خبر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :

ریشه رانت در فوالد ،قیمتگذاری
دستوری است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که ریشه رانت در فوالد،
قیمت گذاری دستوری است ،گفت :باقیمت دستوری شمش فوالد،
برخی خریداران شمش اقدام به گرانفروشی میلگرد و تیرآهن در بازار
سیاه کردهاند.کاظم موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:
امروز شاهد یک قدرت مافیایی پنهان در حوزه فروش محصوالت
فوالدی ساختمانی هستیم که مجلس بهزودی با پیگیر یهای
خود مانع از تداوم شیوه فعلی یعنی خرید ارزان مواد اولیه و فروش
گران به مردم خواهد شد.عضو هیئترئیسه کمیسیون اقتصادی
مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس میتواند مانع از اقدام
برخی نوردکارانی که با خرید شمش ارزان در بورس اقدام به فروش
محصوالتشان با قیمتهای باال در بازار سیاه شدهاند ،شود؟ گفت:
ابتدا باید اعالم کرد که قیمت گذاری دستوری فوالد از طرف مجلس
مطرح نشده است بلکه این موضوع از سوی دولت پیگیری شد و
ریشه رانت در حوزه فوالد نیز همین قیمت گذاری غیرمنطقی است.
در این حوزه بدون شک مجلس سمت مردم است و نمی گذارد
عدهای که مواد اولیه ارزان خریدهاند بهراحتی محصوالت تولیدی
را بهجای فروش با سود معقول با نرخ دالر آزاد در بازار سیاه بفروشند.
موسوی با طرح این پرسش که آیا قرار بر عرضه کل زنجیره فوالد در
بورس کاال نبود؟ گفت :سؤال این است که چرا خریداران مواد اولیه
با قیمت معقول ،محصول تولیدیشان را در بورس عرضه نمی کنند
تا همهچیز شفاف شود؟ در این میان نهادهای نظارتی باید برای
صیانت از مصرف کنندگان وارد عمل شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد :نوساناتی
که اخیرا در بازار فوالد ایجاد شد و عدم ثبات قیمتها را به دنبال
داشت ،زمینهساز برخی مشکالت در بازار سرمایه هم شد.عضو
هیئترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که محصوالت
فوالدی ازجمله میلگرد و تیرآهن از نیازهای اورژانسی تولید مسکن
است ،گفت :طی ماههای گذشته و با قیمت دستوری شمش فوالد،
برخی خریداران شمش اقدام به گرانفروشی محصوالت موردنیاز
صنعت ساختمان ازجمله میلگرد و تیرآهن در بازار سیاه کردهاند
این اقدام نمونه بارز بهرهمندی از رانت است.به گفته وی ،همه
تجربیات گذشته اثبات می کنند که قیمت گذاری دستوری فوالد
بههیچوجه به صالح کشور و به سود مردم نبوده و باید بهطور حتم
اقداماتی برای جلوگیری از این مسائل اتخاذ شود.موسوی با بیان
این کهشاهدقدرتباالیمافیایپنهان،دالالنوسودا گرانهستیم،
اظهار داشت :باید بهطور حتم اقدامی صورت گیرد تا مسئوالن مانع
فعالیت این افراد در بازار شوند و شرایطی را در این زمینه مقرر کنند
تا از طریق شفافیت ،فعالیت دالالن و سودا گران در حوزه کاالها به
حداقل برسد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :در مجلس
عالوه بر قیمت گذاری فوالد درزمینه قیمت ارز هم مسائلی مطر ح
شده است که حذف ارز  ۴۲۰۰هم بهعنوان ریشه فساد و تقویت حضور
سودا گران و دالالن در اقتصاد نیز در دستور کار است.

رئیسکل بانک مرکزی:

کارتهای بدون هویت
نباید تراکنش داشته باشند
همتی گفت:در حالحاضر کشور نیازهایارزیمهمتریدارد،بنابراین
تخصیص ارز به واردات خودرو جزء اولویتها قرار ندارد و بحث واردات
اصال مطرح نیست.به گزارش تسنیم،عبدالناصر همتی از حمایت
بانک مرکزی و نظام بانکی بهمنظور رشد تولید خودروسازی داخلی
با روشهای غیرتورمی خبر داد و اظهار داشت :بر مبنای زنجیره تولید،
به تمام زنجیره رسیدگی خواهیم کرد و باید منابعی که در دسترس
داریم در انتهای زنجیره هزینه شود.رئیس کل بانک مرکزی گفت :برای
رشد  50درصدی در صنعت خودرو و داخلی سازی قطعات در جلسه
شورای پول و اعتبار تصمیم گرفتیم با روشهای غیر تورمی مانند اوراق
گام به مبلغ  10هزار میلیارد تومان به این صنعت کمک کنیم.وی با
تأ کید براین که این روند بهمرور آثار مثبتی خواهد داشت ،افزود :امروز
هم آمدیم تا ببینیم خودروسازان و تولیدکنندگان چه مشکالتی دارند
تا بتوانیم به آنها رسیدگی کنیم.برای خودروسازان و قطعه سازان
ارز اقالم اولیه تأمین شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
همتی با بیان این که اوراق وام یک گواهی اعتبار مولد است و یک
روش تأمین مالی غیر مولد بهحساب میآید ،ادامه داد:این اوراق
نقدینگی ایجاد نمی کند ،فقط از طریق سیستمبانکی در بازار سرمایه
معامله میشوند.
با این روش  10هزار میلیارد طی چند ماه آینده در اختیار خودروسازان
قرار می گیرد و امیدواریم جهش خوبی در تولید ایجاد کند.رئیس کل
بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت واردات خودرو
و دادن ارز تخصیصی به آن گفت :در حال حاضر کشور نیازهای ارزی
مهمتری دارد ،بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جزء اولویتها
قرار ندارد و بحث واردات اصال مطرح نیست.
همتی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره مشکل بهوجود آمده
برای مهاجران افغان و مسدود شدن کارتهای بانکی آنها گفت :از
بانکهای عامل درخواست کردهایم یک ماه برای دریافت کد شهاب
فرصت دهند .بهطور جد به دنبال این هستیم جلوی نقلوانتقال پول
و کارهای بانکی از طریق کارتهای نامعتبر گرفته شود.وی با تأ کید
براین کهقانونمبارزهباپولشوییرابهطورجدپیگیریمی کنیم،تصریح
کرد :برای ما بحث ایرانی و افغانستانی مطرح نیست ،ما می گوییم
کارتی که هویت ندارد نباید ترا کنش انجام دهد.

در دهه فجر امسال؛

 21پروژه بزرگ صنعت آب و برق
در  4استان کشور به بهرهبرداری میرسد
وزارت نیرو در چهل و دومین فجر پیروزی انقالب اسالمی  21پروژه
بزرگ به ارزش هشت هزار و  548میلیارد تومان در  4استان کشور
را با حضور ویدئوکنفرانسی رئیسجمهور و وزیر نیرو افتتاح می کند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو (پاون)،امسال همزمان با
دهه فجر4،استان خراسان شمالی،کردستان،اردبیل و فارس میزبان
هفتههایسیونهموچهلمپویش#هرهفته-الف-ب-ایرانهستند
که در این برنامهها 9 ،پروژه در صنعت آب و  12پروژه نیز در صنعت
برق افتتاح میشود.امروز یکشنبه دوازدهم بهمنماه همزمان با
سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن و در هفته سی و نهم
پویش #هرهفته-الف-ب-ایران،پروژه «واحد شماره  3بخش بخار
سیکل ترکیبی شیروان» در استان خراسان شمالی افتتاح میشود.
همچنین در استان کردستان 7پروژه برقی شامل یک نیروگاه مقیاس
کوچک 4 ،پروژه تأمین برق و دو پروژه احداث خطوط برای تأمین
برق پایدار برای مشترکان،کاهش تلفات و خاموشیها افتتاح خواهد
شد؛در این استان  5پروژه صنعت آب شامل سد َر ِمشت ،دو پروژه
شبکههای آبیاری و زهکشی و دو پروژه تصفیهخانه آب و فاضالب نیز
در شهرهای سقز و کامیاران به بهرهبرداری میرسد.بیست و یکمین
روز بهمنماه و در نهمین روز گرامیداشت دهه فجر نیز پروژه«بخش
بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن»در استان اردبیل بهمنظور افزایش
تولید و پاسخگویی به رشد فزاینده بار در مرکز کشور در قالب هفته
چهلم پویش #هرهفته-الف-ب-ایران افتتاح میشود.در این هفته
از پویش 3،پروژه صنعت برق شامل دو نیروگاه خورشیدی،یک پروژه
مدیریت شبکه توزیع و  2پروژه آبی شامل دو سد تنظیمی مالصدرا و
ُ
َتنگخمار در شهرستانهای اقلید و فسا افتتاح خواهد شد.همچنین
پروژه تصفیهخانه آب در شهرستان فسا و تصفیهخانه فاضالب شهر
جدید صدرا با هدف استفاده مجدد از پساب و تأمین آب شرب و
صنعت این استان به بهرهبرداری خواهد رسید.
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وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون پاسکاری می کنند؛

توپقانونمالیاتازخانههایخالیدرزمیندولتیها
نفیسه امامی
طرح مجلس برای دریافت مالیات از
خانههایخالی کهبعدازدوباررفتوبرگشت
به کمیسیوناقتصادیورفعایراداتمورد
تأیید شورای نگهبان قرار گرفت ،سرانجام
دومدیماهازسویمجلسبهدولتارسال
و پانزدهم همان ماه توسط رئیسجمهور
به وزیر اقتصاد ابالغ گردید.
طر ح دوفوریتی اصالح قانون مالیات بر
خانههای خالی از مردادماه امسال کلید
خورد و آذرماه به تصویب رسید تا بر این
اساس ،در صورتی که یک واحد مسکونی
بیش از  ۱۲۰روز از یک سال بدون سکنه یا
کاربرباشدبهعنوان«خانهخالی»محسوب
و مشمول قانون مالیات قرار بگیرد.
هدف از عملیاتی شدن قانون اخذ مالیات
از خانههای خالی به عنوان پارامتری برای
تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بازار
مسکن از سوی مجلس درنظر گرفته شد
تا به عنوان ابزار نظارتی بتواند خانههای
احتکارشدهرابهبازارملتهبوافسارگسیخته
مسکن وارد کند.
براساسطرحمجلس،وزارتراهوشهرسازی
مکلف شد اطالعات موردنیاز برای وصول
مالیاتازواحدهایمشمولماده54قانون
مالیاتهایمستقیمرادراختیارسازمانامور
مالیاتیقراردهدواینسازماننیزموظفاست
مالیات تعیینشده را به مالک واحد مذکور
ابالغ کند.مالکواحدخالینیزمکلفاست
تا  3ماه پس از ابالغ ،مالیات را پرداخت کند
و در صورت عدم پرداخت ،مشمول جریمه
 ۴درصدی ماهانه خواهد بود.
اخذ مالیات از خانههای خالی موضوع
تازهای نیست و در سالهای گذشته هم
بارهامطر حشدهبود،امابهدالیلمختلفی
ازجملهعدمهماهنگیدستگاههایمرتبط

اجرایی نشد .یکی از مهمترین موانع برای
اجرای این قانون ،عدم وجود سامانه
جامع اطالعاتی بود تا با شناسایی دقیق
خانههای خالی اعم از بهرهبرداری توسط
مالک ،اجاره یا خالی بودن ملک بهعنوان
یک ابزار برای شناسایی مشموالن مالیات
قابلاستفاده باشد.
بهتازگیمحمودمحمودزاده،معاونمسکنو
ساختمانوزارتراهوشهرسازیدرخصوص
آمار شناسایی خانههای خالی ،اعالم کرده
است«:تا کنونیکمیلیونو۱۵۰هزار خانه
خالی در کشور شناساییشده و در کارتابل
سازمان امور مالیاتی قرارگرفته است ».این
در حالیاست کهسازمانامور مالیاتیبیان
ی کندازمجموعاطالعاتقابلاستحصال
م 
برایمالیاتخانههایخالی،میزانبسیار
اندکی قابلاستفاده است و بخش زیادی از
دیتای دادهشده قابل اتکا نیست.
زیرساختهابرایشناساییخانههای
خالی فراهم نیست
سیدناصرموسویالرگانی،عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس در گفتوگو با «رسالت»
درباره روند اجرای قانون اخذ مالیات از
خانههای خالی اظهار کرد« :علیرغم
این که دولت اعالم می کرد سامانهای را
برای شناسایی خانههای خالی تعریف
کرده و زیرساختها برای شناسایی آماده
هستند ،اما ظاهرا هنوز این امکان فراهم
نشده است ،اما با این تفاسیر در بودجه
 1400موضوع اخذ مالیات از خانههای
خالی مورد تأ کید قرارگرفته و انتظار میرود
از ابتدای سال آینده این قانون اجرایی و
عملیاتی شود».
وی افزود« :در شرایط فعلی تحریم که
امکان صادرات زیاد نفت وجود ندارد و با
کمبود جدی بودجه و کسری آن مواجه

هستیم ،دولت باید برای اداره کشور از
ظرفیت مالیاتهای اخذشده استفاده
کند و به همین دلیل اجرای قانون مالیات
بر خانههای خالی در شرایط فعلی ضرورت
دارد .مجلس یازدهم نیز از ابتدا به دنبال
اخذمالیاتازخانههایخالیبود،زیراطبق
آمار بیش از دو میلیون واحد خان ه خالی از
سکنه هستند که نه به فروش میرسند و
نه اجاره و رهن داده میشوند».
عضو هیئترئیسه مجلس با اشاره به عدم
هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی و
سازمانامورمالیاتیبرایشناساییواحدهای
خالیازسکنه گفت«:بهطورمعمولارگانها
مسئولیت کم کاری خود را به عهده دیگر
ی گذارند به این دلیل که فالن
سازمانها م 

سازمان یا اداره با ما همکاریهای الزم را
نداشتهوزیرساختهاراآمادهنکردهاست،
درنتیجه ما هم امکان عملیاتی و اجرایی
کردن آن قانون را نداریم».
موسویالرگانیاضافه کرد«:سامانهامال ک
که وزارت راه و شهرسازی مدعی تکمیل آن
است ،باید این قابلیت را داشته باشد که
مورداستفادهسازمانامورمالیاتیقراربگیرد
و اطالعات دقیق و کامل را ارائه دهد».
م کاریسازمانامورمالیاتیدر
ویبااشارهبه ک 
اجرایقانونمالیاتبرخانههایخالی گفت:
«اینسازماناز زیربار بعضیاز مسئولیتها
ی کند.بهعنواننمونهسازمان
شانهخالیم 
امور مالیاتی باید از قبل زیرساختهای
مالیاتبرارزشافزودهازصندوقهایفروش

عبدلی مطرح کرد:

نصرالهی:

برخورد قانونی با نیروگاههای استفادهکننده از سوخت مایع

امروز  160مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده میشود
مجری طرح نیروگاههای سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی از افتتاح
واحدسومبخشبخارنیروگاهشیروانبادستوررئیسجمهوروبهصورت
ویدئوکنفرانس در روز یکشنبه خبر داد و گفت :با بهرهبرداری از این
پروژه ظرفیت کل نیروگاه به یک هزار و  ۴۳۴مگاوات خواهد رسید.به
گزارشتسنیم،علیرضانصرالهی،مجریطرحنیروگاههایسیکلترکیبی
شرکتبرقحرارتیدر نشستیخبریاظهار داشت:نیروگاهشیروان که
دراستانخراسانشمالیواقعشده،دارای6واحد گازی159مگاواتی
وسهواحدبخار 160مگاواتیاست کهپیشازایندوواحدبخار آنوارد
مدار بهرهبرداری شده و امروز سومین واحد بخار این نیروگاه رسما به
بهرهبرداری میرسد.نصرالهی با بیان این که«با بهرهبرداری از این
پروژه ظرفیت کل نیروگاه به یک هزار و  434مگاوات خواهد رسید»،
گفت :براساس سیاستهای وزارت نیرو و صنعت برق کشور جهت
استفاده بهینه از منابع بهویژه سوخت مصرفی نیروگاهها و افزایش
راندمان تولید ،طرح  22واحد بخش بخار نیروگاههای سیکلترکیبی
کهبخش گاز آنهاقبالاجراشدهاستدر برنامهتوسعهتولیدبرق کشور
قرار گرفت کهسهواحدبخشبخار نیروگاهشیرواندر زمرهاینطر حها
بودهاست.ویافزود:افزایشظرفیتتولیدبرقمنطقهوتأمینبخشی
ازتقاضایشبکهسراسریبرق کشور،پاسخبهنیازروزافزونرشدمصرف
برق منطقه ،استفاده از حدا کثر توان مهندسی داخل کشور و ارتقای

دانش فنی در ساخت نیروگاههای حرارتی ازجمله اهداف اجرای این
پروژهاست.مجریطرحنیروگاههایسیکلترکیبیشرکتبرقحرارتی
تأ کید کرد :در یک فرآیند انتقال تکنولوژی تمامی تجهیزات عمده
این نیروگاه شامل توربین ،بویلر بازیافت ،ژنراتور ،تجهیزات سیستم
کولینگ و سیستم کنترل توسط متخصصان داخلی و همکاران گروه
مپنا اجرا شده و فرآیند آن بهطور کامل در داخل کشور انجام میشود.
وی یادآور شد :ابتدای سال  80قراردادی بهمنظور انتقال تکنولوژی
توربینهای گازی و در اواسط دهه  80نیز قراردادی بهمنظور انتقال
تکنولوژیتوربینهایبخار کالسEمنعقدشدهبود کهدر حالحاضر
تکنولوژی این توربینها در داخل کشور وجود دارد و در نیروگاههای
مختلف ازجمله شیروان این فناوری توسط همکاران ایرانی انجام
میشود.نصرالهی افزود  :در خصوص انتقال تکنولوژی توربینهای
کالس  Fنیز قراردادی پنج هزار مگاواتی برای سایر ساختگاههای
در دستساخت ازجمله نیروگاههای هنگام ،اندیمشک ،ویس و
سهند منعقدشده و این توربینها نیز در حال نصب است.مجری
طرح نیروگاههای سیکلترکیبی شرکت برق حرارتی اضافه کرد :در
توربینهای کالس  Eمجموع راندمان در بخش سیکلترکیبی حدود
50درصدودر توربینهای کالس Fکهامروزهفناوریآندر داخل کشور
وجود دارد ،راندمان به  58درصد خواهد رسید.

مدیرعامل رجا گفت :این شرکت تا کنون ریالی تسهیالت کرونایی
دریافت نکرده است و ترک فعل بانک عامل ،موجب به خطر افتادن
امنیتشغلی10هزارنفراز کارکنانرجاشدهاست.به گزارشخبرگزاری
ن که
صداوسیمااز روابطعمومیشرکترجا،محمدرجبیبابیانای 
شرکت حملونقل ریلی رجا تا کنون موفق به دریافت تسهیالت
حمایتی از کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا نشده است ،افزود:
تا کنون فقط چند شرکت کوچک حملونقل ریلی توانستهاند وام
ی کهشرکترجاسهمبیشاز۵۰درصدی
کروناییدریافت کنندودرحال 
بازار حملونقل مسافری ریلی دارد ،اما تا کنون ریالی از وام کرونایی
دریافت نکرده است که این بهطور مستقیم به کوتاهی مدیران و
ن که حدود ۹
ی گردد.وی با بیان ای 
دستاندرکاران بانک عامل برم 
ماه است پیگیر دریافت این وام بودهایم ،ادامه داد :آقایان رسولی
مدیرعامل شرکت راهآهن ،آدمنژاد معاون حملونقل وزارت راه و
شهرسازیوحتیوزیرراهوشهرسازیبارهابامدیرعاملبانکملت
دراینباره مذا کره داشتهاند و از این بابت که به نظر و دستور ایشان
هم توجهی نشده شرمنده هستیم.مدیرعامل شرکت رجا پرسید:
اینچهوضعیتیاست کهآئیننامههایمصوبستاد کروناودولت
ضمانت اجرایی ندارد و دستور وزیر راه و شهرسازی کشور برای
ن که3بار از سویوزارتراهو
چنینموضوعینافذنیستوباوجودای 
س کلبانکمرکزیبهمدیرعاملبانکملتدستور
شهرسازیورئی 
داده شده ،اما هنوز هیچ اقدامی برای پرداخت تسهیالت کرونایی

یک مقام مسئول در وزارت کار:

یکمیلیوننفر
به جمعیت
بیکارانکشور
اضافه شد

نوسان قیمت مرغ ناشی از تصمیمات
ستاد تنظیم بازار است
نایبرئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت:مرغداران نقشی
در افزایش قیمت مر غ ندارند و این نوسان قیمت نتیجه تصمیمات
ستاد تنظیم بازار است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما،
ن که در مهرماه گذشته ستاد تنظیم
حبیب اسداهلل نژاد گفت :بعدازای 
بازار قیمتهر کیلوگرممر غ گرمرا۲۰هزار و۴۰۰تومانتعیین کرد،شرایط
برای تولید مناسب بود و تولیدکنندگان نیز با این قیمت مر غ را به بازار
عرضه کردند.اسداهلل نژاد گفت :در 3جلسه متوالی ،ستاد تنظیم
بازار قیمت نهادهها را افزایش داد ب ه گونهای که قیمت هر کیلو ذرت

یک مقام مسئول گفت :هیچ نیروگاهی اجازه استفاده از سوخت مایع
را ندارد و در صورت استفاده باید پاسخگو باشد.
علیاصغر عبدلی ،مدیرکل بهسازی نیروگاه و محیطزیست شرکت
تولید برق حرارتی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،در خصوص
راهکارهای اجرایی برای کاهش استفاده از سوخت مایع در نیروگاهها
گفت:هیچنیروگاهیاجازهاستفادهازسوختمایعراندارد.به گفتهاین
مقاممسئولنیروگاههاا گراز سوختمایعاستفاده کنندبایدپاسخگو
باشند.او ادامه داد :در فصل سرد سال که با محدودیت سوخت گاز
مواجه میشویم ،تالش میشود تا حدا کثر بهرهبرداری از واحدهایی
با بیشترین میزان راندمان صورت گیرد و بدین ترتیب میزان سوخت
موردنیاز حداقل شود.مدیرکل بهسازی نیروگاهها و محیطزیست
شرکت تولید برق حرارتی تصریح کرد :از دیگر اقدامات این است که در
نیروگاههایبخاریاطرافشهرهامصرفسوختمایعصفریادرحداقل
ی گیرد
ممکن قرار گیرد و مصرف سوخت مایع به نیروگاههایی تعلق م 
که حدا کثر فاصله را با شهرها دارند که اثرات آن بر مرا کز جمعیتی به
ن کهآیانیروگاهریودماوند
حداقلبرسد.عبدلیدر ادامهبااشارهبهای 
ی کنند یا خیر؟ گفت:نیروگاه ری و دماوند
از سوخت مایع استفاده م 
جزء نیروگاههای گازی هستند این نیروگاهها اصال امکان استفاده از
مازوت را ندارند و ازنظر فنی نمیتوانند استفاده کنند و ا گر جایگزین

انتقاد مدیر عامل رجا از پرداختنشدن تسهیالت کرونایی :

امنیت شغلی  ۱۰هزار کارگر ریلی در خطر است
ی که بسیاری از شرکتهای
انجام نگرفته است.رجبی افزود :درحال 
حملونقل ریلی نتواستهاند تسهیالت کرونایی دریافت کنند ،اما
شرکتهای هواپیمایی در چند ماه گذشته موفق به دریافت  ۲هزار
و  ۴۰۰میلیون تومان تسهیالت شدهاند که شواهد و قرائن نیز حا کی
استدر حالرایزنیبرایدریافتتسهیالتدومهستند.ویادامه
داد:اعتبارتسهیالت کروناییبرایشرکتهایحملونقلریلی۹۴۰
میلیارد تومان است که حسب آخرین اطالعات اخذشده تا کنون
برخی شرکتها با مشقت فراوان دریافت کردهاند ،اما بزرگترین
شرکت ریلی که رجا است تا کنون یک ریال هم از این وام دریافت
نکرده است.مدیرعامل شرکت رجا با بیان این که شرکت رجا هر
درخواستی که بانک ملت برای پرداخت وام اعالم کرده را انجام
داده و رعایت کرده است ،اما همچنان تصمیم گیران بانک ملت
اقدامی برای پرداخت این وام که دستور و مصوبه ستاد ملی مبارزه
با کروناودولتورئیسجمهور بوده،نکردهاند ،گفت:طبقخواسته
بانکملت،ارزیابیوا گنهابرایترهینانجامشدوبهپایانرسیدو
بعدازآن درخواست تنظیم متن قرارداد را داشتند که پس از تنظیم
متن قرارداد برای تأیید به بانک ملت ارسال شد ،اما به یک خط از

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت :در یک سال گذشته
یکمیلیون نفر بیکار شدهاند و  ۷۳۰هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفتهاند.
به گزارش تسنیم ،بررسیهای انجامشده نشان میدهد ،بازار کار کشور در سال
 1399بیش از هرچیز متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده است .بااینحال این بازار
بهطور سنتی با چالشهای بسیاری ازجمله نرخ پایین مشارکت باالخص در زنان،
نرخ باالی بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده ،اشتغال ناپایدار و کم کیفیت و عدم
توازنمنطقهایدستب ه گریبانبودهاست.باوجودافزایش3میلیوننفریتعداد
شاغلین طی سالهای  1394تا  1398بااینحال چالشهای مذکور همچنان باقی
استودربرخیمواردحتیتشدیدنیزشدهاست.مطابق گزارشهایمرکزآماردرپاییز
99سهم جمعیت بیکار فار غالتحصیل آموزش عالی از کل بیکاران  40.2درصد بوده

نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی:

ی کرد ،اما تا کنون این مصوبه را
را فراهم م 
اجرایی نکرده است».
موسوی الرگانی در پایان سخنانش تصریح
کرد« :سازمان امور مالیاتی هنوز نتوانسته
جلوی فرار مالیاتی را بگیرد .این سازمان
ی کند
بعضیازقوانینرابهدلخواهخوداجرام 
که همین اقدام ،نارضایتیهای زیادی را
در پی داشته است .ضمن این که بعضی
از قوانین که امکان شفافسازی دارند را
ی کند».
اجرایی نم 
عدم مالیات ستانی از بخش مسکن
با پاسکاری سازمانهای متولی
سالهاست کارشناساناقتصادیبرضرورت
ی کنند
تستانیازبخشمسکنتأ کیدم 
مالیا 
تا به این واسطه تعادل و کاهش قیمتها

در خرید ،رهن و اجاره ملک اتفاق بیفتد،
ی که با وجود اهمیت این مسئله ،اما
درحال 
درعملمسئوالنسازمانهاووزارتخانههای
ذیربط ،اقدام جدی برای عملیاتی کردن
این مؤلفه تأثیرگذار انجام ندادهاند.
درحالحاضربسیاریاز کشورهابااجرایاین
قانونتوانستهاندتعدادزیادیازواحدهای
مسکونیخالیراروانهبازار کنندو کانادایکی
ازنمونههایموفقدراینزمینهاست.دولت
محلیونکووربررویخانههایخالیازسال
،۲۰۱۷مالیات۱/۲۵درصدیتعیین کردهو
از آن زمان تا کنون ۳۰ ،هزار خانه خالی وارد
بازار شدهاند که  ۱۱هزار واحد آن ،به بخش
اجاره راهیافتهاند.
این تصمیم مقامات ونکوور ،عالوه بر آنکه
باعثپایینآمدناجارهبهاشده۱۹،درصد
قراردادهای اجاره مسکن بلندمدت را هم
افزایش داده است .این در شرایطی است
که هنوز در کشور ما در برابر اجرای مالیات
از خانههای احتکار شده ،مقاومت صورت
ی گیرد.
م 
یکی از دالیل اصلی در تورم باال در بخش
مسکن،وجودنگاهسرمایهایبهاین کاالی
مصرفیاست.برآیندوجودچنینرویکردی
خودداریمالکانازعرضهواحدهایمسکونی
بهبازاردرزمان کاهشقیمتمسکنبهامید
باال رفتن قیمتهاست ،اما اخذ مالیات
ابزاری مهم برای مقابله با احتکار مسکن و
ساماندهیبازارملکقلمدادمیشود.بااین
تفاسیر وزارتخانه راه و شهرسازی و سازمان
امور مالیاتی که دو نهاد مؤثر در اجرای این
قانونمحسوبمیشوند،باپاسکاریمیان
یکدیگر هر کدام به دالیل مختلف از زیر بار
اجرای این قانون شانه خالی کردهاند و
هنوز قانون مالیات از خانههای خالی راه
به جایی نبرده است.

این قرارداد ایراد گرفتند و  ۴ماه است که در پروسه اصالح اینیک
خط از قرارداد هستیم ،اما به نظر میآید که تمام این موضوعات و
خواستهها در راستای اتالف وقت بانک عامل برای طوالنی کردن
پروسه و پرداخت نکردن تسهیالت است.وی ادامه داد :مجموعه
بانک ملت در نظر داشته باشد که شرکتهای مسافری ریلی
حدود  ۱۰هزار نفر پرسنل مستقیم دارند که معیشت و امنیت
شغلیشان به مخاطره افتاده است .شرکت رجا نیز حدود پنج
هزار پرسنل و نیرو دارد که با خانوادههای این افراد ،خانواده
رجا به بیش از  ۱۴هزار نفر میرسد و نمیتوانیم به این جمعیت
بگوییم به دلیل کوتاهی بانک ملت نمیتوانیم به مطالباتشان
پاسخ دهیم.رجبی گفت :در حال حاضر صرفا ارزش وا گنهای
رجا حدود  ۱۲هزار میلیارد تومان است و تا کنون ما با کمک
شایسته تقدیر سهامدار و همچنین فروش دارایی توانستهایم
حداقلها را حفظ کنیم.وی با اشاره به سهم رجا از وام کرونایی
اضافه کرد :از  ۹۴۰میلیارد تومان وام کرونایی برای شرکتهای
حملونقل ریلی۳۱۲ ،میلیارد تومان سهم شرکت رجا و ۵۰میلیارد
تومان سهم شرکت نوین صنعت زیرمجموعه شرکت رجا است

است.اینسهمدر بینزناننسبتبهمردانونقاطشهرینسبتبهنقاطروستایی
بیشتر بوده است.عالءالدین ازوجی؛ مدیرکل دفتر اشتغال وزارت کار با بیان اینکه
40درصدبیکاران کشورفار غالتحصیلدانشگاهیهستند ،گفت2:میلیونو400هزار
نفر بیکار در کشور وجود دارد که 40درصد آنها را فار غالتحصیالن دانشگاهها شامل
ن کهدر یکسال گذشتهیکمیلیوننفربیکار شدهاند،اظهار
میشود.ویبابیانای 
داشت730 :هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفتهاند البته مبلغ کمی مانده است
که آن نیز بهزودی پرداخت میشود.وی با بیان اینکه2میلیون و 400هزار نفر بیکار
در کشور وجوددارد که40درصدآنهارافار غالتحصیالندانشگاههاشاملمیشود،
افزود :ساالنه 600تا 700هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داریم.ازوجی ادامه داد:
ت کار براساس تبصره 18بودجه حفظ اشتغال ،توسعه
ت گذاری اشتغال وزار 
سیاس 

از کیلویی  ۱۵۰۰به کیلویی  ۱۷۰۰تومان ،سویا از  ۲۷۰۰به  ۳۶۰۰و جوجه
یکروزه از  ۲۸۰۰به  ۴/۲۰۰تومان رسید ،همچنین هزینه حملونقل و
وا کسن نیز با افزایش روبهرو شد ،اما قیمت مر غ ثابت ماند.نایبرئیس
ی که با توجه به افزایش
کانون سراسری مرغداران گوشتی افزود :درحال 
ی کرد
قیمت نهادههای تولید میبایست قیمت مر غ نیز افزایش پیدا م 
تا تولیدکنندگان از این بابت متضرر نشوند ،ولی این اتفاق رخ نداد.
اسداهلل نژاد گفت :افزایش قیمت مر غ در بازار در حال حاضر نیز ناشی
از همین تصمیمات ستا د تنظیم بازار است و در حال حاضر قیمت
حدود  ۲۴هزار تومان نرخ واقعی مر غ است که انتظار میرود ستاد
تنظیم بازار نیز با توجه به افزایش قیمت نهادهها ،قیمت مصوب این
محصولرااصالح کند.ویافزود:در حالحاضرتولیدکنندگانبادر نظر
گرفتن قیمت مصوب مر غ از فروش آن متضرر میشوند و میبایست با
تصمیمات جدید قیمت این محصول منطقی شود.

ی کنند .او بیان
سوختی باشد از سوخت مایع یا گازوئیل استفاده م 
کرد:درحالحاضردرشهرتهرانواطرافآن4،نیروگاهبعثت،ری،منتظر
قائمونیروگاهدماوندقراردارند؛ازمیانآنهانیروگاهبعثتومنتظرقائم
نیروگاهبخاریهستندونیروگاهری گازیونیروگاهدماوندسیکلترکیبی
است.عبدلی ادامه داد:بهطورکلی نیروگاه ری و دماوند امکان مصرف
سوختمازوتراندارندودر نیروگاهبعثتونیروگاهمنتظرقائممخازن
سوخت مازوت از پنج سال گذشته توسط دستگاه قضائی پلمب شده
است و نهتنها امسال بلکه از پنج سال پیش مصرف سوخت مازوت
ندارند ،در حال حاضر سوخت تمامی نیروگاهها با سوخت گاز است
و زمانی که سوخت گاز آنها قطع میشود ،واحدهای نیروگاه از مدار
خارج میشوند.مدیرکل بهسازی نیروگاهها و محیطزیست شرکت
تولید برق حرارتی گفت :بهصورت کلی در نیمه دوم سال خصوصا
فصول سرد سال و به دلیل افزایش مصرف سوخت در بخش خانگی
و علیرغم تالش وزارت نفت،درزمینه تأمین سوخت گاز نیروگاهها با
محدودیتهاییروبهروهستیم،بنابرایندر اینایامسال،استفادهاز
سوختمایعدرنیروگاههابرایتأمینبرقموردنیاز کشوراجتنابناپذیر
است.اینمقاممسئولدر پایانتصریح کرد:تمامینیروگاههای کشور
ی کنند چون تمامی برق
متناسب با نیاز شبکه اقدام به تولید برق م 
شبکه لحظهای تأمین میشود.
یعنی درمجموع سهم تسهیالت شرکت رجا  ۳۶۲میلیارد تومان
است که هیچ مبلغی تا کنون پرداخت نشده است.رجبی گفت:
 ۱۱ماه است که شرکت رجا را که یک شرکت راهبردی محسوب
میشود ،در دوران سخت کرونا رها کردهاند و حتی توصیههای
رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون ،کار و رفاه را
برای پرداخت تسهیالت نادیده گرفتهاند.رئیس انجمن صنفی
شرکتهای حملونقل ریلی ایران افزود :هرچند که شرکتهای
مسافری ریلی استحقاق دریافت کمک بالعوض را دارند ،اما
فعال به دلیل برخی مالحظات مطروح شده از این موضوع فاصله
گرفتیم و فقط به دنبال تسهیالت وعده دادهشده هستیم ،اما
متأسفانه به این دارایی ملی توجهی ندارند .ا کنون با دیدن حجم
کاغذبازی و نوع نگاه عوامل بانک به این نتیجه رسیدهایم که ا گر
برای واردات کاالی لوکس تقاضا داده بودیم بانک با پرداخت
وام موافقت کرده بود.وی افزود :از همان ابتدا به این بانک با
دیده تردید مینگریستیم و اصرار به تغییر بانک عامل داشتیم،
اما موافقت نشد.رجبی در پایان تأ کید کرد :از امروز مسئولیت
هرگونه رویداد ناشی از تأمین نشدن نقدینگی که منجر به توقف یا
کاهش سیر قطارها شود و ایجاد هرگونه نارضایتی میان مسافران
و پرسنل بخش ریلی و تبعات ناشی از آن منحصرا بر عهده مدیران
بانک ملت است و شرکتهای ریلی بابت «ترک فعل» به مراجع
ذیصالح شکایت خواهند برد.

کسبوکار و برنامههای بهبود وزارت کار است و بر اساس این تبصره از سال 96تا
ت گذاری و اشتغال
99ساالنه 450هزار شغل ایجاد شده است.مدیرکل دفتر سیاس 
وزارت کار گفت:باتغییری کهمجلسشورایاسالمیدرتبصره18الیحهبودجهایجاد
کرده است تولید ایجاد میشود ،اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال
وزارت کار با این تغییرات مخالف است .بر اساس تبصره 18الیحه دولت دستگاهها
برنامه 3سالهای در دست اجرا دارند ،اما سازوکاری که مجلس شورای اسالمی برای
تبصره 18ایجاد کرده برای سالهای آینده است و چارچوب کار دستگاهها را به هم
میزند.ویافزود:ساالنه5درصدبهجمعیتبیکارانفار غالتحصیلاضافهمیشود
ی کند و رویکرد حرکت دادن
و تبصره 18مجلس شورای اسالمی این مشکل را رفع نم 
منابع تبصره 14به تبصره 18کامال درست است.

با حضور مدیرعامل شرکت آبفای کشور:

گ تصفیهخانه ۴۰میلیون یورویی
کلن 
غرب اهواز به زمین زده شد
عملیات اجرایی پروژه ارتقا و توسعه تصفیهخانه فاضالب غرب اهواز
با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اعتباری
بالغبر  ۴۰میلیون یورو آغاز شد.ب ه گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت
نیرو،صادقحقیقیپور،مدیرعاملآبفایخوزستاندر اینخصوص
گفت :هزینه این تصفیهخانه حدود ۴۰میلیون یورو برآورد شده است
که البته توسعه و بازسازی تصفیهخانه قدیم را نیز طی این پروژه
در دستور کار داریم.مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان امروز در
آئین کلنگزنی پروژه ارتقا و توسعه تصفیهخانه فاضالب غرب اهواز

اظهار کرد :امسال سال ویژهای برای شرکت آبوفاضالب بود.وی
افزود :ما امروز در اهواز هستیم تا یکی از آرزوهای دیرین ه مردم شریف
اهوازوخوزستان کهجلوگیریازورودفاضالببهرودخانه کاروناست
ل  ۷ ۹تصفیهخانه شرق
محقق شود.حقیقیپور بیان کرد :ما در سا 
را افتتاح کردیم ،اما به هر دلیلی نتوانستیم خورا ک آن تصفیهخانه
را تأمین کنیم ،اما با اقداماتی که در حال انجام است امیدواریم در
اسر ع وقت این تصفیهخانه را نیز تکمیل کرده تا بتوانیم شرق اهواز را
ساماندهی کنیم.مدیرعاملآبفایخوزستانادامهداد:حضور امروز
ما جهت آئین کلنگزنی تصفیهخانه بزرگ غرب اهواز با ظرفیت ۱۰۲
هزار مترمکعب در شبانهروز و آغاز عملیات اجرایی است.وی افزود:
یکی دیگر از مشکالت اهواز وجود ایستگاههای پمپاژ متعدد است که
خوشبختانهدراینطرح3ایستگاهپمپاژبزرگبرایمنطقهغرباهواز
در نظر گرفتهایم که با مشارکت همین گروه اجرایی خواهد شد.

