خبر خوب بیمهای برای کشاورزان :با بخشنامه تامین اجتماعی برای ابطال قانون معافیت سهم کارفرما مخالفت شد
محمــد جــواد عســگری رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی بــا ارســال نامــه ای بــه میرهاشــم موســوی مدیــر عامــل ســازمان تامیــن
اجتماعــی نوشــت :پیــرو جلســه ایــن کمیســیون در خصــوص بخشــنامه آن ســازمان دربــاره ابطــال بخشــنامه توقــف اجــرای قانــون معافیــت بیمــه ســهم
بــرای کارفرمــا و افــراد جدیــد بــا توجــه بــه حکــم دیــوان عدالــت اداری خواســتار ابــاغ بخشــنامه مذکــور بــه شــعب تامیــن اجتماعــی و بازگردانــدان قانــون
بــه شــکل اولیــه خــود در اســرع وقــت هســتیم .اتــاق اصنــاف کشــاورزی ایــران نیــز تصویــر نامــه رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی بــه
ســازمان تامیــن اجتماعــی را منتشــر کــرد و نوشــت:

هجوم پوشاک ترک
قاچاق به بازار ایران

بهــرام شــهریاری بــا اعــام اینکــه متاســفانه
کاهــش قیمــت لیــر باعــث شــده شــاهد افزایــش
حجــم قابــل توجهــی از پوشــاک و پارچههــای
تــرک بــه بــازار باشــیم ،گفــت :در حــال حاضــر
بــه صــورت پیلــهوری و روشهــای دیگــر حجــم
زیــادی از پارچــه و پوشــاک وارد کشــور میشــود
کــه ایــن موضــوع بــرای تولیدکننــدگان داخلــی
نگــران کننــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــا پیــش از ایــن نیــازی بــه
واردات پارچههــای حلقــوی نداشــتیم ،گفــت:
برخــی از واحدهــای تولیــدی پوشــاک بــرای
مدیریــت قیمــت تمــام شــده اقــدام بــه واردات
پارچههــای حلقــوی مــی کننــد کــه ایــن
موضــوع خــود بــه واحدهــای تولیــدی پارچــه
داخلــی آســیب وارد کــرده اســت نایــب رئیــس
اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی و پوشــاک بــا
تاکیــد بــر اینکــه تولیدکننــده امــروز نمیتوانــد
بــا پوشــاک قاچــاق تــرک و ســایر کشــورها
رقابــت کنــد ،تصریــح کــرد :قیمــت تمــام شــده
آنهــا بســیار ارزانتــر از پوشــاک داخلــی اســت از
آن طــرف تولیدکننــده داخلــی در تامیــن مــواد
اولیــه نیــز بــا چالشهــای بســیاری روبروســت
امــا نمیدانیــم چــرا دولــت هیــچ اقدامــی بــرای
مدیریــت اوضــاع انجــام نمیدهــد.
شــهریاری اضافــه کــرد :در یــک مقطعــی بحــث
برخــورد بــا پوشــاک قاچــاق و برندهــای فاقــد
اصالــت در کشــور انجــام شــد امــا ایــن موضــوع
مقطعــی بــود و امــروز شــرایط بــازار نشــان
میدهــد برخــورد زیــادی بــا فــروش و حضــور
برندهــای فاقــد اصالــت صــورت نمیگیــرد.
وی بــا تاکیــد براینکــه واحدهــای تولیــدی نــخ
مــورد نیــاز خــود را بــه ســختی وارد میکننــد،
تصریــح کــرد :بــا افزایــش حجــم قاچــاق؛
تولیدکننــدگان نگــران بــازار شــب عیــد هســتند و
دولــت بایــد بــرای حمایــت از واحدهــای تولیــدی
ایــن بخــش سیاســت الزم را بــه کار گیــرد در
غیــر ایــن صــورت واحدهــا مجبــور بــه تعطیلــی
خواهنــد شــد.

افزایش سن بازنشستگی اقدامی برای
حفظ تعادل مالی صندوق های
بازنشستگیاست
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وزیر نفت :ایران و روسیه تصمیمهای خوبی در زمینه تجارت گاز گرفتند
جــواد اوجــی ،وزیــر نفــت بــه انتخــاب وزارت نفــت
بهعنــوان ریاســت کمیســیون مشــترک اقتصــادی
در دولــت اشــاره کــرد و گفــت :از یــک مــاه گذشــته
زمینههــای همــکاری در بخشهــای مختلــف از جملــه
انــرژی بــا شــرکتها و دولــت روســیه بررســی شــد.
وی افــزود :امــروز از بــدو ورود ،نشســتهای خوبــی
بــا ریاســت کمیســیون مشــترک اقتصــادی روســیه
در حوزههــای مختلــف انــرژی ،راه و ترابــری،
جهادکشــاورزی ،نیــرو ،مــواردی کــه در گذشــته ابهامــی
داشــتهاند و پروژههایــی کــه شــرکتهای روس در
ایــران در حــال فعالیــت هســتند ،انجــام و تبــادل نظــر
شــد و تصمیمهــای خوبــی گرفتــه شــد.
وزیــر نفــت ادامــه داد :در حــوزه انــرژی نیــز در بخــش
باالدســت ،توســعه میدانهــای نفــت و گاز و در بخــش
پاییندســت در توســعه پتروپاالیشــگاهها و پتروشــیمی
و انتقــال تجهیــزات و فنــاوری کــه در صنعــت نفــت و
گاز ایــران راهبــردی اســت ،تصمیمهــای خوبــی گرفتــه
شــد .اوجــی بــا توجــه بــه نشســت بــا الکســاندر نــواک،
معــاون نخســتوزیر روســیه و بــا بیــان اینکــه در
ایــن نشســت نیــز دربــاره محورهــای جدیــد همــکاری
بــا روســیه تبــادل نظــر شــد ،اظهــار کــرد :دو کشــور
دارای ظرفیتهــای خوبــی در حــوزه انــرژی هســتند
و امیدواریــم بــا تفاهمهــا و توافقهایــی کــه در ایــن
نشســتهایی کــه بــا وزارت انــرژی روســیه ،معــاون
نخســتوزیر روســیه و شــرکتهای مختلــف و بــزرگ
روســیه انجــام شــد ،بــهزودی ایــن مــوارد بــه امضــای

قــرارداد منجــر شــود.
وی بــا ابــراز اینکــه در نشســت بــا شــرکتهای بــزرگ
روســیه در موضــوع انتقــال فنــاوری و تجهیــزات راهبردی
مــورد نیــاز و راهبــردی صنعــت نفــت توافقهــای
خوبــی انجــام شــده اســت ،تصریــح کــرد :نقشــه جامــع و
کامــل همــکاری بــا روســیه تدویــن شــده کــه در اختیــار
ایــن کشــور قــرار گرفتــه اســت ،امیدواریــم در چارچــوب
ایــن نقشــه بــه توافــق و قراردادهــای جدیــدی دســت
یابیــم .وزیــر نفــت دربــاره گســترش همــکاری ایــران و

ایــران بــا توجــه بــه زیرســاختهای موجــود آمادگــی
خــود را بــرای تجــارت و ســوآپ گاز از روســیه بــه ایــران
و دیگــر کشــورهای همســایه اعــام کــرده اســت .وزیــر
نفــت بــا اعــام اینکــه همچنیــن پیشــنهادهایی در
زمینــه تبدیــل گاز بــه الانجــی و صــادرات در قالــب آن
هــم ارائــه شــد ،گفــت :تصمیمهــای خوبــی در زمینــه
تجــارت گاز اتخــاذ شــده اســت کــه میتوانــد ســبب
تحــول در منطقــه شــود.
اوجــی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر دو کشــور ایــران و
روســیه تحریــم هســتند کــه میتواننــد از ایــن فرصــت
اســتفاده کننــد و آن دســته از شــرکتهای روســی کــه
بــا شــرکتهای اروپایــی و آمریــکا همــکاری ندارنــد
میتواننــد بــا ایــران همــکاری داشــته باشــند ،تصریــح
کــرد :مقــرر شــد از تــوان شــرکتهای روس در بخــش
باالدســت و توســعه میدانهــای نفتــی و ســاخت
تجهیــزات و انتقــال فنــاوری اســتفاده کنیــم ،همچنیــن
شــرکتهای دو کشــور میتواننــد بــا تأســیس کارخانــه
مشــترک در ایــران و تولیــد تجهیــزات افــزون بــر
اســتفاده در ایــران ،آن را صــادر کننــد.
وی دربــاره توافــق در دیگــر بخشهــای اقتصــادی هــم
گفــت :در بخــش کشــاورزی توافقهــای خوبــی انجــام
شــده اســت ،همچنیــن شــرکتهای مختلــف روس
پروژههــای پرشــماری در زمینــه نیروگاهــی تعریــف
کردنــد؛ خوشــبختانه در زمینــه تأمیــن منابــع مالــی کــه
مــورد تأکیــد دســتگاههای مختلــف کشــور اســت بــه
توافقهــای خوبــی دســت یافتیــم.

روســیه از جایــگاه بزرگتریــن دارنــدگان ذخایــر نفــت و
گاز جهــان هــم خاطرنشــان کــرد :دیدگاههــای ایــران و
روســیه در ائتــاف اوپکپــاس بســیار بــه هــم نزدیــک
اســت و در توافقهــای اخیــری کــه اوپکپــاس داشــته
اســت ،همنظــر بودیــم.
وی بــا یــادآوری اینکــه ایــران و روســیه بهعنــوان
بزرگتریــن دارنــدگان ذخایــر گاز جهــان میتواننــد
بــا هــم در ایــن بخــش (گاز) همــکاری کننــد و امــروز
پیشــنهادهای خوبــی در ایــن زمینــه ارائه شــد ،ادامــه داد:

میزگرد «آثار ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها»
در قانــون بودجــه ســال  ،1400بنــدی بهعنــوان
تکلیــف قانونــی عنــوان شــد مبنــی بــر اینکــه
«وزارتخانههــای نفــت و کشــور موظفنــد امــکان
احــداث جایگاههــا و زیرســاخت اســتفاده قانونمنــد
از ســوخت گاز مایــع ( )LPGدر نــاوگان
حملونقــل بــا اولویــت نــاوگان عمومــی و حمــل
بــار را بهکمــک بخشــهای خصوصــی و عمومــی،
تــا ســقف مجمــوع دومیلیــون تــن در ســال فراهــم
کنــد».
ایــن بنــد از قانــون بودجــه ،نــه در دولــت دوازدهم و
نــه در دولــت ســیزدهم اجرایــی نشــد و دلیــل عــدم
اجــرای آن نیــز ،قابــل اجــرا نبــودن آن و درواقــع
غیرکارشناســی بــودن آن اعــام شــد.
در زمــان حاضــر ،برخــی افــراد در ســطح رســانه،
صنعــت و حتــی مجلــس بهدنبــال تکــرار ایــن بنــد
غیرکارشناســی در بودجــه  1401هســتند.
ازایـنرو میزگــردی در خبرگــزاری تســنیم بــا عنوان
«آثــار ورود  LPGبــه ســبد ســوخت خودروهــا»
بــا حضــور ســه تــن از کارشناســان انــرژی کشــور،
مجتبــی حاجیمحمــدی ،محمدرضــا شــیرازی
و ســید وحیــد حســینی برگــزار شــد تــا ابعــاد و
آثــار ورود  LPGبــه ســبد ســوخت خودروهــا را
بررســی کنیــم.
در بخــش اول ایــن میزگــرد مشــخص شــد کــه
«ورود  LPGبــه ســبد ســوخت خودروهــا تکــرار
یــک تجربــه شکســت خــورده اســت»« ،هــر
جایــگاه جدیــد  LPGبــدون هزینــه زمیــن12 ،
تــا  13میلیــارد تومــان هزینــه در بــر دارد»« ،ورود
 LPGبــه ســبد ســوخت خودروهــا بــا اســناد
باالدســتی همخوانــی نــدارد»« ،منطقــی نیســت
کــه تمــام مســیری کــه بــرای بنزیــن و CNG
طــی کردهایــم را بــرای  LPGطــی کنیــم» و

«بــرای حمــل  LPGدر جادههــا بایــد تانکــر
اســتاندارد آن را وارد کنیــم» و «خطــرات حمــل
 LPGاز حمــل بنزیــن بهمراتــب بیشــتر اســت».
در بخــش دوم ایــن میزگــرد مشــخص شــد کــه
ایــران تولیدکننــده ســوخت بــا
«مقایســه کــردن
ِ
ترکیـ ِه واردکننــده ســوخت اشــتباه اســت»« ،ایــران
را بایــد بــا شــرایط خــودش ســنجید و راهــکار
مصــرف بهینــه  LPGرا پیــدا کــرد»« ،متوســط
قیمــت جهانــی  LPGاز بنزیــن بیشــتر اســت و در
آینــده بیشــتر هــم خواهــد شــد»« ،افزایــش یارانــه
پنهــان انــرژی بــا ورود  LPGبــه ســبد ســوخت
خودروهــا»« ،اینکــه مــا یــک فــرآورده بــاارزش را
بســوزانیم (چــه در فلــر و چــه در خــودرو) تنهــا
بــه ایــن توجیــه کــه نمیتوانیــم از آن اســتفاده
دیگــری کنیــم ،درســت نیســت»« ،اگــر LPG
مــازاد را در پتروشــیمی مصــرف کنیــم ،یــک

واحــد  PDHمیتوانــد 600هــزار تــن در ســال
محصــوالت بــا ارزش افــزوده بیشــتر تولیــد کنــد».
در بخــش ســوم ایــن میزگــرد مشــخص شــد کــه
«ورود  LPGبــه ســبد ســوخت خودروهــا بــا
ایــن شــرایط ،یــک وضعیــت فاجعهبــاری را رقــم
میزنــد»« ،ایمنــی مخــازن  LPGدر برابــر ضربــه
و فشــار پاییــن اســت» LPG« ،در فضــای آزاد
هــم امــکان اشــتعال دارد»« ،بــرای ورود  LPGبــه
ســبد ســوخت خودروهــا هیــچ اســتانداردی وجــود
نــدارد»« ،مقبولیــت اســتفاده از سوخـــتهای
فســیلی در خــودرو در ســالهای آینــده کاهــش
مییابــد»« ،موافقــان طــرح آوردن  LPGبــه
ســبد ســوخت خودروهــا بــا طــرح عرضــه محلــی
 LPGفــرار رو بــه جلــو دارنــد» LPG« ،را مــردم
بهخاطــر ارزان بــودن آن دوســت دارنــد؛ امــا اگــر
قیمــت  LPGافزایــش یابــد اقبــال مردمــی نخواهــد

داشــت»« ،اگــر قیمتهــا بهســمت واقعــی شــدن
بــرود ،قیمــت  CNGهمــواره مزیــت اقتصــادی
بــرای مصرفکننــده دارد»« ،اینکــه بخواهیــم هــر
ســال تغییــری در مســیر انــرژی حملونقــل کشــور
ایجــاد کنیــم درســت نیســت» و ایــن ســؤال مطــرح
شــد کــه «چــرا صــادرات رســمی جــای صــادرات
غیررســمی را نمیگیــرد؟ تقریبــاً بــا اجــرای
پــروژه دوگانهســوز کــردن خودروهــای عمومــی،
هماکنــون روزانــه 24میلیــون مترمکعــب CNG
مصــرف میشــود کــه طبــق پیشبینیهــای
صورتگرفتــه 25 ،درصــد ســوخت خودروهــای
کشــور بایــد بــا  CNGتأمیــن شــود .همــه تأکیــد
اســناد باالدســتی ،برنامههــای میانمــدت و
کوتاهمــدت در ایــن راستاســت کــه بــه ایــن هــدف
برســیم ،ایــن هدفگــذاری بــا توجــه بــه همــان
مزیتهــای نســبی کشــور در بخــش گاز اســت
و چنــد صــد میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری در
صنعــت  CNGشــده اســت و اآلن نهالــی کــه در
صنعــت  CNGکاشــته شــده ،بــا جایگزیــن شــدن
بخشــی قابــل توجــه از مصــرف بنزیــن بــا مصــرف
 ،CNGبــه ثمــر نشســته اســت و اگــر طرحهــای
حمایتــی مثــل تبدیــل رایــگان خودروهــای عمومی
بــه دوگانهســوز بیشــتر شــود و بتوانیــم همــه
خودروهــا را در ایــن طــرح بیاوریــم ،بســیار مفیــد
فایــده خواهــد بــود.
در ایــن طــرح وقتــی خــودرو بهصــورت اســتاندارد
تبدیــل بــه  CNGســوز میشــود ،در کارت
خــودرو عبــارت دوگانهســوز ثبــت و ســهمیه
بنزیــن یارانــهای آن کســر میشــود و عــاوه بــر
آن بــا مصــرف  ،CNGدر مصــرف بنزیــن نســبت
بــه حالــت قبــل کــه تکســوز بــوده اســت،
صرفهجویــی در مصــرف بنزیــن ایجــاد میشــود
کــه ایــن صرفهجویــی در مصــرف بنزیــن ،بــرای
کشــور عایدیهــای زیــادی خواهــد داشــت.

هشدار شرکتهای هواپیمایی آمریکا درباره بحران هوایی ناشی از اینترنت نسل پنجم
فرامــرز توفیقــی رئیــس کمیتــه دســتمزد کانــون
عالــی شــورای اســامی کار در مــورد افزایــش
ســن بازنشســتگی در الیحــه بودجــه  1401گفــت:
بــه دلیــل کاهــش میانگیــن جمعیــت تحــت
پوشــش نــوزادان ،کــودکان ،نوجوانــان و جوانــان،
شــاخص ســن امیــد بــه زندگــی افزایــش یافتــه
و افزایــش میانگیــن ســن بــه دلیــل بــی تدبیــری
در حــوزه حمایــت از خانــواده و کاهــش قــدرت
خریــد خانــواده و عــدم اقبــال بــه فرزنــدآوری مــی
باشــد .وی افــزود :در اصالحــات پارمتریــک ،مــوارد
مختلفــی دخیــل اســت کــه بــه هیــچ عنــوان در
بودجــه یــک ســال نبایــد آورده شــود بلکــه در
پیشــنهادهای دیگــری بایــد مدنظــر قــرار گیــرد،
چــرا کــه ایــن مــوارد ،موضوعاتــی کامــا اجتماعــی
هســتند .رئیــس کمیتــه دســتمزد کانــون عالــی
شــورای اســامی کار ،تامیــن اجتماعــی را بنــگاه
بیــن النســلی غیــر انتفاعــی کــه مخصــوص بیمــه
دهنــدگان و کارفرمایــان دولــت مــی باشــد ،دانســت
و اضافــه کــرد :اینکــه دولــت هــا دیــون خــود بــه
صنــدوق را نمــی پردازنــد و صنــدوق را بــه ســمت
ورشکســتگی مــی برنــد و بــرای جلوگیــری از آن،
از جیــب کارگــر و کارفرمــا خــرج مــی کننــد نــه
تنهــا اصــاح پارامتریــک نیســت بلکــه بــر گــردن
آن هــا دیــن ایجــاد مــی کنــد .توفیقــی گفــت :بیــن
ورودی بــه بنــگاه هــای صنــدوق هــای بازنسشــتگی
و خروجــی هــا تعــادل وجــود نــدارد کــه ایــن بــه
دلیــل سیاســت هــای غلــط و عــدم ایجــاد اشــتغال
زایــی مــی باشــد .وی در خاتمــه تصریــح کــرد
افزایــش ســن بازنشســتگی تبعاتــی دارد و آوردن
ایــن پیشــنهاد در بودجــه کامــا اشــتباه بــوده اســت.
حســین حاتمــی ،عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون
اجتماعــی مجلــس نیــز گفــت :بــه دلیــل وضعیــت
منابــع و مصــارف صنــدوق هــای بازنشســتگی و
مالحظاتــی کــه دولــت در بودجــه داشــته احتمــال
موافقــت بــا افزایــش ســن بازنسشــتگی متصــور
اســت .وی ادامــه داد :در گــذر زمــان ،مالحظــه
اقتضائــات سیاســی-اجتماعی را کردیــم ،بخشــی
از مســائل و مشــکالت روی هــم تــل انبــار شــده
اســت؛ اصالحاتــی پارامتریــک کــه در صنــدوق هــای
بازنشســتگی بایــد رخ مــی داده ،اتفــاق نیفتــاده
اســت و االن بــه وضعیتــی رســیدیم کــه بایــد یــک
تصمیــم اولویتــی گرفتــه شــود .حاتمــی بــا بیــان
اینکــه در ایــران میانگیــن ســن بازنشســتگی  52ســال
و شــاخص امیــد بــه زندگــی  76ســال اســت تصریــح
کــرد :در همــه جــای دنیــا بــرای حفــظ تعــادل مالــی
صنــدوق هــای بازنشســتگی ،ســن بازنشســتگی را
متناســب بــا ســن امیــد بــه زندگــی افزایــش یــا
کاهــش مــی دهنــد؛ در ایــران نیــز عمــده صنــدوق
هــای بازنشســتگی بــا سیســتم تــوازن درآمــد و هزینه
کار مــی کننــد و وقتــی بــه وضعیتــی مــی رســیم کــه
درآمــد و هزینــه پاســخگوی تعــادل مالــی صنــدوق ها
نیســت ،دســتکاری در داده هــا بایــد رخ دهــد؛ لــذا
تصمیــم دولــت مناســب اســت.

مدیــران ارشــد شــرکتهای هواپیمایــی مســافربری
و بــاری آمریــکا روز دوشــنبه نســبت بــه یــک بحران
هوایــی «فاجعهبــار» و قریبالوقــوع در کمتــر از
 36ســاعت بــه اســتقرار ســرویس اینترنــت نســل
پنجــم توســط شــرکتهای مخابراتــی  AT&Tو
 Verizonهشــدار دادنــد.
ایــن خطــوط هوایــی هشــدار دادنــد کــه ســرویس
جدیــد  5G C-Bandکــه قــرار اســت از
چهارشــنبه راه انــدازی شــود ،مــی توانــد تعــداد
قابــل توجهــی از هواپیماهــای پهــن پیکــر را
غیرقابــل اســتفاده کــرده و «بــه طــور بالقــوه دههــا
هــزار آمریکایــی را در خــارج از کشــور ســرگردان
کنــد» و باعــث اختــال شــدید در پروازهــای ایــاالت
متحــده شــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،مدیــران ارشــد خطــوط
هوایــی مختلــف آمریــکا از جملــه امریکــن ایرالینــز،
دلتــا ایرالینــز ،خطــوط هوایــی یونایتــد و شــرکت
هواپیمایــی ســاوث وســت در یــک نامــه مشــترک
نوشــتند :اگــر مبــادی اصلــی پروازهــای مــا

پاکســازی نشــوند ،عمــوم هواپیماهــای مســافری
و بــاری زمینگیــر خواهنــد شــد .در ایــن نامــه
همچنیــن هشــدار داده شــده اســت :ایــن بــدان
معناســت کــه یــک روز ماننــد دیــروز ،بیــش از 1100
پــرواز لغــو شــود ،تغییــر مســیر دهــد و یــا بــا تأخیــر
صــورت بگیــرد و و  100هــزار مســافر تحــت تاثیــر
قــرار بگیرنــد.
اداره هوانــوردی فــدرال ( )FAAآمریــکا هشــدار داده
اســت کــه تداخــل احتمالــی امــواج اینترنــت نســل
پنجــم میتوانــد بــر ابزارهــای حســاس هواپیمــا
ماننــد ارتفــاع ســنج تأثیــر بگــذارد و بــه طــور قابــل
توجهــی عملیــات پــرواز بــا وســعت دیــد کــم را
مختــل کنــد.
پیــش از انــی دو شــرکت بــزرگ هواپیماســازی
جهــان یعنــی بوئینــگ و ایربــاس ،از دولــت آمریــکا
درخواســت کــرده بودنــد تــا عرضــه خدمــات جدیــد
اینترنــت نســل پنجــم را بــه تعویــق بینــدازد و
دلیــل آن را «تأثیــر منفــی بســیار زیــاد بــر صنعــت
هوانــوردی» عنــوان کردنــد.

اقتصادی

شوک به بازار
راهبرد اصلی وزارت کار است
بیت کوین و طال

ارتقای روابط اقتصادی بین الملل ،

حامــد فــروزان مدیــرکل امــور بینالملــل وزارت تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی بــا اعــام خبــر فــوق افــزود :در
راســتای دســتیابی بــه جایــگاه نخســت اقتصــادی
در منطقــه  ،تقویــت روابــط بازرگانــی  ،صــادرات بــه
کشــورهای همســایه  ،حمایــت از کار و ســرمایه ایرانــی
و گســترش بازارهــای تجــاری بیــن المللــی بــرای
کاالی ایرانــی از اهــداف مهــم ایــن وزارتخانــه اســت.
مدیــرکل امــور بینالملــل وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی گفــت  :ایــن در حالــی اســت کــه بخشــی
از ظرفیتهــای مهــم اقتصــادی ایــران 15 ،کشــور
همســایه اســت کــه بــا دارا بــودن  560میلیــون نفــر
جمعیــت و بــا 25کشــور منطقــه فاصلــه نزدیکــی دارد.
بیــن ایــن کشــورها ،کشــورهایی همچــون چیــن ،هنــد
و روســیه قــرار دارنــد و بالقــوه بــازار بزرگــی را بــرای
مبــادالت درونمنطقــهای تجــاری بــه خــود اختصــاص
دادهانــد .فــروزان اظهــار داشــت  :ظرفیتهــای موجــود
در وزارت کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی شــامل ؛ صنعــت
پتروشــیمی ،فــوالد ،خدمــات اجتماعــی ،بخشهــای
کشــاورزی و مــواد غذایــی ،دارویــی ،ســیمان  ،حمــل و
نقــل  ،صنایــع ســلولزی گردشــگری میتوانــد زمینــه
مناســبی را بــرای افزایــش درآمدهــای ارزی کشــور فراهــم
کنــد و همچنیــن بــه شــکوفایی اقتصــادی برســاند .وی
همچنیــن ؛ بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ملــی و بیــن
المللــی ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در حــوزه
روابــط بیــن الملــل اقتصــادی خاطرنشــان کــرد :فعــال
شــدن راه ترانزیتــی ایــران بــه ســوریه  ،دریــای مدیترانــه
 ،آفریقــا و تقویــت بــازار بــزرگ صــادرات کاال و خدمــات
فنــی مهندســی و اجتماعــی  ،اتحــاد اقتصــادی منطقــه
ای ســه کشــور ایــران ،عــراق و ســوریه  ،احیــا جــاده
ابریشــم در غــرب آســیا  ،تشــکیل ســتاد توســعه روابــط
اقتصــادی در منطقــه و احیــای دیپلماســی اقتصــاد محــور
 ،از مهــم تریــن اقدامــات ایشــان در حــوزه اعــای جایــگاه
اقتصــادی ایــران اســامی بــود.

مالکان واحدهای مسکونی برای مشاهده
وضعیت مشمولیت مالیات اقدام کنند

ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــر اســاس اطالعــات
دریافتــی از وزارت راه و شهرســازی (ســامانه ملــی امــاک
و اســکان کشــور موضــوع تبصــره  7مــاده  169مکــرر
قانــون مالیاتهــای مســتقیم) نســبت بــه محاســبه
مالیــات واحدهــای مســکونی خالــی موضــوع مــاده 54
مکــرر قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب 31/4/1394
اقــدام نمــوده و نتایــج حاصــل از آن در درگاه الکترونیکــی
ســازمان منتشــر نمــوده اســت.
کلیــه مالــکان واحدهــای مســکونی میتواننــد جهــت
مشــاهده وضعیــت مشــمولیت واحــد یــا واحدهــای
مســکونی خــود و اطــاع از میــزان مالیــات متعلقــه
و پرداخــت آن ،بــه درگاه ملــی خدمــات الکترونیــک
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بهنشــانی MY.TAX.
 GOV.IRمراجعــه نماینــد.
حســب مقــررات جــزء  2بنــد ط تبصــره  6مــاده
واحــده قانــون بودجــه ســال  1400کل کشــور ،مهلــت
پرداخــت ایــن مالیــات تــا پایــان بهمنمــاه ســال جــاری
( )30/11/1400تعییــن شــده اســت.
در صــورت عــدم پرداخــت مالیــات تعیینشــده در مهلــت
مقــرر ،نســبت بــه صــدور بــرگ مطالبــه اقــدام خواهــد
شــد .ابــاغ اوراق مطالبــه مالیــات ،اعتــراض بــه آن و
مراحــل دادرســی مالیاتــی تابــع مقــررات قانــون مالیــات
هــای مســتقیم مصــوب  31/4/1394میباشــد.

ارادهای برای حمایت از معادن زغال
سنگ نیست

تاکید داریم
اقتصادی در حمایت از بورس
میرکاظمی :بر اجرای مصوبه ســتاد
پرداخــت میشــود .زمــان واریــز آن معمــوال در
در دو هفتــه باقیمانــده از اســفند مــاه ،دو یارانــه بــه
مســعود میرکاظمــی امــروز و بعــد از انتشــار نامــه
رئیــس ســازمان بــورس بــه معــاون اول رئیــس جمهــور
در خصــوص لــزوم اجــرای مصوبــه هییــت دولــت در
مــورد اصــاح فرمــول نــرخ از صنایــع ،اعــام کــرده
اســت ،ســازمان برنامــه و بودجــه بــر اجــرای مصوبــه 10
بنــدی ســتاد اقتصــادی دولــت بــرای حمایــت از بــورس
تاکیــد دارد ,دولــت عــاوه بــر برداشــتن گامهــای عملــی
بــه حــل ریشـهای مشــکالت بازارســرمایه کمــک خواهــد
کــرد.
ایــن درحالــی اســت کــه بعــد از مصوبــه اخیــر هیئــت
دولــت در خصــوص الیحــه بودجــه و بازگشــت نــرخ
ســوخت پتروشــیمیها و واحدهــای صنعتــی بــه ارقــام
ســال جــاری ،دههــا هــزار میلیــارد تومــان کســری در
تبصــره  14ایجــاد میشــود کــه بــر ایــن اســاس تکلیــف
الیحــه بودجــه  1401و تبصــره  14بــرای جبــران آن
مشــخص نیســت.

حســاب مــردم واریــز میشــود .یکــی یارانــه نقــدی

در پیشنویــس اولیــه الیحــه بودجــه  ،1401دولــت
کــه هفتــه ســوم اســفند بــه حســاب سرپرســتان
قصــد داشــت منابــع حــدود  94هــزار میلیــاردی کــه
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تومــان
میلیــارد
پرداخــت یارانــه معیشــتی
طــرح
اســت.
هــزارنفــر
هــر
موضــوع افزایــش نــرخ گاز پتروشــیمیها یکــی از نــکات
کرونــا از آذر امســال اجــرا شــد و طبــق آن قــرار بــود
مهــم الیحــه بودجــه ســال  1401بــود کــه بــر بــازار
ایــن یارانــه در چهــار مرحلــه (چهــار مــاه) پرداخــت
بــورس نیــز تأثیرگــذار اســت .دولــت از محــل اصــاح
شــود .ســه مرحلــه قبلــی آن در ماههــای آذر ،دی
نــرخ گاز  94هــزار میلیــارد تومــان درآمــد در تبصــره 14

و بهمــن واریــز شــده و اســفند آخریــن مرحلــه آن

روزهــای پایانــی مــاه بــوده و بــه نظــر میرســد
در نظــر گرفتــه بــود .طــی ایــن مــدت پتروشــیمیها
ـال
چهارمیــن نوبــت آن نیــز در روزهــای پایانــی سـ
فشــار زیــادی بــه دولــت وارد کردنــد تــا ایــن نــرخ
جدیــد شدرــود.
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پایانــی مــاه بــه حســاب افــراد واریــز شــده اســت .البته
آن اســت .همانطــور کــه اشــاره شــد بــا عقــب گــرد در
نزدیک
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مرحلــه یارانــه کرونــا،
مــورد نــرخ ســوخت پتروشــیمیها دههــا هــزار میلیــارد
آخریــن روزهــای ســال اســت ،ممکــن اســت دولت آن
تومــان از منابــع تبصــره  14کســر خواهــد شــد و بــرای در ایــن زمینــه یــک چالــش بســیار جــدی بــرای ســازمان
کمــ
ـدـ و
کاسـنکن
ـرهــول
موک
ـایایـسـ
روزهـ
ـن
آخریـ
جب بـــه
را
ـهـی برنامــه و بودجــه ایجــاد خواهــد شــد.
ـود ک
ـتهـش
ـنـالتبصـ
ـارف
ـد مصـ
بایـ
ـران ان
زودتــر از موعــد همیشــگی واریــز کنــد.

پرداخت تسهیالت نهضت ملی مسکن آغاز شد
محمــود شــایان اظهــار کــرد :قــرارداد پرداخــت
ســقف تســهیالت تولیــد و ســاخت مســکن نهضــت
ملــی مســکن در زنجــان بــرای پــروژه  540واحــد
مســکن منعقــد و قســط اول آن نیــز توســط بانــک
مســکن بــرای ایــن پــروژه پرداخــت شــد.
وی پیشــرفت فیزیکــی ایــن پــروژه را 20درصــدی
اعــام کــرد و افــزود :بــرای ایــن پــروژه پیشتــر
بــهازای هــر واحــد 100 ،میلیــون تومــان
تســهیالت پرداخــت شــده بــود کــه بــا افزایــش
ســقف تســهیالت ایــن میــزان بــه  350میلیــون
تومــان افزایــش یافتــه اســت.
وی یــادآور شــد :پــروژه 540واحــدی زنجــان یکــی
از پروژههــای طــرح ملــی مســکن بــود کــه بــا

اجــرای نهضــت ملــی مســکن ذیــل ایــن طــرح قــرار
گرفتــه اســت.
مدیرعامــل بانــک مســکن چهارشــنبه گذشــته (22
دیمــاه) از ابــاغ آییننامــه قانــون جهــش تولیــد
مســکن (نهضــت ملــی مســکن) بــه شــعب بانــک
مســکن خبــر داده و بــا یــادآوری تصویــب پرداخــت
وام  450میلیــون تومانــی در قالــب نهضــت ملــی
مســکن بــرای تهــران ،بــه تســنیم گفتــه بــود:
ایــن وام بــرای شــهرهای بــاالی یکمیلیــون نفــر
جمعیــت از جملــه مشــهد ،اصفهــان ،کــرج ،شــیراز،
تبریــز ،قــم و اهــواز  400میلیــون تومــان اســت.
شــایان بــا بیــان اینکــه در مراکــز اســتانها وام
 ،350ســایر شــهرها  300میلیــون و روســتاها 250

میلیــون تومــان اســت ،افــزود :مجمــوع دوران
مشــارکت و فــروش اقســاطی وام نهضــت ملــی
مســکن حداکثــر  20ســال (حداکثــر  3ســال دوره
مشــارکت مدنــی) اســت ،ضمــن ایــن کــه پــس
از اتمــام دوره مشــارکت مدنــی ،اصــل و ســود
دوران مشــارکت مدنــی قابــل تقســیط بــه نــام
متقاضیــان واجــد شــرایط خواهــد بــود.
وی اضافــه کــرد :بــرای پرداخــت تســهیالت نهضت
ملــی مســکن ،ترهیــن محــل اجــرای پروژههــا
مطابــق بــا ضوابــط ناظــر بــر دســتورالعمل
مشــارکت مدنــی الزم اســت.
مدیرعامــل بانــک مســکن بــا اشــاره بــه ابــاغ
آییننامــه قانــون جهــش تولیــد (نهضــت ملــی

مســکن) بــه شــعب سراســر کشــور ایــن بانــک ،گفــت:
نــرخ ســود تســهیالت  18درصــد تعییــن شــده اســت
کــه بخشــی از ســود ایــن وام در قالــب یارانــه توســط
دولــت تأمیــن خواهــد شــد.

ســعید صمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بعــد از ســفر چنــد
مــاه گذشــته رئیــس جمهــور بــه طبــس صحبتهــای
زیــادی مبنــی بــر حمایــت از معــادن زغــال ســنگ مطــرح
شــد ،اظهــار داشــت :در آن ســفر آقــای رئیــس جمهــور
تاکیــد کردنــد چــرا بــا توجــه بــه ذخایــر بســیار بــاال در
معــادن زغــال ســنگ ،مــا همچنــان ســاالنه  400تــا 500
میلیــون دالر واردات داریــم .در همیــن زمینــه قــرار شــد
دســتگاههای مربوطــه ایــن موضــوع را بررســی و اقدامــات
الزم را بــرای توســعه بخــش زغــال ســنگ کشــور انجــام
دهنــد .وی بــا تأکیــد بــر اینکــه الزمــه تامیــن تمــام نیــاز
داخلــی ســرمایهگذاری در بخــش معــادن زغــال ســنگ
اســت ،افــزود :بــرای جــذب ســرمایهگذاری نیــز بایــد
قیمتهــای معقولــی بــرای زغــال ســنگ تعییــن شــود تــا
ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه را توجیــه کنــد چــرا کــه
پروســه اجرایــی یــک ســرمایهگذاری در بخــش معــادن
زغــال ســنگ دو تــا ســه ســال زمــان میبــرد.
دبیــر انجمــن زغــال ســنگ ایــران تصریــح کــرد :در حــال
حاضــر میــزان ذخایــر قطعــی مــا در بخــش زغــال ســنگ
یــک میلیــارد و  200میلیــون تــن اســت امــا متاســفانه
فقــط یــک میلیــون و  800هــزار تــن زغــال ســنگ تولیــد
میشــود ایــن درحالــی اســت کــه نیــاز داخــل  3میلیــو
ن و 200هــزار تــن زغــال ســنگ اســت .صمــدی در ادامــه
صحبتهــای خــود بــا اعــام اینکــه بعــد از تاکیــدات رئیــس
جمهــور مبنــی بــر حمایــت از معــادن زغــال ســنگ نامــه
نگاریهــای مختلفــی بــا وزارت صنعــت و بخشهــای
مربوطــه بــرای حمایــت از ایــن حــوزه انجــام دادهایــم،
افــزود :متاســفانه هیــچ کــدام از نامههــای مــا پاســخ
داده نشــد حتــی ایمیــدرو نیــز هیــچ صحبتــی مبنــی بــر
حمایــت از ایــن حــوزه را مطــرح نکــرد .بــه نظــر میرســد
گویــا اصــا اراده ای بــرای حمایــت از معــادن زغــال ســنگ
وجــود نــدارد و فعــاالن ایــن حــوزه محکــوم بــه فعالیــت
آن هــم در ســختترین شــرایط هســتند.

