند، مي دانند كه به شيوه های مختلف 

اشخاص حقيقي و حقوقي سازمان امور مالياتي را 
براي پرداخت ماليات دور مي زنند، البته خبرگان 
مشاوره دهنده براي دور زدن سازمان امور مالياتي 
ش��ايد با س��ازمان مذكور بيگانه نباشند و خوب 
راه ه��اي در رو و ارتباطات براي ف��رار مالياتي را 
مي شناس��ند، از اين رو بايد حقيقت را پذيرفت 
و با هوشمند سازي س��امانه ها و تشخيص درآمد 
واقعي اشخاص حقيقي و حقوقي، عرصه را براي 

فرار مالياتي تنگ كرد. 
امروز كار بودجه دولت به جايي رسيده اس��ت كه 
با خلق پول بدون پش��توانه و انتشار اوراق بدهي 
و ايجاد انواع بدهي و حتي برداش��ت از حس��اب 
ش��ركت ها بودجه ماهانه خود را تأمين مي كند، 
در صورتي كه پتانسيل دريافت ماليات در كشور 

ايران به وفور وجود دارد، به طور نمونه در جريان 
رويدادهاي دو س��ال اخير بازار سرمايه اشخاص 
زيادي ب��ه درآمدهاي اتفاقي زيادي دس��ت پيدا 
كردند، اما س��ازمان امورمالياتي ب��ه اين موضوع 
توجهي نداشت، در صورتي كه بحث بر سر هزاران 
ميليارد تومان پول اس��ت و هنوز هم دير نشده و 
مي شود از بسياري از مشموالن درآمدهاي اتفاقي 

ماليات اخذ كرد. 
احسان خاندوزي وزير اقتصاد دولت سيزدهم در 
جلسه با مديران سازمان امور مالياتي بر ضرورت 
تحقق اهداف و برنامه هاي باالدستي تأكيد كرد 
و اظهار داش��ت: هدف گذاري اعالم شده توسط 
رياست محترم جمهور، ميثاق تعهد سازمان امور 
مالياتي با رئيس جمهور، وزي��ر اقتصاد و مجلس 

شوراي اسالمي اس��ت. وزير اقتصاد گفت: ما هم 
از شيوه هاي ماليات ستاني ناكارآمد و سنتي و هم 
از شيوه هاي ماليات س��تاني ناعادالنه كه موجب 
اجحاف به گروه هاي مختلف اجتماعي مي شود، 

آسيب ديده ايم. 
وي با اش��اره به اهمي��ت عملكرد س��ازمان امور 
مالياتي كشور به عنوان يك بازوي مهم درآمدزايي 
دولت در كنار ساير دس��تگاه ها گفت: بنده تعهد 
داده ام در مدت اين چهار سال تالش كنيم نسبت 
ماليات به تولي��د ناخالص داخل��ي را ۵۰ درصد 
افزايش دهي��م، اما با قيد اينكه» ماليات س��تاني 
هوشمند و عادالنه « باشد، چراكه در هر دو زمينه 

به شدت آسيب ديده ايم. 
وزير امور اقتصادي و دارايي بيان داشت: بنده 
به عنوان يك فرد كه خاس��تگاهش دانش��گاه 
اس��ت، اين را مي گويم، االن دوران بحث هاي 
نظري نيس��ت، چراكه به اندازه كاف��ي به اين 
مباحث نظ��ري پرداخته شده اس��ت و اكنون 
بايد تالش كنيم از كليات و نظريه ها بگذريم و 
در نظر داشته  باشيم كه اين سال هاي پيش  رو 

سال هاي كار است. 
خاندوزي افزود: انتظار مي رود برنامه هاي اجرايي 
تحقق اين اهداف طي سه روز در دو اليه برنامه هاي 
كوتاه مدت )تا پايان سال ۱۴۰۰( و بلند مدت )تا 
پايان دولت( در نشس��تي با رياست سازمان امور 

مالياتي بررسي و نهايي گردد. 
وزير اقتصاد در ادامه ابراز اميدواري كرد: بايد اين 
دوران آغازگر تحول در ح��وزه نظام مالياتي و نه 
فقط ماليات ستاني و صرف وقت براي تأمين درآمد 
باشد، بلكه تالش كنيم حكمراني مالياتي كشور را 

به عنوان طرحي نو در اندازيم. 

 » مالیات ستاني هوشمند« روی میز وزارت اقتصاد

كاهش نرخ هويج
رئي�س اتحادي�ه فروش�ندگان مي�وه و س�بزي از كاه�ش 
قيم�ت هوي�ج در مي�دان مرك�زي مي�وه و تره ب�ار خب�ر داد. 
اسداهلل كارگر در گفت و گو با ايسنا با بيان اينكه بر اساس گزارش هاي 
شفاهي اعضاي اتحاديه قيمت هويج رو به كاهش است، گفت: قيمت 
هويج در ميادين مركزي ميوه و تره ب��ار ۱۸ تا ۲۵هزارتومان بود كه در 

يكي، دو روز اخير اين عدد به ۱۳ تا ۱۷ هزارتومان رسيده است. 
وي ادامه داد: هويج با هواي س��رد سازگاري بيش��تري دارد و توليد آن از 
شهريور به بعد بيشتر خواهد شد. هويج در تابستان تنها در يكي، دو استان 
كاشت مي شود ولي در پاييز و زمستان تعداد استان هايي كه هويج توليد 
مي كنند بيشتر خواهد شد. رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي استان 
تهران اضافه كرد: قيمت هويج رو به كاهش است و اميدواريم قيمت عمده 

آن در ميدان مركزي ميوه و تره بار به زير ۱۰هزارتومان هم برسد. 
........................................................................................................................

جمع آوري۱۰مزرعه غيرمجاز رمزارز در تهران 
ش�ركت توزي�ع ني�روي ب�رق ته�ران از شناس�ايي ۱۰مزرع�ه 
اس�تخراج غيرمج�از رم�زارز در ش�هر ته�ران خب�ر داد. 
به گزارش مهر به نقل از ش��ركت توزيع نيروي ب��رق تهران بزرگ، در 
ادامه طرح مبارزه با مزارع غيرمج��از رمزارز و با هدف افزايش پايداري 
شبكه برق، بازرسان اين شركت موفق به شناسايي ۱۰ مزرعه غيرمجاز 
استخراج بيت كوين در كالنشهر تهران شدند. بر اساس اين اعالم، به 
دنبال شناسايي اين مزارع، با پيگيري كارشناسان مناطق برق بيهقي، 
دانشگاه، فردوس��ي، مولوي، آزادي، بهمن و قدس و همكاري دستگاه 
قضايي و ني��روي انتظامي، تجهيزات م��ورد اس��تفاده در اين مزارع، 
جمع آوري شد و جبران خسارات وارده به شبكه توزيع برق و بيت المال 
در دستور كار قرار گرفت. پيش از اين نيز مدير حراست و امور محرمانه 
ش��ركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، در خصوص اس��تفاده از اين 
دستگاه ها توسط سودجويان گفته بود: اين دستگاه ها به ويژه در بخش 
خانگي به دليل مصرف باالي برق، منجر به نوسان در شبكه توزيع برق و 
آسيب ديدن وسايل برقي و ايجاد خسارت هاي مالي قابل توجه يا حتي 

احتمال بروز مخاطرات جاني براي همسايگان مي شود. 
........................................................................................................................
كاهش ۳۰ درصدي تقاضا براي گوشت قرمز

ت�ا   2۵ كاه�ش  از  گوس�فندي  گوش�ت  اتحادي�ه  رئي�س 
۳۰ درص�دي تقاض�ا ب�راي خري�د گوش�ت قرم�ز و اف�ت 
داد.  خب�ر  8/۵كيلوگ�رم  ت�ا  كاال  اي�ن  مص�رف  س�رانه 
به گزارش صدا و سيما، علي اصغر ملكي با اشاره به اينكه استاندارد سرانه 
مصرف ۱۲كيلوگرم است، افزود: مصرف گوشت به دليل افزايش قيمت 

نسبت به سال هاي گذشته كاهش زيادی داشته است. 
وي با بيان اينكه در يك م��اه اخير روند افزايش قيمت گوش��ت كند 
شده است، گفت: هم اكنون شقه گوس��فند بره ماده در مغازه كيلويي 
۱۲۰هزار تومان عرضه مي ش��ود كه با ۱۰ درصد س��ود اين كاال بايد با 

قيمت ۱۳۰هزار تومان به دست مصرف كننده برسد. 
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با بيان اينكه مردم بايد بدانند شقه 
گوسفند بره ماده كوچك و كم وزن است، افزود: امروز شقه گوسفند بره 
نر كيلويي ۱۳۰هزار تومان به مغازه دار عرضه مي شود كه با ۱۰ درصد 

سود بايد با قيمت ۱۴۰هزار تومان به دست مصرف كننده برسد. 
ملكي با بيان اينكه كمبود نهاده و گراني آن سبب ذبح بره ماده از ابتداي 
سال تاكنون شده است، گفت: با اين ش��رايط از ابتداي مهرماه بازار با 
دغدغه كمبود گوشت گوسفندي مواجه مي شود، زيرا بره ماده گوسفند 
مولد است و نبايد ذبح شود. وي ادامه داد: امروز گوساله زنده كيلويي 
۵۰ تا ۵۴هزار تومان، گوسفند بره نر با قيمت ۶۰هزار تومان و گوسفند 

بره ماده نيز با قيمت ۵۰هزار تومان عرضه مي شود.
........................................................................................................................

وزير راه و شهرسازي:
از زمين تا مصالح ساختماني را براي ساخت 

يك ميليون مسكن در اختيار داريم
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه برنامه ريزي و سياستگذاري وزارت 
راه براي بخش مس�كن ضعيف اس�ت، از راه اندازي بانك زمين در 
كشور خبر داد و گفت: ۵۰درصد قيمت مسكن مرتبط با زمين است. 
به گزارش تسنيم، رستم قاسمي با اش��اره به اينكه بيش از ۵۰ درصد 
هزينه ساخت ساختمان را زمين تش��كيل مي دهد، تصريح كرد: مواد 
و مصالح س��اختماني به عنوان مؤلفه چهارم ساخت مسكن در كشور 
فراهم است. در ساخت مسكن مهر، زيرساخت ها براي مسكن مهر بيش 
از يك ميليون ساالنه فراهم بود. ايران در مصالح مادر همچون سيمان و 
فوالد به عنوان چهارمين توليد كننده سيمان دنيا مشكلي ندارد. بيش 
از ۸۰ ميليون تن ظرفيت ساالنه توليد س��يمان در كشور است و براي 
احداث يك ميليون واحد مسكوني در س��ال به ۳۲ ميليون تن سيمان 
نياز داريم كه در اين زمينه مشكلي وجود ندارد. همچنين در خصوص 
تأمين و توليد فوالد نيز حدود ۱۲ ميليون تن در سال به فوالد نياز داريم 
كه ظرفيت توليد فوالد بيش از دو برابر است. در ساير مصالح ساختماني 

نيز مشكلي خاص وجود ندارد. 
وي تصريح كرد: عالوه بر توليد يك ميليون واحد مس��كوني در سال و 
تأمين مواد و مصالح ساختماني امكان صادرات مصالح ساختماني نيز 
فراهم است. امروز در كشور شركت هاي توانمند انبوه ساز و مهندسان 
فراواني وجود دارند كه مي توانند با سياستگذاري و برنامه ريزي دولت 
احداث يك ميليون واحد مسكوني در سال را محقق كنند. توانمندي و 
ظرفيت هاي الزم براي توليد ۴ ميليون واحد مسكوني طي چهار سال 

وجود دارد و در اين خصوص مشكلي وجود ندارد. 
وزير راه و شهرسازي با يادآوري اينكه بانك زمين بر اساس قانون جهش 
توليد مسكن توسط مجلس تصويب ش��ده و در حال راه اندازي است، 
اضافه كرد: بر اس��اس قانون جهش توليد مسكن تمامي اراضي متعلق 
به دولت در تمامي بخش ها از جمله منابع طبيعي، س��اير وزارتخانه ها 
و س��ازمان ها همگي موظف هس��تند س��ند زمين هاي درون شهرها، 
زمين هاي جوار ش��هرها و اراضي موجود در ش��هرك ها را براي توليد 
مسكن به وزارت راه و شهرسازي منتقل كنند. در قانون جهش توليد 
مسكن تأكيد شده چنانچه در دو ماه وزارتخانه ها و سازمان ها اين كار را 
انجام ندهند، ثبت اسناد مستقيماً سند را به نام وزارت راه و شهرسازي 
صادر كند. قاس��مي بيان كرد: بيش از يك ميليون هكتار زمين دولتي 
در شهرها، جوار ش��هرها و ش��هرهاي جديد متعلق به دولت است كه 
براي ساخت س��االنه يك ميليون واحد مسكوني شناسايي شده است. 
زمين هاي درون ش��هرها نياز به خدمات و هزينه هاي سنگين ندارد. 
بخشي از اراضي پيرامون شهرها، شهرهاي جديد و شهرك ها هستند 

كه به زودي اراضي تملك خواهند شد. 
قاسمي با اشاره به اينكه اراضي درون شهرها كه نيازمند تغيير كاربري 
هستند، در شوراي عالي شهرسازي و معماري به اراضي مسكوني تبديل 
خواهند شد، گفت: در خصوص اراضي كنار شهرها كه متعلق به دولت 
است به شهرها الحاق مي كنيم. در خصوص اراضي روستايي و احداث 
مسكن روستايي نيز مش��كل زمين وجود ندارد. وزير راه و شهرسازي 
با تأكيد بر اينكه سياست وزارت راه و شهرس��ازي در شهرهاي مياني 
و كوچك توس��عه عمودي نيس��ت، اعالم كرد: اراضي كشاورزي جزو 

سرمايه هاي ما هستند و تغيير كاربري در آنها انجام نخواهد شد. 
وي از اخذ مصوبه راه اندازي صندوق توس��عه مسكن خبر داد و با بيان 
اينكه در اين صندوق، اقساط مس��كن مهر، خط اعتباري مسكن مهر، 
بخشي از بودجه هاي اعتباري مس��كن، تجميع مي شود و از اين محل 
بخش��ي از منابع تأمين مي ش��ود، اظهار كرد: ۲۰درصد تس��هيالت 

بانك هاي كشور بايد به بخش مسكن تعلق بگيرد.
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