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گزارش

خودرو

میلیون ها تن کاال از کاالهای مورد نیاز مردم تا واسطه ای و مواد اولیه تولید 
در گمرک و بنادر دپو شده و با وجود مصوباتی که بارها برای تسهیل ترخیص  
آنها در دستور کار قرار گرفته با موانعی مواجه است؛ تامین ارز همواره در راس 
موانع ترخیص کاال قرار داشــته است.به گزارش ایسنا، ایستایی و رسوب کاال 
در گمرک و بنادر موضوع جدیدی نیســت و سال هاســت که صاحبان کاال و 
حتی دستگاه های مربوطه به نوعی با این مشکل مواجه هستند.  وجود قوانین 
متعــدد، تغییر ضوابط و صدور بخشــنامه های متناقض و عدم هماهنگی بین 
دستگاه های ذیربط در برخی موارد بر رسوب کاالهایی که وارد شده و تحریم ها 

گذشته اما امکان ورود ندارد موثر بوده است.
این در حالی است که گمرک در فرآیند ترخیص با ۳۵ دستگاه مختلف در 

ارتباط بوده که با طوالنی شــدن تشریفات کاال برای اخذ مجوزهای قانونی به 
ایستایی کاال در گمرک منجر می شود و آنطور که مسئوالن گمرک می گویند 
۱۰ تــا ۲۰ درصد صاحبان کاال، کاالهای خــود را در گمرک نگه می دارند اما 
۸۰ درصد دیگر که می خواهند کاال را ترخیص کنند به دلیل مشــکالتی که 
ســازمان های مختلف دارند، نمی توانند در این رابطه اقدام کنند!طبق آخرین 
آمار رســمی گمرک ایران، حدود هشــت میلیون کاال دپو شده در گمرک و 
بنادر وجود دارد که ســه میلیون و ۴۰۲ هزار تن آن کاالهای اساســی بوده 
و موجودی کاالهای غیراساســی غیرکانتینری به سه میلیون و ۷۹۱ هزار تن 
می رسد.در عین حال که تعداد کل کانتینرهای موجود در بنادر کشور به ۱۰۲ 
هزار TEU می رســد که این تعداد کانتینر، کل کانتینرهای موجود در بنادر 

کشــور در رویه های مختلف را نشان می دهد اما تعداد کانتینرهای پُر وارداتی 
بالــغ بر ۳۰ هــزار باکس کانتینر بوده که محتوی کاالهای اساســی از جمله 
برنج و اقالم غیراساســی است.طی چند سال گذشته با جدی تر شدن موضوع 
ترخیص کاالها از گمرک و بنــادر و پیگیری های صورت گرفته در این رابطه 
چندین بار مصوبات و بخشنامه هایی با توافق دستگاه های ذیربط در دستور کار 
قرار گرفت ولی نتایج چندانی نداشــت.حدود دو سال قبل بود که طی بازدید 
مسئوالن از بنادر چندین مورد برای حل موانع موجود مصوب و ابالغ شد ولی 
به جایی نرســید، به دنبال آن با وضعیت نامطلوب و سختی که برای صاحبان 
کاال و نیاز داخل وجود داشــت در تیرماه امسال بار دیگر گمرک طی گزارشی 
مفصل به رئیس جمهور دالیل ایســتایی، دپو ورسوب کاال در بنادر و گمرک 
را اعالم و راهکارها و پیشــنهادهایی برای حل این موضوع ارائه کرد که البته 
رئیس جمهور نیز با اجرایی شدن پیشنهادهای گمرک موافقت و دستور الزم 

را صادر کرد. 

ضرر هنگفت شورای رقابت به صنعت خودرو
چند روزی اســت که از خبر انتقال قیمت گذاری خودرو از شــورای رقابت 
به ســازمان حمایت توسط کمیته سیاست گذاری خودرو می گذرد.نایب رئیس 
انجمن همگن قطعه ســازان استان تهران نتیجه عملکرد شورای رقابت در این 
مدت را ســرازیری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به جیب دالالن و واسطه ها 
و ایجاد ضرر و زیان هنگفت به این صنعت و مصرف کننده نهایی عنوان کرد.به 
گزارش مردم ساالری آنالین،امیرحسین جاللی نایب رئیس انجمن همگن قطعه 
ســازان استان تهران در خصوص نقش شورای رقابت در بازار خودرو گفت: این 
شــورا طی ۱۰ سال گذشته با سوء ظنی که نسبت به صنعت خودرو داشته، از 
واقعیت های بازار به تدریج دور شده و نه تنها به این صنعت کمکی نکرده بلکه 
موجب ســرازیری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به جیب دالالن و واسطه ها 

شده و ضرر و زیان هنگفت به صنعت خودرو و مصرف کننده نهایی ایجاد کرده 
است.جاللی با اشاره به اینکه شورای رقابت به صورت انتزاعی روی خودروسازان 
تمرکز کرده اســت، اظهار کرد: باید تمام مؤلفه های دخیل در این صنعت مانند 
قطعه سازان، تامین کنندگان مواد اولیه دولتی و خصولتی، نرخ ارز را به صورت 
بر خط )آنالین( رصد کرده و در تعیین قیمت فروش خودرو با لحاظ کردن تمام 
پارامترهای مرتبط انجام دهد.نایب رئیس انجمن همگن قطعه ســازان استان 
تهران تصریح کرد: شورای رقابت با مداخالت غیر همه جانبه خود مانع از فروش 
خودرو با قیمت صحیح شده و موجب زیان های غیر قابل جبران به این صنعت 
مولد شــغل و تکنولوژی از جمله توقف توسعه محصول و تکنولوژی شده است. 
محاسبه قیمت تمام شده برای اهل فن کاری آسان است که شرکت هایی مانند 
رنو پارس، آن را به آسانی انجام دادند و تولیداتشان هم از اقبال خوبی نزد مصرف 

کننده نهایی برخوردار بود.

حمل ریلی ۴۰۰ دستگاه خودرو از ایران خودرو 
کرمانشاه به تهران

به منظور تسریع در تحویل خودرو به مشتریان و با استفاده از ظرفیت شبکه 
حمل و نقل ریلی کشــور، هر هفته ۴۰۰ دستگاه خودروی تولیدی ایران خودرو 
کرمانشــاه به مقصد تهران بارگیری و حمل می شود و افزایش این تعداد نیز در 
دســتور کار قرار دارد.آمار تولید ایران خودرو کرمانشاه از ابتدای امسال تا پایان 
شهریور ماه حکایت از رشد ۷۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. 
برهمین اساس تحویل خودرو به مشتریان نیز افزایش قابل توجهی یافته است.
این ســایت تولیدی در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان، تحقق اهداف و 
تسریع در اجرای تعهدات به مشتریان، از تمام ظرفیت ناوگان حمل و نقل استان 

کرمانشاه بهره گرفته است.

امپراطوری ارز بر میلیون ها تن کاالی دپو شده

عرضه الستیک دولتی برای رانندگان 
مدیرکل مســافری ســازمان راهداری و حمل و نقل جــاده ای از آغاز عرضه 
الســتیک های ترخیص شــده با نرخ ارز دولتی در بازار خبــر داد و گفت: این 
الستیک ها تاثیر مناســبی روی کاهش قیمت در بازار الستیک برای رانندگان 
گذاشته است.به گزارش ایسنا، شهریور ماه امسال بود که وزیر راه و شهرسازی با 
تفویض اختیاری از سوی رئیس جمهور دستور داد تا الستیک هایی که تا شهریور 
ماه به گمرک ها وارد شــده بود، با نرخ ارز دولتی ترخیص شده و در بازار عرضه 
شــود که تعداد این الستیک ها به حدود ۳۰۰ هزار حلقه می رسید.داریوش باقر 
جوان - مدیرکل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای – در گفت وگو 
با ایســنا، در این باره اظهار کرد: الستیک هایی که در گمرک ها وجود داشت در 
محموله های پنج تا ده هزارتایی ترخیص شــده و در قالب سامانه مورد نظر و به 

صورت حواله بین رانندگان توزیع می شوند.

تولید شمش فوالدی ۱۰ درصد افزایش یافت
تولید شــمش فوالدی )میانی( در نیمه نخست امسال به ۱۴ میلیون و ۳۹۲ 
هزار تن رســید که در مقایســه با ۱۳ میلیون و ۸۹ هزار تــن مربوط به مدت 
مشابه پارسال افزایش ۱۰ درصدی را نشان می دهد.گزارش آماری انجمن تولید 
کنندگان فوالد ایران نشــان می دهــد در دوره این گزارش تولید بیلت و بلوم به 
رقم هشــت میلیون و ۶۳۶ هزارتن و اســلب در این مدت به رقم پنج میلیون و 
۷۵۶ هزار تن رســیدکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۳ و 
۶ درصد رشد را نشان می دهد.میزان تولید بیلت و بلوم در نیمه نخست پارسال 
هفت میلیون و ۶۷۶ هزار تن و اســلب پنج میلیون و ۴۱۳ هزار تن ثبت شــده 
بود. تولیدات فوالدی ) مقاطع طویل و تخت( در نیمه نخست امسال به رقم ۱۱ 
میلیون و ســه تن رسید که در مقایســه با ۱۰ میلیون و ۱۷۳ هزار تن عملکرد 
دوره مشابه سال ۹۸ افزایش هشت درصدی را ثبت کرد.آمار مورد بررسی نشان 
می دهــد که تولید مقاطع طویل فوالدی در ۶ ماهــه ابتدایی ۹۹ به میزان پنج 
میلیون و ۵۶۴ هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ با افزایش ۱۳ 

درصدی  روبرو شد.

سفر دریایی بندرلنگه-دوبی از سرگرفته شد
کشتیرانی والفجر متعلق به گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از برقراری 
مجدد خط مسافربری دوبی به بندرلنگه که به علت شیوع ویروس کرونا با وقفه 
مواجه شــده بود به صــورت منظم در هر هفته خبر داد.به گزارش کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران، با تالش و پیگیری های مســتمر کشتیرانی والفجر از 
مراجع ذیصالح خط مســافری دوبی- بندرلنگه با شناورهای تندروی کاتاماران 
بــه صورت منظم و هفتگــی و با رعایت حداکثری پروتکل های مقرر از ســوی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شد.این گزارش حاکی است: 
تمامی مسافران با به همراه داشتن تست عدم ابتالء به بیماری کرونا و دارا بودن 
ملزوماتی از قبیل: ماسک و دســتکش بر روی صندلی های عالمت گذاری شده 
سفر خود را آغاز می کنند و تا پایان سفر با رعایت حداکثری پروتکل ها سفر خود 

را به انجام می رسانند. 

آغاز ساخت پروژه معدن مس زامبیایی 
شرکت لوبامبه در 2۰23

شــرکت معدنکاری زامبیایی »لوبامبه کاپر ماین« یک مطالعه عرصه سنجی 
پیشرفته را به انجام رسانده که نشانگر منابع مس چشمگیر جدیدی در مقیاس 
جهانی است. از این رو و بر پایه اعالم این شرکت، رئوس کلی توسعه یک معدن 
مس جدید مشخص شده است.به گزارش مس پرس به نقل از ماینینگ، لوبامبه 
می گوید برای پیشــبرد این پروژه، این شرکت با تمام سطوح اصلی دولت زامبیا 
فعاالنه کار کرده، و اشاره می کند که تعدادی از مصوبه های الزم برای این پروژه 
اخذ شــده است.نیک باوِن، مدیرعامل این شرکت، در ابتدای ماه جاری میالدی 
گفــت: در پی تکمیل یک برنامه حفاری اخیر حجــم منابع هم اکنون به ۱۳۵ 
میلیون تن ســنگ معدن مس و کبالت با عیــار ۳.۶۵ درصد مس و نیم درصد 
کبالت با عیار کات آف ۲ درصد رســیده است.وی افزود: این پروژه همچنین از 
فرصت های بیشــتری برای رشد برخوردار است چراکه بیانیه مرتبط با منابع به 
روز شده حاوی برآوردی ۸.۵ میلیون تنی از مس  است.مدیرعامل شرکت لوبامبه 
تصریح کرد: پروژه توسعه شــامل موارد متعددی از جمله فروکردن شافت های 
جدید و شیب های نقاله و همچنین توسعه یک معدن زیرزمینی جدید با تولید 
اولیه ۹۰ هزار تن مس محتوی در کنسانتره در سال که بعداً به ۱۶۰ هزار تن در 

سال ارتقاء خواهد یافت می شود.

خرید اعتباری از هایپراستار و بازار بزرگ ایران 
در مرحله دوم طرح آینده داران

بانک آینده بــا هدف ارزش آفرینی و تنوع هر چه بیش تر ســبد محصوالت 
بانک؛ طــرح جدید خرید اعتباری خــود را با عنوان »آینــده داران«، به عموم 
مشــتریان حقیقی و حقوقی عرضه کرد.همه ی مشتریان بانک آینده که دارای 
انواع سپرده های ســرمایه گذاری از جمله؛ ســپرده های قرض الحسنه )جاری و 
پس انداز(، ســپرده های بلندمدت شتاب، آینده ســاز و واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق گسترش فردای ایرانیان باشند، می توانند از ۲۵ مهرماه امسال، با ثبت نام 
در سامانه پیشــخوان مجازی )abplus.ir(  یا مراجعه به شعب بانک آینده، بر 
اساس موجودی حســاب انتخابی، اعتباری بین ۱۰ )ده( میلیون ریال تا سقف 
۱۰۰ )یک صد( میلیون ریال، دریافت کرده و با مراجعه حضوری به هایپراســتار 
و فروشگاه های طرف قرارداد مرکز خرید بازار بزرگ ایران )ایران مال(؛ از مزایای 
این طرح بهره مند شــوند.مدت استفاده از طرح مذکور، از ۲۵ مهر تا ۲۲ آذر ماه 
سال جاری است.در صورت تمایل مشتری به بازپرداخت به صورت یکجا از تاریخ 
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، امکان بازپرداخت تمامی بدهی؛ برای مشتریان 
فراهم شده است. بدیهی است در صورت عدم تعیین تکلیف توسط مشتری، پس 
از اتمام مهلت بازپرداخت یکجا، به صورت سیستمی بازپرداخت بدهی به صورت 
 اقســاط از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱، آغاز می شــود.برای اطالعات بیشــتر به سایت
ba24.ir و یا شعب؛ مراجعه و یا با مرکز ارتباط این بانک به شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-

۰۲۱ در تمامی ساعات شبانه روز تماس بگیرید.

سقف کارت به کارت همچنان ٦ میلیون تومان است
روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: سقف انتقال پول روزانه از طریق کارت 
به کارت همان ۶ میلیون تومان است.روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تکذیب 
خبر جعلی منتشره در شبکه های اجتماعی مبنی بر افزایش سقف کارت به کارت 
تا ۱۰ میلیون تومان، اعالم کرد: ســقف مبلغ کارت به کارت کماکان ۶ میلیون 
تومان اســت.بدیهی است هرگونه تغییر در این زمینه از طریق وب سایت بانک 

مرکزی به اطالع عموم مردم خواهد رسید.

تدام افت شاخص بورس در معامالت دیروز
شاخص کل در بازار بورس روز دوشنبه ۵۱ هزار ۸۹۱ واحد افت داشت که در 
نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۴۶۲ هزار واحد رسید.براساس معامالت 
روزگذشــته بیش از دو میلیارد و ۱۶ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۳۳ هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین شاخص کل )هم 
وزن( با پنج هزار و ۷۳۵ واحد کاهش به ۴۰۰ هزار و ۷۰۲ واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با سه هزار و ۷۵۷ واحد افت به ۲۶۲ هزار و ۵۲۹ واحد رسیدند.شاخص 
بازار اول ۴۳ هزار و ۶۴۷ واحد و شاخص بازار دوم ۸۲ هزار و ۶۸۱ واحد کاهش 
داشتند.عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد فرآورده های نسوز ایران )کفرا( با 
۵۲ واحد، رادیاتور ایران )ختور( با ۳۰ واحد، کاشــی و سرامیک حافظ )کحافظ( 
با ۳۰ واحد، معادن بافق )کبافق( با ۲۷ واحد، گروه صنایع بهشــهر ایران )وصنا( 
با ۲۳ واحد، پارس دارو )دپارس( با ۱۹ واحد، معدنی دماوند )کدما( با ۱۷ واحد، 
مارگارین )غمارگ( با ۱۴ واحد  آهنگری تراکتورسازی ایران )خاهن( با ۱۱ واحد 
بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.برپایه این گزارش، دیروز نماد 
ایران خودرو، بانک ملت، پاالیش نفت اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع 
مس ایران، بانک تجارت و سرمایه گذاری شاهد در گروه نمادهای پربیننده قرار 
داشــتند.گروه فلزات اساسی هم در معامالت امروز صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شــد و در این گروه ۲۱۴ میلیون و ۹۸۵ هزار برگه سهم به ارزش چهار 

هزار و ۳۱۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.

اخبار کوتاه

بانک و بیمه

بورس

در اولیــن ماه پاییز، بازار اجاره مســکن به لحاظ حجم 
عرضه و تقاضا نســبت به تابســتان با افت مواجه شد؛ در 
عین حال که گزارشــهای میدانی از افت ۵ تا ۱۰ درصدی 
نرخها نسبت به تابستان حکایت دارد، آمارها نشان می دهد 
سیاســت نرخگذاری برای اجاره بها توفیق چندانی نداشته 
است.نوســانات بازار اجاره مسکن از نظر حجم معامالت به 
کمترین میزان خود از اردیبهشــت امسال تا کنون رسید 
و از نظر قیمت با افت ۵ تا ۱۰ درصد نســبت به تابســتان 
مواجه شــد. امسال بازار اجاره مســکن از یک نظر مشابه 
رفتار ســالهای گذشته و از سوی دیگر با یک تغییر نسبت 
به قبل همراه شــده است. وجه تشــابه وضعیت اجاره در 
پاییز نسبت به تابســتان، افت تقاضا ناشی از کاهش جابه 
جایی و آغاز سال تحصیلی اســت. در سوی دیگر با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا و تغییر قیمتها بخش قابل توجهی 
از هر دو سوی عرضه و تقاضا نسبت به تمدید قراردادهای 
اجاره اقــدام کردند.  دولت هــم روز ۹ تیرماه برای کمک 
به اقشار اجاره نشــین و جلوگیری از رشد قیمت اجاره در 
شرایط اپیدمی ویروس کرونا حداکثر سقف افزایش سالیانه 
اجاره در تهران، کالنشهرها و دیگر شهرها را به ترتیب ۲۵، 
۲۰ و ۱۵ درصــد تعیین کرد که ظاهرا چندان جواب نداده 
است.براساس اطالعات به دست از سامانه کیلید در ۲۷ روز 
ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ حجم فایل های عرضه شــده به بازار 
مســکن ۱۵ منطقه از کالنشهر تهران از طریق این سامانه 
حدود ۱۴ درصد نســبت به مدت مشــابه ماه قبل کاهش 
یافته و نرخ های پیشنهادی نیز با افت ۳/۸ درصدی مواجه 
شــده است. این داده ها شامل مناطق ۱ تا ۱۱، ۱۳ تا ۱۵ و 
۲۲ اســت و هفت منطقه دیگر شهر تهران به دلیل کمبود 
فایل های در دســترس در این گزارش لحاظ نشــده است.

از طرف دیگر واســطه های ملکی می گویند که تقاضا برای 
اجاره به حدود نصف فصل تابستان رسیده و به همین دلیل 
نرخ قراردادهای قطعی نســبت به تابستان کاهش ۵ تا ۱۰ 
درصد را نشان می دهد.  بررسیهای میدانی گویای آن است 
نوســانات قیمت در بخش فروش به تدریج تاثیر خود را بر 
بــازار اجاره می گذارد. هرچند تغییــرات قیمتی در بخش 
اجاره به تدریج صورت می گیرد و نمی توان انتظار داشــت 
نرخ اجاره بها به اندازه نرخ فروش افزایش پیدا کند.در سوی 
دیگر ریزداده های به دســت آمده از تحرکات بازار مسکن 
نشــان می دهد با پایان فصل جابه جایی، واحدهای بزرگ 
متــراژ با توجه به نرخ باالی اجاره با مشــکل کمبود تقاضا 
مواجه شده اند و هم اکنون بخش قابل توجهی از آگهی های 
مجازی و فایلهای موجود اجاره در دفاتر امالک را واحدهای 

بزرگ متراژ در بر گرفتــه اند.اطالعات مذکور حاکی از آن 
است که میانگین متراژ واحدهای عرضه شده به بازار اجاره 
۱۵ منطقه پایتخت در تابستان امسال ۹۲ متر و در ۲۰ روز 
ابتدای پاییز ۹۵ متر بوده است. میانگین سن آپارتمانها نیز 
که در تابستان به طور متوسط ۱۰.۶ سال بوده در ۲۰ روز 
ابتدای مهرماه به ۹.۹ سال کاهش یافته است. هر دو گزاره 
از کاهش توان تقاضا برای ســکونت در واحدهای مسکونی 
مرغوبتر حکایت دارد.استفاده از منابع مالیات بر خانه های 
خالی به منظور احداث مســکن برای اقشــار پایین که در 
کشورهای توســعه یافته انجام می شود توسط نمایندگان 

مجلس در حال بررسی است.
ساخت خانه برای اقشار ضعیف جامعه

 از مالیات خانه های خالی
جنب و جوش مجلس برای رســیدگی به وضعیت بازار 
مســکن هنوز آن طور که باید و شــاید به نتیجه نرسیده 
اســت. هیچ یــک از طرح های اصلی نماینــدگان مجلس 
یازدهم که در ماههای اخیر انتقادات زیادی به نابســامانی 
بازار مسکن داشــتند از حد ایده و طرح فراتر نرفته است.
طرح مالیات بر عایدی ســرمایه که از ســال ۱۳۹۴ بحث 
آن مطرح شده در کمیســیون اقتصادی مجلس قرار دارد. 
قانون مالیات بــر خانه های خالی هم که به تصویب صحن 

علنی رســید با ۱۶ ایراد شــورای نگهبان مواجه شد. البته 
در هفته های اخیر بنا به گفته اعضای کمیســیون عمران 
مجلس پس از رفع ایرادات مجدداً به شورا ارسال شده است.

در خصوص تغییر قیمت مســکن نیز به نظر می رسد کار 
خاصی نمی شــود کرد؛ زیرا التهابات این بازار از رشــد نرخ 
ارز و نوســان بازارهای موازی نشــأت میگیرد. با این حال 
نقدهای بهارستان نشینان به نابسامانی بازار مسکن هر روز 
از طرق مختلف صورت می گیرد و بعضاً برنامه های از پیش 
تدوین شده به عنوان راهکارهای نجات بخش بازار مسکن 
توسط برخی نمایندگان ارائه می شود.یکی از برنامه هایی که 
در همه جای دنیا پیاده می شود اختصاص منابع حاصل از 
مالیات بخش مسکن برای احداث مسکن اقشار پایین است 
که در ســال های اخیر همواره کارشناسان و فعاالن بخش 

مسکن در ایران نیز به آن تاکید کردند.
در ایــن خصوص اخیراً علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس 
شــورای اسالمی گفته است یکی از پیشنهادات ما در طرح 
جهش تولید مســکن تشــکیل صندوقی برای جمع آوری 
مالیات بر عایدی مســکن اســت تا با ایجاد آن در سنوات 
آتی صندوقی برای حمایت از تولید مسکن در کشور داشته 
باشــیم.وزارت راه و شهرســازی اولین گــروه از واحدهای 
مســکونی خالی از سکنه به میزان ۱۰۹ هزار واحد را برای 

اخذ مالیات متعلقه بر اجاره به سازمان امور مالیاتی معرفی 
کرد.محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری 
کــرده تا انجام این کار از ســوی وزارت راه و شهرســازی 
فتح بابی برای تحرک بخشــیدن به فضای تولید و عرضه 
مسکن باشد.این در واقع اولین قدم جدی برای اخذ مالیات 
از واحدهای خالی از ســکنه محسوب می شود.  در صورتی 
که خالی بودن این ۱۰۹ هزار واحد محرز شــود در ســال 
اول مشــمول شــش برابر مالیات متعلقه بر اجاره سالیانه 
خواهند شــد.روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ سامانه امالک و اسکان 
که اطالعات واحدهای مســکونی کل کشــور در آن ثبت 
خواهد شــد به مرحله اجرا رسید.بنابر این گزارش، از بین 
۲۸ میلیون واحد مسکونی تا کنون ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحد شناسایی و شناسنامه دار شده و ۱.۵ میلیون پیامک 
برای مالکان بیش از یک واحد مسکونی ارسال شده است. 
رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرده ظرف ۱۰ روز مالیات 

خانه های خالی را مطالبه می کنیم.
٧٠٠ هزار مستاجر وام اجاره دریافت می کنند

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی از 
ثبــت نام ۱۹۵ هزار متقاضی جدید وام اجاره بعد از مصوبه 
تمدید خبــر داد و گفت: دولت تا پایــان دی ماه به ۷۰۰ 
هزار متقاضی وام ودیعه اجاره می دهد.محمود محمودزاده 
در گفــت و گو با ایرنا، درباره آخریــن وضعیت ثبت نام و 
اعطای وام اجاره به مســتاجران گفت: مستاجران تا دو روز 
دیگر می توانند در ســامانه مسکن ملی ثبت نام کنند و به 
تدریــج درحال پاالیش اطالعات و تاییــد نهایی و معرفی 
مستاجران به بانک هستیم.وی گفت: بعد از مصوبه تمدید، 
تاکنون ۱۹۵ هزار مستاجر جدید در سامانه ثبت نام کردند 
و پاالیش اطالعات انها در حال انجام است. در مجموع ۶۶۰ 
هزار نفر به عنوان متقاضیان واحد شرایط مدارکشان بررسی 
و به بانک معرفی شده اند.  معاون وزیر راه ادامه داد: سیستم 
بانکی تا پایان دی ماه به افراد معرفی شده که مدارک خود 
را نــزد بانک تکمیل کردند ایــن وام را اعطا خواهد کرد و 
ممکن است با مصوبه ســتاد ملی کرونا این مهلت تمدید 
شــود.وی گفت: برآورد دولت این اســت که به ۷۰۰ هزار 
نفر وام ودیعه مســکن تعلق خواهد گرفــت. اعتبار درنظر 
گرفته شده نیز ۲۰ هزار میلیارد است.به گزارش ایرنا ستاد 
ملی کرونا به منظور حمایت از مســتاجرانی که در بحران 
کرونا، زندگی آنها با بحران مواجه شــده، اقدام به حمایت 
از مستاجران کرده است.رقم ودیعه مسکن برای مستاجران 
تهران ۵۰ میلیون تومان، برای سایرکالنشهرها ۳۰ میلیون 

تومان و برای شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است. 

چکش کاری قانون مالیات خانه های خالی در مجلس ادامه دارد

بازار اجاره مسکن، کمی آرام گرفت

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( از ابالغ مهلت 
سه ماهه برای آزادسازی معادن حبس شده خبر داد و 
گفت: مطابق قانون، معادنی که مدت طوالنی در حبس 
بوده و غیرفعال اســت،   پروانه بهره برداری آن ها ابطال 
شــده و آزادسازی می شــود.به گزارش وزارت صمت،  
علیرضا رزم حســینی در اولین جلسه شورای معاونین 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت گفــت: اولویت اصلی 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت در شــرایط کنونی و 
مطابق با برنامه های پیشــنهادی ارایه شده به مجلس 
شورای اسالمی، تامین کاالهای اساسی و ضروری مورد 
نیاز کشور و توجه ویژه به سفره مردم است که به دلیل 
اثرگذاری شــاخص های کالن اقتصادی، با نوســاناتی 
مواجه شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید 
بر اینکه باید از ســفره مردم حراست و حفاظت شود، 
افزود: مسئولیت ذاتی وزارت صمت آن است که بتواند 
در کنار سایر دســتگاه ها و نهادهای تصمیم گیر، تمام 

توان خود را نسبت به تامین کاالهای اساسی مورد نیاز 
سفره خانوار به کار گیرد.وزیر صمت در بخش دیگری 
از ســخنان خود، به ضرورت استفاده از نظرات تمامی 
ذی نفعان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مرتبط 
با حوزه های صنعت، معدن و تجارت اشــاره و تصریح 
کرد: از ظرفیت نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، 
تشکل های بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی و اصناف 
و نیز کارشناسان باید در تصمیم گیری ها استفاده شود 
تــا بتوان در زمان اجرا نیــز، از توان همه این بخش ها 
بهره گرفت.وی اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از جمله 
تکالیفی است که رئیس جمهور بر عهده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار داده است.رزم حسینی همچنین از 
برنامه ریــزی برای اختصاص منابع بانکی جهت احیای 
واحدهــای صنعتی خبر داد و گفــت: بانک صنعت و 
معدن منابع مورد نیاز برای احیا و فعال سازی واحدهای 

صنعتی تعطیل و نیمه فعال را تامین خواهد کرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: راه اندازی هفت هلدینگ سرمایه گذاری در بخش 
صنعت و ســه هلدینگ در بخش معدن هدف گذاری و 
گام های اولیه با اعمال مالحظات قانونی در این خصوص 
برداشته شده که به زودی عملیاتی می شود.به گزارش 
وزارت صنعت، »ســعید زرندی« در جلســه تاسیس 
شرکت ســهامی عام در بخش معادن و صنایع معدنی 
کــه با حضور نمایندگان شــرکت های بزرگ معدنی و 
صنایع معدنی و همچنین صندوق های سرمایه گذاری 
مرتبط با این شرکت ها برگزار شد، افزود: سرمایه گذاری 
یکــی از نیازهای اصلی امــروز حوزه معادن کشــور 
اســت.وی اضافه کرد: در همین راستا در حال تشکیل 
هلدینگ های سرمایه گذاری هستیم که بازار سرمایه در 
قالب شرکت های سهامی عام پروژه این فرصت را فراهم 
کرده است.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکیدکرد: 
هدایت نقدینگی موجود، سرمایه های سرگردان و بازار 

سرمایه به سوی بخش های مولد کشور در اولویت امروز 
وزارتخانه اســت.وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، هم در بخش تولید و هم در حوزه معادن توجه 
ویژه ای به این منابع داشته و از اواخر پارسال برنامه های 
مشخصی را در این خصوص پیشنهاد و ارائه کرده است.

زرندی خاطرنشان کرد: در حوزه معادن، این مهم درباره 
همه محصوالت معدنی و زنجیــره ارزش تولید آنها با 
جدیت دنبال می شود.وی بیان داشت: طی فراخوانی از 
معادن بخش خصوصی دعوت شــده تا از ظرفیت بازار 
ســرمایه در قالب عرضه اولیه و انتشــار اوراق استفاده 
کننــد و تاکنون حــدود ۵۰۰ معــدن از این موضوع 
اســتقبال کرده و در جلسات مشاوره شرکت می کنند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: اگر در ســال 
۹۹ بتوانیم مقدمات ورود ۵۰ معدن را به بازار ســرمایه 
فراهم کنیم، در عمل کار بســیار مهمی در این بخش 

شکل گرفته است.

راه اندازی ۱۰ هلدینگ سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدناختصاص منابع بانکی برای احیاء واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه فعال

مذاکره ایران و افغانستان
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

وزیر نیرو گفت: در حوزه های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر. همکاری های 
گمرکی، اقتصادی و ســایر زمینه های مربوط به کمیســیون مشترک همکاری 
دو کشــور ایران و افغانســتان مذاکره صورت گرفته است.به گزارش ایسنا، رضا 
اردکانیان در حاشیه دیدار با عبداهلل عبداهلل - رئیس شورای عالی مصالحه ملی 
افغانستان در جمع خبرنگاران درباره جزئیات صحبت شده در جلسه امروز اظهار 
کرد: با توجه به آنکه هشتمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو 
کشور در پیش است، در جلسه امروز در جریان پیشرفت مذاکرات مقدماتی در 
عرصه هایی که قرار است طبق برنامه در آینده نزدیک در کابل مورد بررسی قرار 
گیرد مذاکراتی را انجام دادیم.وی با بیان اینکه گزارشــات الزم داده شد و نقطه 
نظرات را در بخش های مختلف دریافت کردیم تصریح کرد: درباره حل موضوع 
آب های مرزی دو کشــور صحبت هایی به میان آمد و باید در نظر داشــت که 
موضوع آب در حوزه آبریز مشترک تنها با همکاری کشورهای مستقر در حوزه 
آبریز به نتیجه می رسد.وی افزود: فارغ از اینکه کشوری باالدست و یا پایین دست 
باشد، براساس نقشه راه مشترک می توانند هم منافع و هم هزینه ها را منصفانه 
تقسیم کنند.وی با بیان اینکه تصور ما این است که بین ایران و افغانستان زمینه 

همکاری متنوع و وســیع وجود دارد و در این مسیر مسائل آب و محیط زیست 
از جایگاه ویژه ای برخوردار هســتند، گفت: با توجه به توسعه یافتگی مدیریتی 
هر دو کشور این مسائل از شکل چالش خارج و به راه حل هایی که دربرگیرنده 

منافع دو کشور است خواهد رسید.

ضرر 2 میلیارد دالری قطع صادرات گاز به ترکیه
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، قطع صادرات گاز به ترکیه در ۵ ماهه 
امسال ضرر ۲ میلیارد دالری را ایجاد کرد، این روند نشانه نقص وزارت نفت در 
ابعاد مختلف صادرات گاز به ترکیه است.بررســی های شرایط اعمال تحریم های 
اقتصادی علیه ایران طی دوره های مختلف نشان می دهد، خرید نفت و سیستم 
بانکی نخســتین پله اعمال فشار هســتند. در مقابل نفت، صادرات و خرید گاز 
تقریباً تحریم پذیری ندارند. به ویژه اینکه در منطقه غرب آســیا با محدودیت 
منابع گازی کشــورها )جز قطر و تا حدی عربســتان( مواجه هستیم، بنابراین 
نمی توان به سرعت، به طور پایدار و وسیع جایگزینی برای گاز ایران ایجاد کرد.

یکی از مقاصد صادراتی ســنتی گاز ایران، ترکیه اســت، کشوری که به دلیل 
گســتردگی عرضی جغرافیایی خود و فقدان شبکه گسترده گازی و البته سایر 
مسائل استراتژیک انرژی، مقاصد وارداتی گازی متنوعی دارد. این روند صادرات 

به دلیل انفجار در خط لوله متوقف شد. 

رشد اقتصادی چین نفت را کاهشی کرد
قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه در واکنش به آمار مایوس کننده رشد 
اقتصادی چین که نگرانیها نســبت به تاثیر کرونا بر تقاضای بزرگترین مصرف 
کننده چین را برانگیخت، کاهش پیدا کرد.به گزارش ایســنا، آمار دولتی نشان 
داد دومین اقتصاد بزرگ جهان در ســه ماهه ســوم ۴.۹ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته توســعه یافته که کمتر از نرخ مورد پیش بینی تحلیلگران 
بود. پاالیشگاه ها در چین که دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان است، نرخ 
پاالیش را در ســپتامبر کاهش دادند و واردات فلزات صنعتی پایین تر بود.بهای 
معامالت نفت برنت برای تحویل در دسامبر ۱۵ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش 
یافت و به ۴۲ دالر و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا برای تحویل در نوامبر با ۱۸ سنت کاهش، به ۴۰ دالر و ۷۰ 
سنت در هر بشکه رســید. موعد قرارداد نوامبر روز سه شنبه منقضی می شود.

هفته گذشته نفت برنت ۰.۲ درصد و وست تگزاس اینترمدیت ۰.۷ درصد رشد 
هفتگی به ثبت رساندند که تحت تاثیر کاهش سطح ذخایر نفت و فرآورده های 

نفتی در آمریکا بود که بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است. 

اخبار انرژی


