اقتصادی

شنبه  20 /آذر  6 / 1400جمادی االولی 11 / 1443دسامبر 2021

اخبار
به دلیل قطع سیستم کارت ایجاد می شود

اختالل دو روزه در پرداخت بهای
بنزین برای چند کارت بانکی

رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت:
تا پایان شب  ۱۹آذرماه امکان پرداخت بهای
سوخت توسط کارتهای بانکی سپه .مهر اقتصاد،
حکمت ایرانیان و قوامین امکانپذیر نیست.
اسداهلل قلی زاده در گفت و گو با با ایسنا،
با بیان اینکه طبق اطالعیه منتشر شده به دلیل
ایجاد تغییرات در سیستم به جهت موضوع ادغام
چند بانک دیگر در سپه ما با اختالل و قطعی
کارتهای این بانکها ،فردا و پس فردا مواجه
هستیم ،اظهار کرد :احتمال دارد مشکالتی برای
مردم و جایگاهداران ایجاد شود.
وی با بیان اینکه ظاهرا قطعی این کارتها
تا ساعت  ۱۲جمعه ادامه دارد و ما از مردم
میخواهیم در این محدوده زمانی از کارتهای
دیگر بانکها استفاده کنند یا وجه نقد به همراه
داشته باشند ،گفت :باتوجه به اینکه طوالنی
شدن تسویه حساب مراجعین و کارکنان
جایگاهها موجب ایجاد صف مقابل جایگاهها
میشود ،تقاضا همکاری را داریم.
به گفته رئیس صنف جایگاهداران کشور
طبق پیگیریهای انجام شده ،عمده قطعی
کارتهای بانکی سپه تا پایان جمعه است و
مسئوالن این بانک در تالش هستند که در
روزهای دیگر اختالل عمده را شاهد نباشیم.

فروش لباس تاناکورا ممنوع!

عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان
پوشاک تاکید کرد که فروش پوشاک تاناکورا ،به
دلیل مسائل بهداشتی و قاچاق بودن این نوع
پوشاک ،ممنوع است و در صورت برخورد با این
نوع فروشگاهها ،پلمب میشوند.
مجید افتخاری در گفتوگو با ایسنا ،تاکید
کرد که فروش پوشاک تاناکورا به طور کلی در
کشور ممنوع است و اتحادیه در هر نقطهای با این
نوع فروشگاه برخورد کند آن را پلمب میکند.
وی با بیان اینکه شنیدهها حاکی از ورود کاالی
تاناکورا به برخی استانها از جمله سیستان و
بلوچستان و سنندج است ،تصریح کرد :عموماً از
کاالهای تاناکورا استقبال زیادی نمیشود.
عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان
پوشاک در پاسخ به سوالی درباره پوشاک
تاناکورای برند خارجی ،گفت :این کاالها قطعا
قاچاق است و از راه شبکههای غیر قانونی
زیرزمینی فروخته میشود.
البته به گفته وی ممکن است که پوشاک
خارجی اهدایی از سوی کشورهای دیگر هم
باشد .به طوری که ممکن است پوشاک به یک
کشور ثالث اهدا شده باشد ،اما پوشاک برند از
آنها جدا و فروخته شود.
افتخاری با بیان اینکه تعداد فروشگاههای
تاناکورای فعال در کشور بسیار کم است ،تصریح
کرد :با بیشتر این واحدها چندین بار برخورد
و پلمب شدند و حتی تعهد دادند ،اما دوباره
فعالیت خود را آغاز کردهاند .اما همچنان اتحادیه
در صورت مشاهده با آنها برخورد میکند.
به گفته وی علت ممنوعیت فروش پوشاک
تاناکورا ،مسائل بهداشتی و قاچاق بودن این نوع
پوشاک است .چرا که این لباسها استاندارد
ندارند ،نظارتی بر وضعیت آنها انجام نمیشود و
حتی ممکن است منجر به آسیب جسمانی شود.
نامه بانک مرکزی به صرافیها

نیازهای جدید ارزی اعالم شود

بانک مرکزی در مکاتبهای با رئیس شورای
عالی کانون صرافان ایران خواستار اعالم نیازهای
جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد.
به گزارش ایسنا ،بانک مرکزی اعالم کرد :پس از
بازدید روز گذشته علی صالح آبادی از صرافی
ها در میدان فردوسی و تاکید ایشان بر آمادگی
بانک مرکزی برای رفع مشکالت احتمالی مرتبط
با فروش ارز و تامین نیازهای ارزی مردم؛ بانک
مرکزی در مکاتبهای مراتب را به رئیس شورای
عالی کانون صرافان ایران اعالم کرد.
در این مکاتبه آمده است :پیرو اطالعیه
مورخ ۰۶۰۹/ ۱۴۰۰/و در راستای پاسخ به نیاز
واقعی متقاضیان ارز ،خواهشمند است به قید
تسریع ضمن اخذ نظرات شرکتهای صرافی
در خصوص مسایل و مشکالت احتمالی مرتبط
با فرآیند فروش ارز در سرفصلهای مصارف
خدماتی اعالمی ،مراتب به همراه نیازهای جدید
ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تأیید
آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع
بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

شماره 3339

نزدیک به  40درصد خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی است

دستگاههای دولتی؛ مالکان بزرگ خانههای خالی!

از  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی که تا کنون
شناسایی شده  ۹۰۰هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است که
باید مشمول مالیات میشد اما ماههاست که تحقق این موضوع معطل
ایجاد یک سامانه رابط بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی است که
باید توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود اما بنا به گفته معاون وزیر
راه و شهرسازی هنوز این ارتباط برقرار نشده است.به گزارش ایسنا،
تملک امالک مسکونی و تجاری توسط اشخاص حقوقی و خالی نگه
داشتن آن به معضلی برای بازار مسکن تبدیل شده است .آنطور که
معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید از  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار واحد
مسکونی خالی از سکنه  ۹۰۰هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی
است .منظور از اشخاص حقوقی ،بانکها ،دستگاههای دولتی ،ارگانها
و نهادهای عمومی است که معموال برای افزایش سرمایه یا مصون
نگهداشتن آن در برابر تورم اقدام به خرید یا ساخت امالک مسکونی
و تجاری میکنند.دولت از سال  ۱۳۹۴به فکر چارهجویی برای عرضه
واحدهای خالی به بازار مسکن است که قانون مالیاتهای مستقیم
را در آن سال به تصویب رساند و طبق ماده  ۱۶۹مکرر این قانون،
واحدهای خالی باید مشمول مالیات شوند اما این قانون معطل ماند
تا اینکه آذرماه سال  ۱۳۹۹مجلس شورای اسالمی قانون مالیات بر
خانههای خالی را ابالغ کرد .قبل از آن هم وزارت راه و شهرسازی
سامانهای را برای درج اطالعات سکونتی ایجاد کرده بود.
امکان ثبت نام در سامانه ملی امالک و اسکان پس از چند مرحله
تمدید و با پیشنهادی که مهرماه امسال به ستاد عالی هماهنگی
اقتصادی سران قوا ارایه شد هنوز وجود دارد و متقاضیان میتوانند با
مراجعه سامانه  amlak.mrud.irنسبت به درج اطالعات سکونتی
خود اقدام کنند.

بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ
ثبت نام در سامانه امالک و اسکان به نفع  ۹۶درصد مردم است؛ زیرا
به تکمیل شدن بانک اطالعاتی و برنامهریزی درخصوص حذف یارانه
افراد پردرآمد و افزایش یارانه خانوارهای کمدرآمد کمک میکند.
بنابراین ثبت اطالعات نیازمند در اختیار قرار دادن زمان مناسب و
فرهنگسازی است تا مردم بدانند هدف از ثبت اطالعات چیست و
این تصور وجود نداشته باشد که دولت و حاکمیت به دنبال جمع
آوری اطالعات شخصی مردم است.
آذر ماه سال  ۱۳۹۹قانون مالیات بر خانههای خالی ابالغ و در
نیمه فروردین ماه سایتی برای ثبت اطالعات سرپرستهای خانوار
ایجاد شد .زمان  ۲ماهه برای ثبت نام و وارد کردن اطالعات بیش
از  ۲۶میلیون خانوار کافی نبود و به همین دلیل این زمان در چند
مرحله تمدید شد.تمامی سرپرستان خانوار اعم از مالک و مستاجر؛
شهری و یا روستایی مکلف به ثبت محل سکونت خود هستند .ایجاد
بانک اطالعاتی بسیار بزرگ زمانبر است و برای اولین بار در چنین
مقیاسی بانک اطالعاتی ایجاد میشود.در این زمینه محمودزاده با
اشاره به اینکه هدف اول قانون گذاری برای ثبت اطالعات سرپرستان
خانوارها تنها اخذ مالیات نیست بلکه ایجاد بزرگترین بانک اطالعاتی
کشور است که در زمینه برنامهریزیها کاربرد دارد ،افزود :سامانه
اسکان و امالک با معماری بزرگ ایجاد شده و با بسیاری از سامانههای
جامع دیگر کشور از جمله ثبت احوال ،ثبت اسناد و شرکتهای
خدماتی ارتباط مستقیم دارد و تبادل اطالعات میکند.
هدف از ثبت اطالعات چیست؟
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت :بر اساس
قانون مالیات بر خانههای خالی آمده است که اگر کسی در این سامانه

ثبت اطالعات نکند و کد یکتا نداشته باشد خدمات دولتی را با وقفه
دریافت میکند و این قانون پشتوانه اجرایی محکمی دارد .ثبت
اطالعات نیازمند در اختیار قرار دادن زمان مناسب و فرهنگسازی
است تا مردم بدانند هدف از ثبت اطالعات چیست و این تصور وجود
نداشته باشد که دولت و حاکمیت به دنبال جمع آوری اطالعات
شخصی مردم است.وی با اشاره به اینکه برای تمامی کاربران متصل به
سامانه ثبت امالک و اسکان کارتابل ایجاد شده تا نیاز به ثبت دستی
اطالعات وجود نداشته باشد ،افزود :بر اساس قانون اولیه در شهریورماه
سال گذشته حدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی
شناسایی و در کارتابل سازمان امور مالیاتی وارد شد .سازمان امور
مالیاتی خواستار این شد تا اطالعات خانههای خالی تحت سیستم
امن دیگری بین دو مجموعه که توسط وزارت ارتباطات باید ایجاد
شود ارسال گردد اما تاکنون این ارتباط برقرار نشده است.
بیش از  ۹۰۰هزار خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی
است
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه
در تاریخ  ۱۷آبان ماه سال جاری با ارسال نامهای به ریاست سازمان
امور مالیاتی یک میلون و  ۱۷۴هزار واحد خالی را معرفی کردهایم
که اکثریت آنها متعلق به اشخاص حقوقی هستند ،خاطرنشان کرد:
بیش از  ۹۰۰هزار واحد خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است.
اطالعات تهیه شده به صورت دستی و در قالب سی دی تحویل
سازمان امور مالیاتی شده است.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید تنها واحدهای
خالی را برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که تا
کنون مجموعا حدود  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار واحد خانه خالی به این
سازمان معرفی شده است ،افزود :به دلیل متفاوت بودن محل قرار
گیری واحدهای خالی شناسایی شده در حال حاضر امکان برآورد
کلی میزان مالیاتی که باید اخذ شود مشخص نیست.
محمودزاده با تاکید بر اینکه برای آغاز اخذ مالیات از خانههای
خالی مشکلی وجود ندارد و مستندات آنها ارائه شده است ،عنوان
کرد :به واسطه برخورد جدی با مالکان واحدهای خالی برخی از آنها
به فروش رسیده و مستاجر در آنها ساکن است اما تعداد آنها دائما
در حال تغییر است.
افرادی که توانایی ثبت اطالعات خود را ندارند میتوانند
به دفاتر پیشخوان
مراجعه کنند
وی با اشاره به اینکه روستاهای کمتر از  ۱۰۰خانوار و شهرهای
زیر  ۱۰۰هزار خانوار هدف قانون مالیات بر خانههای خالی نیستند
اما باید اطالعات آنها در سامانه امالک و اسکان ثبت شود ،ادامه
داد :افرادی که توانایی ثبت اطالعات خود را ندارند میتوانند
به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند .با ثبت اطالعات خانوارها در
سامانه امالک و اسکان و ایجاد این بانک اطالعاتی بزرگ دیگر نیاز
نیست که با صرف اعتبارات بسیار زیاد هر  ۵سال یکبار سرشماری
نفوس و مسکن انجام شود.

در نیمه نخست امسال؛

صادرات سیگار نزدیک به  ۴برابر شد

جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) حاکی از افزایش حدود  ۱۴درصدی تولید سیگار ،کاهش ۴۶
درصدی برآورد قاچاق و حدود چهار برابر شدن صادرات سیگار در
نیمه نخست امسال است.به گزارش ایسنا ،روند قاچاق سیگار در سال
 ۱۳۹۸کاهشی بود ،به طوری که برآورد وزارت صمت از میزان قاچاق
سیگار نسبت به سال  ۱۳۹۷حدود  ۳۹درصد کاهش یافته بود ،اما در
سال گذشته با مشکالتی که به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات
مواد اولیه در زمینه تولید این محصول ایجاد و منجر به توقف تولید
در هشت واحد از  ۱۵واحد تولید محصوالت دخانی شد ،قاچاق سیگار
رو به افزایش گذاشت ،تا جایی که در اردیبهشت  ۱۳۹۹برآوردها از
میزان قاچاق سیگار نزدیک به دو برابر دو ماهه اول سال  ۱۳۹۸بود.
اما از بهمن سال گذشته میزان افزایش قاچاق تک رقمی شد و در
مجموع قاچاق سیگار در سال  ۱۳۹۹نسبت به سال  ۱۳۹۸کاهش
 ۳۵.۹درصدی داشته است.
جدیدترین آمار منتشر شده درباره وضعیت تولید و قاچاق سیگار
در سال  ۱۴۰۰نیز نشان میدهد در نیمه اول امسال بیش از ۲۸
میلیارد و  ۷۰۰میلیون نخ سیگار تولید شده که نسبت به تولید بیش
از  ۲۵میلیارد نخ در مدت مشابه سال قبل ۱۴ ،درصد افزایش داشته
است .همچنین در حال حاضر  ۲۴واحد تولید سیگار فعال هستند که

نشان میدهد دو واحد به تولیدکنندگان اضافه شده است.
در پی این افزایش تولید و با توجه به اینکه میزان مصرف شش
ماهه سیگار  ۳۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون نخ برآورد شده و همچنین
توقف واردات رسمی سیگار از سال  ،۱۳۹۷برآورد قاچاق سیگار هم با
 ۴۶درصد کاهش ،از هفت میلیارد و  ۴۵۰میلیون نخ سیگار در شش
ماهه اول سال قبل به چهار میلیارد و  ۵۰میلیون نخ سیگار در مدت
مشابه امسال رسیده است.
همچنین آمارها نشان میدهد طی نیمه اول امسال ،صادرات
سیگار با افزایش  ۲۸۷درصدی به  ۲۷۵میلیون نخ رسیده است.
صادرات سیگار در مدت مشابه سال گذشته  ۷۱میلیون نخ بوده است.
البته باوجود افزایش چشمگیر ،همچنان رقم صادرات ناچیز است.
آمار منتشر شده درباره واریزی اشخاص و شرکتها جهت
محصوالت دخانی به خزانه دولت که شامل حق انحصار واردات ،حق
انحصار تولید ،توزیع و فیشهای بین راهی است نیز نشان میدهد که
شش ماهه امسال بیش از  ۱۶۹میلیارد تومان در این بخش به خزانه
دولت واریز شده که نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال قبل
که معادل  ۹۷میلیارد تومان بوده ۷۳.۵ ،درصد افزایش داشته است.
گفتنی است که موضوع مالیات بر سیگار همواره مناقشاتی
بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ اخیرا

هم رئیس انجمن تولیدکننـدگان ،صادرکنندگان و واردکنندگان
محصوالت دخانی از افزایش قیمت سیگار در سه ماهه چهارم
سال و در پی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده سیگار
و در نتیجه آن افزایش قاچاق خبر داده بود ،اما جمعیت مبارزه
با استعمال دخانیات اعالم کرده که ایران کمترین مالیات را بر
محصوالت دخانی دارد.

نیروگاه ها روزانه  ۳۲میلیون لیتر مازوت می سوزانند

مدیرعامل شرکت تولید نیروی
برق حرارتی گفت :روزانه حدود ۳۲
میلیون لیتر مازوت در نیروگاه های
کشور مصرف می شود.محسن طرزطلب
در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به

میزان مصرف مازوت و گازوئیل در
نیروگاه های کشور ،اظهار کرد :میزان
مصرف گازوئیل در نیروگاه ،بسته
به آنکه چه میزان گاز بتوانند تامین
کنند متفاوت است اما به طور متوسط

 ۳۰تا  ۳۵میلیون لیتر گازوئیل در
نیروگاه ها مصرف می شود.
وی در پاسخ به این سوال که
آیا نیروگاه ها برای تامین گازوئیل و
یا مازوت با مشکل مواجه هستند؟
گفت :در شرایط کنونی هیچ مشکلی
برای تامین این دو سوخت وجود
ندارد اما نگران این مساله هستیم که
با سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز
با مشکالتی مواجه شویم لذا باید برای
آن شرایط نیز آمادگی صد درصدی
داشته باشیم.مدیرعامل شرکت تولید
نیروی برق حرارتی اظهار کرد :تامین
گاز نیروگاهها در هفته گذشته بهتر
شده است ذخیره سوخت مایع نیز
نسبت به سال قبل شرایط مناسبتری
دارد اما نگرانیها نیز وجود دارد که
با افزایش مصرف گاز خانگی و سرد

پایان کووید ،رونق اقتصادی و نفت  ۱۲۵دالری
بانک آمریکایی جی پی مورگان پیش بینی کرد اوضاع
برای اقتصاد جهانی در سال میالدی آینده به سمت بهبود
پیش می رود و مصرف در سالهای پیش رو قوی خواهد ماند.
به گزارش ایسنا ،استراتژیستهای بانک جی پی مورگان در
گزارشی نوشتند :سال آینده می تواند زمینه را برای فضای
اقتصادی پرجنب و جوش پی ریزی کند و کووید از یک پاندمی
به یک بیماری محلی تبدیل شود.به گفته استراتژیستهای
این بانک سرمایه گذاری آمریکایی ،در بحبوحه شرایط
کامال مطلوب بازار کار و ظرفیت استقراض بیشتر ،مصرف
در سالهای آینده احتماال قوی خواهد بود.اقتصاد پرجنب و
جوش به معنای تقاضای قوی برای نفت است و حتی جی
پی مورگان هفته پیش اعالم کرد قیمت نفت به دلیل ظرفیت
محدود اوپک برای افزایش تولید ،می تواند در سال  ۲۰۲۲به
 ۱۵۰دالر و در سال  ۲۰۲۳به  ۱۵۰دالر صعود کند.مارکو

کوالنوویچ و برام کاپالن ،استراتژیستهای جی پی مورگان
در یادداشت اخیرشان نوشتند :واریانت اُمیکرون که طی دو
هفته گذشته بازارها را به وحشت انداخت ،می تواند آغاز پایان
پاندمی باشد .اگر شدت بیماری زایی و مرگ و میر ناشی از
اُمیکرون کمتر باشد ،بخشی از الگوی تاریخی تحول ویروس
خواهد بود .این امر برای بازارهای پرریسک مثبت خواهد بود
زیرا نشان می دهد که پایان پاندمی نزدیک است.بر اساس
گزارش اویل پرایس ،بیل گیتس هم ابراز خوش بینی کرده
که پایان پاندمی ممکن است در مقطعی در سال میالدی
آینده اتفاق بیافتد.اما قیمتهای نفت در معامالت روز پنج
شنبه بازار جهانی به دلیل نگرانیها نسبت به دورنمای اقتصادی
چین در پی تنزل رتبه اعتباری دو سازنده امالک چینی و
در پی اقدامات بعضی از دولتها برای مقابله با شیوع واریانت
اُمیکرون ،نزول پیدا کردند.

بانك
توضیح عشقی در مورد فروش اوراق و
بورسی شدن سرخابیها

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن
تشریح فروش اوراق در بازار سرمایه ،آخرین
وضعیت بورسی شدن دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس را تشریح کرد.
مجید عشقی در گفتوگو با ایسنا ،با
اشاره به روند ورود سرخابیها به بورس اظهار
کرد :آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده
سرخابیها ،مدارک و مستندات نزد سازمان
بورس در حال بررسی است و در صورت وجود
ابهام در صورتهای مالی منوط به رفع ابهام و
اقدامات الزم از طرف باشگاههای مزبور است.
وی با تاکید بر اینکه شفافیت یکی از
مهمترین فاکتورهای ثبت نزد سازمان بورس
است ،گفت :همچنین برنامههای آتی دو باشگاه
باید به طور کامل قابل افشا باشد که بعد از
انجام مراحل اداری قابل ثبت نزد سازمان بوده
و سپس جهت پذیرش در بازارهای بورس و
فرابورس بررسی میشوند.رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار در ادامه در پاسخ به این سئوال
که چرا انتشار اوراق هجمههای زیادی را در پی
داشته است ،توضیح داد :واقعیت این است که
اوراقی که توسط دولت فروخته شده ،تماماً صرف
بازپرداخت اوراق دولت قبل شده است .به طور
میانگین ماهیانه حدودا  ۱۰هزار میلیارد تومان
از اوراق دولت قبل بازپرداخت شده است .عشقی
تاکید کرد :ضمن اینکه مکرر مشاهده شده که
عملیات بازار باز با فروش اوراق اشتباه گرفته
میشود در صورتی که عملیات بازار باز فرآیندی
معمول است که توسط بانک مرکزی انجام
میشود و به بورس ارتباطی ندارد.وی با بیان
اینکه عالوه بر سازمان بورس ،در دولت سیزدهم
نیز عزم و اراده جدی در راستای حمایت از
تولید و سودآوری شرکتهای سهامی وجود
دارد ،گفت :زیرا دولت هم میداند که رونق بازار
سرمایه دو اثر جدی را به دنبال خواهد داشت؛
نخست میتواند بخش عمدهای از داراییهای
دولت را محافظت کند و ثانیاً سبب افزایش
سرمایه سهامداران حاضر در این بازار میشود.

وزارت اطالعات ۵ :اخاللگر شاخص
بازار ارز تهران دستگیر شدند

روابط عمومی وزارت اطالعات از دستگیری
پنج اخاللگر شاخص بازار ارز تهران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت اطالعات،
با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی در معاونت
اقتصادی ،عالوه بر دستگیری  ۵اخالگر شاخص
بازار ارز تهران ،مسدود کردن حسابهای بانکی
فعاالن غیرمجاز ارزی به  ۸۴۱نفر افزایش یافت.
وزارت اطالعات در اطالعیه خود ضمن هشدار به
هر گونه فعالیت غیرمجاز در بازار ارز ،به مردم
ایران اطمینان خاطر داد که اجازه سوداگری
و سوءاستفاده در فضای غیررسمی معامالت را
نخواهد داد و از هیچ تالشی برای حفظ آرامش
بازار ارز دریغ نخواهد کرد.

مداخالت دولت در اقتصاد زیاد است

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی؛

سرنوشت بازار رمز ارز با سویه اومیکرون

بهبود اقتصاد جهانی با شیوع سویه
اومیکرون کمی مورد تردید قرار گرفته است.
اومیکرون بازارهای سنتی را به لرزه درآورد و
وحشت به حوزه رمز ارز سرایت کرد و بیت کوین
( )BTC-USDهفته گذشته به پایینترین
سطح ماهانه  ۵۴هزار دالر ( ۴۰هزار و ۷۰۵
پوند) رسید.به گزارش ایسنا به نقل از یو کی
فایننس یاهو ،این سقوط پس از اینکه بیت کوین
در اوایل نوامبر به رکورد بیش از  ۶۹هزار دالر
رسید ،بسیار چشمگیرتر شد.
نیکالس کاولی ،استراتژیست شرکت
مبادالت ارزی  DailyFXگفت :فروش
خطرآفرین یکجا و ارزان ارزهای دیجیتال ،هم
سرمایهگذاران خردهفروشی و هم سرمایهگذاران
نهادی را به داراییهای امنی مانند خزانهداری
آمریکا ،ین ژاپن و طال سوق داد .این اقدام
سرمایهگذار با افزایش  ۰.۶درصدی طال در
روز جمعه آشکار شد و روز را با  ۷.۳۰دالر
افزایش به  ۱۷۹۱.۴۰دالر در هر اونس به پایان
رساند.در بازارهای ارزهای دیجیتال ،بسیاری از
سرمایهگذاران خرید مجدد را به زمانی که خطر
اومیکرون کاهش یابد ،موکول کردند؛ یا زمانی
که مشخص شود که نوع اومیکرون کمتر از آن
چیزی است که از آن واهمه دارند .در اوایل این
هفته ،این احساسات با بازخرید قیمت بیت
کوین به  ۵۸هزار دالر افزایش یافت.

3

روزنامهصبحايران

شدن هوا با مشکالتی مواجه شویم لذا
جلساتی را در حال برگزاری داریم تا
مشکلی ایجاد نشود.در همین رابطه
مصطفی رجبی مشهدی  -سخنگوی
صنعت برق  -نیز به ایسنا گفت ۹۵ :درصد
تولید برق نیروگاهها با سوخت گاز است.
بعد از آن با درصدی کمتر از گازوئیل و
مازوت استفاده میشود ،درصورتی که
مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری
افزایش یابد ،نیروگاهها با محدودیت

مواجه شده و به اجبار از سوخت
پشتیبان استفاده میکنند.
به گفته وی گاز به عنوان سوختی
مناسب برای نیروگاهها که افزایش
کارایی آنها و کاهش آالیندگی را
نیز در پی دارد مورد استفاده قرار
با همکاری مشترکان
می گیرد،
مشکلی برای تامین گاز نیروگاه ها به
وجود نخواهد آمد و امیدواریم که این
همکاری ها افزایش یابد.

مفقودی

برگ سبز ،برگ کمپانی ،فاکتور فروش کارخانه موتور سیکلت انژکتوری تیپ
به شماره تنه
 150مدل  1397به شماره موتور 0150N1U411084
N1UACAKFDJ1C00088به شماره پالک 375ایران 64945به نام حسین اروجی
مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد .شاهین دژ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز و شناسنامه خودروی سواری النترا مدل  2016به رنگ متالیک نقره ای به شماره
موتور  L4FADUO41507به شماره شاسی KMHD841DBGU819480به
شماره پالک 44 - 11165به نام جعفرعلی علی پور مفقود واز درجه اعتبار ساقط می
باشد .ماکو
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
پروانه واحدطراحی مونتاژ آسانسور شناسه کسب و کار 319614633683تاریخ بهره
برداری  12/10/1397باشماره ثبتی  13101و شناسه ملی  14005097669بنشانی ،
مرکزی اراک خیابان شهید رجایی خ  17متری نبش خ امام مجتمع نگین واحد  8مفقود
گردید وازدرجه اعتبار ساقط میباشد
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،تسلسل اسناد ،سند مالکیت ،پالکت سینی و سند کمپانی کامیون – کمپرسی
سیستم ایسوزو تیپ  55-TXDمدل  1975به شماره انتظامی  14ایران  243ع
 94شماره موتور  33093110020046شماره شاسی  1656793متعلق به علی رضا
حیوری مفقودشده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز ،تسلسل اسناد ،سند مالکیت ،پالکت سینی و سند کمپانی کامیون سیستم
داف تیپ  FA2205DH325مدل 1975به شماره انتظامی  62ایران  114ع 93
شماره موتور  D29320شماره شاسی  FA2205DH325NR134564مفقودشده و
ازدرجه اعتبارساقط می باشد.

1معاون وزیر صمت گفت :باید روشی
اتخاذ شود تا مداخالت دولت در حوزه اقتصاد
به کمترین حد خود برسد.دکتر علی رسولیان در
نشست صمیمی با صنعتگران و فعاالن اقتصادی
شهرستان بروجرد اظهار کرد :رئیس جمهور
نگاه ویژه به تولید و به ویژه احیای واحدهای
راکد دارد.وی گفت :امیدوارم در این نگاه ویژه
کمک شود تا تمام ارکان حاکمیت و ارکانی
که در دولت وجود دارد این نگاه مثبت را به
مسئله تولید داشته باشند به ویژه بانکها البته
مشکالتی نیز بانکها دارند که به آنها اشاره
خواهم کرد.معاون وزیر صمت اضافه کرد :با
توجه به نگاهی که وزیر صمت به لرستان داشتند
قرارشد موضوعات را جمع بندی کنیم تا وزیر
بهتر بتوانند در این راستا تصمیم گیری کنند.وی
گفت :برنامه بسیار خوبی در وزارت صمت وجود
دارد که آمایشی مبتنی بر ظرفیت استانها و
مناطق بررسی میشود.
رسولیان بیان کرد :بر اساس این آمایش
لرستان و برخی استانها برای رسیدن به
توسعه صنعتی نیازمند مشوق هستند.وی گفت:
شما نمیتوانید انتظار داشته باشید که یک
سرمایهگذار شهر تهران را رها کند و به استان
لرستان بیاید بدون اینکه به او مشوق دهید.
معاون وزیر صمت اظهار کرد :بخش عمدهای
از این آمایش انجام شده و در این سفر دولت
مصوبات خوبی در خصوص صنعت معدن تجارت
با کمک نمایندگان استان پیش بینی شده که
حداقل روی بحث زیرساختها تأثیر جدی
خواهد داشت.
رسولیان عنوان کرد :فارغ از حجم سرمایه
گذاری تولید در حال رشد است اما به واسطه
فعالیت بنگاه ها وفعالین اقتصادی و محدودیت
هایی که برای واردات ایجاد شده آمار داریم که
تولید در حال رشد است.
معاون وزیر صنعت تصریح کرد :از
ابتدای امسال تاکنون  ۱۰۵۰واحد راکد به
چرخه تولید برگشتند .این مهم توسط فعالین
اقتصادی انجام شده است.رسولیان خاطرنشان
کرد :تعداد واحدهایی که راکد شده خیلی
کم هستند.حجم تعداد واحدهای راکد روند
کاهشی در کشور دارد.
معاون وزیر صمت بیان کرد :در ابتدای
امسال در  ۳۳۰۰واحد مستقر در شهرکهای
تولیدی ماشین آالت نصب شده اند و در حال
حاضر این تعداد از چهار هزار و  ۳۰۰واحد عبور
کردند.رسولیان با بیان این که تعداد واحدها در
حال رشد در حال افزایش است ،افزود :مشکالتی
در زمینه تسهیالت بانکی و تامین مالی وجود
دارد و در حال سخت تر شدن است و این
موضوع فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه کرده
است.وی با بیان اینکه کشور با بروکراسی مزمنی
مواجه است ،تصریح کرد :با حذف مجوزها که
توسط نمایندگان به ویژه دکتر قالیباف و دکتر
گودرزی در حال انجام است تصور می شود که
این مسئله برطرف شود.

