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خبر
معاون وزیر جهاد کشاورزی:

افزایش  ۸میلیون تنی
تولیدات کشاورزی با اجرای اَبَر
پروژههای آب و خاک

ایرنــا  -معاون امــور آب و خــاک وزارت جهاد
کشــاوررزی گفت :بــا اجرای ابــر پروژههای آب
و خاک در کشــور هشــت میلیون تــن تولیدات
کشاورزی افزایش مییابد.
به گزارش روز دوشــنبه وزارت جهاد کشاورزی،
«علیمراد اکبری» با اجــرای پروژه احیای اراضی
خوزســتان و ایــام ،میــزان تولیــد محصوالت
کشــاورزی از  ۱.۷میلیون تن به  ۵ملیون تن ،در
پروژه توسعه شــبکههای آبیاری و زهکشی غرب
و شــمال غرب کشور میزان تولیدات کشاورزی از
 ۷۶۰هزار تن به  ۵میلیون تن و در پروژه آبرسانی
سیستان نیز میزان تولید محصوالت کشاورزی از
 ۴۱۱هزار تن به  ۹۶۰هزارتن خواهد رسید.
وی با اشــاره به این که با حمایتهای مقام معظم
رهبــری و رئیس جمهوری ،ســرمایهگذاریهای
بزرگی در بخش آب و خاک کشور در دولت تدبیر
و امید ،انجام شده اســت ،اظهارداشت :تا قبل از
سال  ۹۲ساالنه  ۲۷هزار هکتار شبکههای آبیاری
و زهکشی در کشور انجام میشد که از سال  ۹۲تا
سال  ۹۸این رقم به  ۸۳هزار هکتار رسیده و بیش
از سه برابر شده است.
معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشــاوررزی
تصریح کرد :برای ســال جــاری  ۱۳هزار هکتار
شبکههای آبیاری و زهکشی انجام شده و  ۷۸هزار
هکتار نیز در دست اجرا است.
اکبری با اشــاره به عملکرد برخــی از پروژههای
بزرگی کــه از محل صندوق توســعه ملی تامین
اعتبار شــدهاند ،یادآور شــد :پروژه احیای اراضی
خوزســتان و ایالم یکی از ایــن پروژههای بزرگ
اســت که  ۲۹۵هزار هکتــار از آن به بهرهبرداری
رسیده است.
معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشــاوررزی
درباره پروژه توســعه شبکههای آبیاری و زهکشی
غرب و شــمال غرب کشــور ،گفت :از  ۲۲۷هزار
هکتار این پروژه ۵۲ ،هزار هکتار آن زیر بار اســت
و  ۲۰۴هــزار هکتار از آن با  ۹۴درصد پیشــرفت
فیزیکی در بخش جهاد کشــاورزی در حال اجرا
اســت که در صورت تامین منابــع اعتباری ،این
بخش هم زیر بار خواهد رفت مشــروط بر این که
وزارت نیــرو بتواند منابع آب آن را به موقع تامین
کند.
اکبری درباره پروژه آبرســانی دشــت سیستان،
خاطرنشــان کرد :چند هفته قبل ۳۲ ،هزار هکتار
از پروژه  ۴۶هزار هکتاری آبرسانی دشت سیستان
توســط رئیس جمهوری افتتاح شــد و  ۱۴هزار
هکتــار دیگر از این پروژه نیز برای کشــت پاییزه
آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی با بیان این که پروژه آبرسانی دشت سیستان
یکی از پیچیدهترین و مدرنترین پروژههای بخش
آب و خاک کشور است ،یادآور شد :الکتروموتورها
و پمپهای استفاده شده در این پروژه برای اولین
بار با مهندسی معکوس در کشورمان ساخته شده
است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ،میزان
منابع اعتباری پروژه سیســتان را  ۳هزار و ۴۲۰
میلیــارد تومان عنــوان کرد و افــزود :این میزان
اعتبار برای آبرســانی به  ۴۶هزار هکتار از اراضی
در عرصه  ۲۰۰هزار هکتار انجام شده و هزینهکرد
حدود  ۷۰میلیون تومان برای اجرای هر هکتار از
این پروژه شامل تامین ،انتقال و توزیع آب تا پای
گیاه ،اقتصادی است.
اکبری با اشاره به دستاوردهای اجرای پروژههای
آب و خاک ،گفت :میزان اشتغال در پروژه احیای
اراضی خوزستان و ایالم  ۷۹هزار نفر بوده است و
در پروژه توســعه شبکههای آبیاری غرب و شمال
غرب کشــور ۷۰ ،هزار نفر و در پروژه آبرســانی
دشت سیســتان  ۶۵هزار نفر تثبیت و یا اشتغال
ایجاد خواهد شد.
معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشــاوررزی
خاطرنشــان کرد :با اجرای پــروژه احیای اراضی
خوزســتان و ایــام ،میــزان تولیــد محصوالت
کشــاورزی از  ۱.۷میلیون تن به  ۵ملیون تن ،در
پروژه توسعه شــبکههای آبیاری و زهکشی غرب
و شــمال غرب کشور میزان تولیدات کشاورزی از
 ۷۶۰هزار تن به  ۵میلیون تن و در پروژه آبرسانی
سیستان نیز میزان تولید محصوالت کشاورزی از
 ۴۱۱هزار تن به  ۹۶۰هزارتن خواهد رسید.
اکبری گفت :از ابتدای انقالب اسالمی تا سال ،۹۲
ســاالنه  ۴۶۹میلیارد تومان در بخش آب کشــور
ســرمایهگذاری شده که این میزان سرمایهگذاری
از سال  ۹۲تا ســال  ۹۸به ساالنه  ۳۱۰۰میلیارد
تومان افزایش یافته و بیش از  ۷برابر رشد داشته
است.
معاون آب و خــاک وزارت جهاد کشــاوررزی با
اشاره به این که خاک مخزن آب است و اگر خاک
مدیریت نشــود ،آب را نمیتوانیم مدیریت کنیم،
تصریح کرد :در چند ســال گذشته به موضوع آب
توجه و اما از خاک غفلت شده این در حالی است
که براساس برنامه توسعه ششم توسعه باید ساالنه
عملیات حاصلخیری و افزایش مواد آلی خاک در
ســطح  ۵۰۰هزار هکتار انجام شــود اما تاکنون
ردیفی برای آن منظور نشده است.
اکبری بــا بیان این که در معاونــت آب و خاک،
دفتر امور خاک تأسیسشده است ،گفت :توجه به
حاصلخیری خــاک میتواند به  ۳۰درصد افزایش
تولید و  ۳۵درصد صرفهجویی در آب منجر شود.
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«همدلی» روایتهای مختلف کارشناسان درباره دالیل افزایش قیمت ارز در هفتههای اخیر را ارزیابی کرد

پشت پرده دالر 22000تومانی

همدلی| اینروزهــا روایتهای مختلفی
از پشــت پــرده افزایش قیمــت ارزهای
بینالمللی بخصــوص دالر در بازار آزاد ،از
زبان کارشناسان شنیده میشود.
ایــن اظهارنظرها در حالی مطرح اســت
که طی چند روز گذشــته قیمت هر دالر
آمریــکا با روند رو به رشــدی همراه بوده؛
در دوشــنبهای که گذشت قیمت هر دالر
در صرافیهای بانکی و مجاز به  21هزار و
 750تومان رسید که نسبت به روز یکشنبه
 200تومان افزایش قیمت را نشان میداد.
رســیدن دالر به کانال  20هزار تومانی در
روزهــای اخیر در حالی با تمرکز بیشــتر
رســانههای کاغذی و مجازی همراه شده
که در اولین روزهای داغ تابســتانی امسال
قیمت هــر دالر در صرافیهای مجاز بانک
مرکزی 18هــزار و  800تومان بود و حاال
یک رشد 15.69درصدی در قیمت این ارز
دیده میشود.
ایــن قیمتها در بازار رســمی در حالی
مطرح اســت کــه دیروز قیمــت دالر در
بازار تهران به 22هزار تومان رســیده بود.
در چنین فضایی که بســیاری از کاالهای
اساسی و سرمایهای تحت تاثیر قیمت دالر
با افزایش قیمت همراه هســتند ،آگاهان
اقتصــادی نیز اظهارنظرهــای مختلفی را
درباره دالیل این گرانــی عنوان میکنند.
برخی از تحلیلگــران بر این باورند که دو
نرخــی بودن ارز فضای بیشــتری را برای
باال رفتــن قیمت ارز و ســوداگری فراهم
کــرده اســت .در واقع گفته میشــود به
دلیل فاصلــه زیاد نرخ دالر در صرافیهای
بانکی و بــازار آزاد ،عده زیــادی با هدف
کســب ســود از اختالف بین این دو بازار
اینروزها به صرافیهای چهارراهاستانبول
سرک میکشــند؛ البته این فضا از ابتدای
هفته جــاری و باال رفتــن قیمت دالر در
صرافیهای بانکی کمــی تغییر کرده و با
افزایش نــرخ ارز عمال اختالف قیمت بین
بــازار آزاد و صرافی بانکــی کاهش یافته
است .اما به قول کارشناسان با وجود کمتر
شــدن اختالف قیمت ارز در صرافیهای
بانکی و بازار آزاد ،همچنان عدهای سرگرم
نوســانگیری در این بازار هستند و از آب
گلآلود ماهی میگیرند .از ســوی دیگر به
نظر میرسد عدهای نیز به دلیل نگرانی از
آینده ریال و هراس نسبت به کاهش ارزش
داراییهایشان ،برای خرید ارز به ویژه دالر
راه خود را به سوی این بازار کج میکنند،
هر چند که سیاســتگذاران بــا افزایش
پلکانــی نرخ دالر و یــورو و نزدیک کردن
قیمتها به نرخهــای موجود در بازار آزاد
در عمل ســعی دارند تا از نوسانگیری و
سفتهبازی دالالن جلوگیری کنند ،اما آنچه
که قیمتها میگویند و بر اســاس اقرار و
شــواهدی که در بازار وجود دارد ،رشــد
قیمت ارز به دلیل دو نرخی بودن دالر در
بازار آزاد و صرافیهای بانکی معضلی است
که به بحران اینروزهای دالر دامن میزند.
رشد سریع قیمت دالر در روزهای اخیر در
حالی مطرح بوده که طی هفتههای گذشته
رئیس کل بانک مرکزی با یادداشــتهای
اینســتاگرامی خــود بارها به ایــن ماجرا
واکنش نشان داده و حکایتهای مختلفی
را در این زمینه نقل کرده که در کل همه
این مطالب به نوعی منع متقاضی از خرید
این ارز برای ســرمایهگذاری بــوده ،اما با
ایــن همه به نظر میرســد که این چنین
سیاستهایی برای مدیریت این بازار موفق
عمل نکرده و شــاید تا مدتها اتفاقی در
این بازار نیفتد؛ چرا که ســرمایهگذاران یا
حتی دالالن بر اساس واقعیتهای موجود
رفتــار میکنند و برای جــا نماندن از این
روند افزایشی آستینها را هر طور شده باال
میزنند .همین دیروز بــود که عبدالناصر

همتــی در اینباره به مردم اینطور توصیه
کرد« :قب ً
ال هــم تأکید کردهام؛ تالطم این
روزهای بازار ،عمدتاً از عدم تعادل عرضه و
تقاضا در بازار حواله ارز ،به خاطر مشکالت
ناشی از کرونا در ابتدای سال ،نشأت گرفته
است .با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای
تجمیع شده ماههای قبل و افزایش عرضه
در نیما تعدیل خواهد شــد .مجددا ً تأکید
میکنــم؛ بانک مرکــزی دخالت هدفمند
خود در بازار را به تشــخیص خود و با در
نظر گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشــور
اعمال خواهد کــرد .بانک مرکزی یک بار
در مهرمــاه  ۹۷توان خود را نشــان داد.
برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دوسال
برای فروش دالرهای ۱۹هزار تومانی خود
معطل ماندند.
امــروز نیــز ریســک بــازار ارز بــرای
ســرمایهگذاری بهشدت افزایش پیدا کرده
است و من نیز وظیفه دارم این را به فعاالن
اقتصادی گوشزد کنم».
مقصر اصلی افزایش قیمت دالر در
بازار
افزایــش آرام ارز اینروزها در حالی مطرح
است که برخی از آگاهان اقتصادی از سال
سختی برای اقتصاد امسال یاد میکنند.
یک فعال اقتصادی در اینباره به خبرآنالین
گفت« :رئیس کل بانک مرکزی را نمیتوان
در رابطه با ارز ســرزنش کرد چرا که عدم
تفاهم میان نهادهای تصمیمگیر و اجرایی
کشور زیاد است و عمال این مهم به گرفتن
تصمیمات ضد و نقیض منجر شده است».
بر اساس این گزارش ،شیب افزایش قیمت
ارز در آغــاز هفته جاری هم ادامه یافت تا
ایــن بار دالر هم به قیمتهای بیش از ۲۱
هزار تومان در بازار خرید و فروش شــود.
این مهم عمال به جدالی میان برخی نهادها
و دســتگاههای اجرای دامن زد به گونهای
که رئیــس کل بانک مرکزی با اشــاره به
ادامه قاچاق کاال به کشــور مدعی شد در
این شــرایط که تصمیمات بانکی مرکزی
در عمل اجرایی نمیشوند کار بیشتری از
او بر نمیآید .در مقابل ســتاد قاچاق کاال
هم با رد اســتمرار قاچاق کاال به کشــور
صحبتهای همتی را رد کرد.
مجید رضا حریری ،عضــو اتاق بازرگانی
تهران ،در رابطــه با بحثهای اخیر رئیس
کل بانک مرکزی و برخی منتقدانش افزود:
«من در این دو سه روزه اخیر تقریبا همه
این بحثها را دنبال کــردم اما در نهایت
فکر میکنم حق با آقای همتی است ،چرا
که اقتصاد مانند بدن انسان یک ارگانیسم
زنده اســت و نمیتــوان از یک بخش آن
انتظار داشت کار بخشهای دیگر را انجام
دهند .پرواضح اســت چنین رفتاری نهایتا
به ســود سالمت نه انسانها و نه اقتصادها
اســت» .وی افزود« :برای این مهم کافی
است به بازارهای موجود بنگریم .در میان
بازارهــای اصلی چــون ارز ،طال ،بورس و
مسکن وضعیت بازار ارز از بخشهای دیگر
بهتر است .زیرا ارز در یکسال رشد نهایتا
۴۰درصدی داشــته اما در مورد مســکن
آمارهای رســمی از افزایــش  ۶۰درصدی
خبر میدهد یا بازار سرمایه چنان رشدی
داشته که حیرت آور است .به همین دلیل
از اســاس انتظار ارزان مانــدن ارز در این
شرایط بیجا است».
این فعال اقتصــادی تاکید کــرد« :نباید
فراموش کنیم هم اکنون هم به بخشــی از
تقاضای ارز بانک مرکزی پاســخ میدهد.
در واقع تمام کاالهای مجاز از طریق ارزی
که بانک مرکزی تهیه کرده وارد میشوند.
این در حالی است که تمام تالشهای نهاد
سیاســت گذاری پولی برای کنترل تقاضا
تاکنون موافق نبوده اســت و یک گشــت
ساده در بازار کشور این را نشان میدهد».

حریــری با تاکید بر اینکــه وضعیت بازار
کاال در ایران نشــان میدهد هنوز اقتصاد
ما با معضل قاچاق روبهروســت ،گفت«:به
باور من بعید اســت ساالنه کمتر از  ۱۰تا
 ۱۲میلیارد دالر قاچاق کاال داشته باشیم.
درنتیجــه من حتــی نمیتوانم تصور کنم
قاچاق کاال به کشــور ما صفر شده است،
گرچــه کاهش چشــمگیری داشــته ،اما
همین  ۱۰تا  ۱۲میلیارد دالر فشــار تقاضا
را افزایش میدهد».
وی افزود« :از سوی دیگر ایرانیان رتبه اول
خرید ملک در ترکیه را به دســت آوردهاند
و عالوه بر همســایه غربی در کشورهایی
چون اسپانیا و کانادا هم این روند افزایش
داشته است .اینها ارز خود را از کجا تامین
میکنند؟ مشــخص اســت که این تقاضا
غیرقانونی است» .عضو اتاق بازرگانی تهران
گفت« :همچنین برخی البیهای قدرتمند
تالش دارنــد برخی کاالها را هم به انحای
مختلــف و مثال بدون ارز وارد کنند ،مانند
خودروهای لوکســی کــه در انبار گمرک
مانده است.
مجموعه این عوامل ســبب شــده تقاضا
در شــرایطی که عرضه بــا اخالل مهمی
روبهرو اســت افزایش یابد» .حریری ادامه
داد« :به این اعتبــار من گالیههای همتی
را درک میکنم .در ایران نهادهای متعدد
تصمیمگیری وجود دارند و اگر تصمیمات
براســاس یک نقشه راه مشــخص تبیین
نشود طبعا رفتاری ضد و نقیض سر میزند
و عمال تاثیر سیاســتگذاریها را شــدیدا
کاهش میدهــد» .وی دربــاره مصادیق
ناهماهنگــی میان تصمیمگیــران تصریح
کــرد« :متاســفانه این عــدم تفاهم میان
وزارت اقتصــاد و بانک مرکــزی هم دیده
میشــود و در حالیکه رئیــس کل بانک
مرکزی بر تامین نکردن کســری بودجه از
طریق پولی تاکیــد دارد و بر تامین آن از
طریق اوراق قرضه پافشــاری میکند .در
عمل اما هرگاه نرخ ســود اوراق به بیش از
 ۱۶درصد میرســد وزارت اقتصاد فروش
آن را متوقــف میکنــد» .او تاکید کرد:
«نمیتوانیم از بازار مالی سخن بگوییم اما
نرخ سود را دســتوری تعیین کنیم .باید
اگــر بازار را وارد کار میکنیم به ضروریات
آن نیز پایبند بمانیم .به قول معروف شــتر
سواری دوال دوال نمیشود و کسی که قصد
دارد از شــتر برای حمل و نقل اســتفاده
کند حتما بایــد فکری به حال ضرورتهای
این کار بکند وگرنه عمال موفقیتی حاصل
نمیکند» .حریری در پاســخ به ســوالی
که در شــرایط فعلی این اقدام به افزایش
نقدینگی منجر نمیشود ،گفت« :در ایران
به طور متوســط نقدینگی ساالنه رشدی
 ۲۴درصدی دارد و نقدینگی هم تنها خطر
اقتصادی جمهوری اســامی نیست و تنها
یکی از خطرهاســت .اما خطرهای دیگری
چون افزایش تــورم ،قیمت ارز و کاالهای
مصرفی هم وجــود دارند که طبعا اهمیت
آنها هم کتمان کردنی نیست» .این عضو
اتــاق بازرگانی تصریح کــرد« :به هر روی
بایــد مجموعه سیاســتگذاران بــه تفاهم
برســند زیرا سال  ۹۹سال پرخطری است
که ضرورت مدیریت اصولی را ایجاب کرده
است .هنر تصمیم گیران جمهوری اسالمی
در عرصــه اقتصادی اکنــون باید خود را
نشــان دهد و باید براســاس اولویتها سال
جاری را با کمترین هزینه از ســربگذرانند
وگرنه مصایب بزرگتری میتواند دامن گیر
نظام شود».
دالیل گرانــی دالر به روایت کانون
صرافان
در پی این تحوالت ،توضیحاتی از ســوی
کانون صرافان درباره چرایی افزایش قیمت
دالر و به ثبات نرســیدن آن به ایسنا ارائه

شــد که طبق اطالعات دریافتی از فعاالن
بــازار ارز ،افزایش بیش از حد و قابل توجه
نرخ دالر متاثر از عواملی مختلف است که
میتوان مواردی چون افزایش تقاضا برای
اسکناس ارز ،بازدهی بازارهای دیگر و تاثیر
آنها بر بازار ارز ،افزایش نرخ مسکن ،انواع
کاالها ،خودرو و همچنین ،بازگشــت موج
دوم ویروس کرونا را اعالم کرد.
همچنیــن ،کاهــش میزان صــادرات در
پی اعمــال قرنطینه و توقــف صادرات از
مرزهــا ،ضرباالجل رفع تعهــدات ارزی
صادرکنندگان که در مواردی دیده شــده
صادرکنندگان بــرای رفع تعهد ارزی خود
از بــازار ،ارز خریــداری میکننــد هم در
افزایش کنونــی نرخ دالر نیــز تاثیرگذار
اعالم شدهاند.
عــاوه بر این ،در ایــن زمینه یک صراف
توضیح داد که بر اثــر تغییر اولویتها در
ســامانه نیمــا ،هدایت تقاضا بــه ارزهای
وارداتی در مقابل صادرات و ارز اشــخاص،
کاهــش نرخ محصــوالت پتروشــیمی به
علت کاهش نرخ نفــت و ارزش صادراتی
ایــن محصــوالت ،اکنون شــاهد افزایش
قیمتها در بــازار ارز هســتیم .در ادامه
وی با بیان اینکــه بازارهای موازی چون
خودرو ،مســکن ،ارز ،طــا و ...بر یکدیگر
تاثیر میگذارند ،گفت« :بنابراین ،افزایش
قیمــت در هــر کدامیک از ایــن بازارها،
ســایر بازارها را هم متاثــر میکند که در
آخر ،عدم همفکری با بخش خصوصی در
تصمیمگیریهــا در افزایش نرخ دالر هم
عاملی تاثیرگذار است».
تک نرخی شدن ارز؛ بهترین راهکار
برای کنترل قیمت دالر
یک عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس
شــورای اسالمی تک نرخی شــدن ارز را
مهمتریــن راهــکار برای کنتــرل نرخ ارز
عنوان کرد .محمد باقری در اینباره اظهار
کرد« :ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم
و طبیعتا وقتی جنگ شروع میشود تبعات
آن به همه جا میرسد ،االن هم ما با تحریم
و مشکالتی مواجه هستیم که تحریم عامل
آن بوده است و باید این آمادگی را داشته
باشــیم» .وی افزود«:ما با محدودیت ارزی
مواجه هستیم و نمیشود گفت این موضوع
ربطی به تحریم نــدارد .به هر حال برخی
مسائل پیش آمده باعث شده با کمبود ارز
مواجه شــویم و به این شــکل بازار ارز به
هم ریخته است» .نماینده مردم بناب در
مجلس شورای اســامی با اشاره به تاکید
دولــت بــرای بازگردانــدن ارز حاصل از
صادرات کاالها به داخل کشــور گفت«:از
سویی صادرکنندگان برای تهیه این ارز به
بازار مراجعه میکنند و شــاید این موضوع
هم در نوسانات بازار ارز بیتاثیر نباشد».
باقــری تک نرخی شــدن ارز را مهمترین
راهــکار برای کنتــرل بــازار ارز عنوان و
خاطرنشان کرد« :دولت نباید از تبعات این
کار بترســد بلکه باید یک نرخ را برای ارز
اعالم کند و همه دســتگاهها از آن تبعیت
کنند در چنین شــرایطی گرانفروشــی و
افزایش قیمتها تا حدی کنترل میشود.
ما چارهای نداریم جــز این که تک نرخی
شــدن ارز را اجرایــی کنیــم» .این عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
در پاســخ به این ســوال که آیا تک نرخی
شــدن ارز موجب افزایش قیمت کاالهای
اساسی نمیشود؟ گفت« :اگر بررسی کنیم
میبینیم از زمانی که برای واردات گوشت
ارز دولتی اختصاص نیافته قیمت گوشــت
هم ارزان شــده طبیعی است هر جا رانتی
وجود دارد فســاد ایجاد میشود و تبعات
خاص خود را دارد .اگر کاالهای اساســی
با ارز تکنرخی وارد شــوند چه بسا شاهد
کاهش قیمت آنها نیز باشیم».

خبر
مصوبه دولت درباره
تعیین تکلیف تجهیزات استخراج
رمز ارز موجود ابالغ شد

معــاون اول رئیــس جمهور مصوبــه مربوط به
تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود
در کشــور را ابالغ کرد .به نقــل از پایگاه اطالع
رسانی دفتر هیات دولت ،هیات وزیران در جلسه
مورخ هشــتم تیر  ۹۹و با هدف تســهیل فضای
کسب و کار در کشــور و رفع سردرگمی فعاالن
حوزه استخراج رمز ،امکانپذیری نظارت ،کنترل
و برنامه¬ ریزی دولتی بر فعالیت-های استخراج
رمز ارز ،شفافســازی ،ســاماندهی و ســامت
فعالیتهای این حوزه و حفاظت از منابع عمومی
در حوزه برق و انرژی ،نســبت به تعیین تکلیف
تجهیزات اســتخراج رمز ارز موجود در کشــور
تصمیمگیری کرد .به موجب مصوبه دولت ،کلیه
دارندگان دســتگاههای استخراج رمز ارز (ماینر)
مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان
اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،نســبت به
ثبت مشــخصات هویتی خود به همراه تعداد و
نوع دســتگاههایی که در مالکیت آنها میباشد،
در ســامانهای که وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تعییــن مینمایــد ،مطابق فرم موجــود در این
سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه
پرداخت اینترنتی تعبیه شــده در همین سامانه،
نســبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی
اقــدام کنند .دولــت همچنیــن وزارت صنعت،
معدن و تجارت را مکلــف کرد ظرف مدت یک
ماه از تاریخ عملیاتی شــدن سامانه موضوع این
مصوبه ،فهرســت مراکز دارای جواز تاسیس در
این صنعت را اعالم نماید .دارندگان دســتگاهها
مکلفنــد از تاریخ اعالم فهرســت مذکور ،ظرف
مــدت یک ماه ،تمام دســتگاههای خــود را به
مراکز یاد شــده تحویل دهند یا نســبت به اخذ
مجوز فعالیت اقدام نمایند .مراکز تحویل گیرنده
نیز مکلفند رســید تحویل را در ســامانه مذکور
بارگذاری کنند .نگهداری از دستگاهها در مراکز
فاقد مجوز ،ممنوع است.

بازار اجاره آرام گرفت

آمارهای غیر رســمی از افت نــرخ اجارهبها در
هشــت منطقه از تهران حکایت دارد؛ در مناطق
شــمالی نرخها تا ۱۸درصد کاهش یافته است.
این اتفاق ممکن است تحت تاثیر هشدار دریافت
مالیات از خانههای خالی در تابســتان و تعیین
ســقف ۲۵درصد برای رشــد اجارهبهــا افتاده
باشــد .به گزارش ایسنا ،اولین دادهها از نرخهای
پیشــنهادی اجــاره در نیمه اول تیرماه نشــان
میدهد میانگین رشــد اجاره بها در تهران یک
درصد نســبت به خرداد ماه کاهش یافته است.
در مناطق  ۱۵ ،۱۳ ،۱۲ ،۷ ،۶ ،۳ ،۱و  ۲۱نرخها
از  ۲تــا  ۳۴درصد پایین آمد .افت یک درصدی
متوسط نرخ ماهانه اجاره در  ۱۶منطقه از تهران
در حالی اتفاق افتاده کــه دولت اعالم کرده در
تابســتان جاری اولین برگههای مالیاتی را برای
صاحبان امالک خالی از سکنه ارسال میکند .از
طرف دیگر در روزهای گذشته ستاد ملی مبارزه با
کرونا ،حداکثر سقف افزایش سالیانه اجاره بها در
تهران را  ۲۵درصد ،سایر کالنشهرها  ۲۰درصد و
در دیگر شهرها ۱۵درصد اعالم کرد .پس از ابالغ
این مصوبه ،محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی
در حاشــیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه هفته
قبل برگزار شد گفت که رشد لجامگسیخته نرخ
اجاره بها مهار شده اســت .محمود محمودزاده
معاون وزیر راه و شهرســازی نیز ،مصوبه سقف
اجاره بها را دارای قابلیت اجرایی و تحت حمایت
دستگاه قضایی دانسته است .او در پاسخ به سوال
ایســنا مبنی بر اینکه در دولتهای نهم و دهم
چنین بخشــنامهای صادر شــد اما قابلیت اجرا
پیدا نکرد گفت :در آن دوره اگر کار به شــکایت
میرسید قوه قضاییه نهایتا حکم تخلیه مستاجر
را صادر میکرد اما بزرگترین اهرم اجرایی مصوبه
فعلی این است که دستگاه قضا حکم تخلیه برای
پروندههایــی که مطابق قانون جلــو برود صادر
نخواهد کرد .به این صورت که اگر مالک بخواهد
بیش از ســقف  ۲۵درصد در تهران اجاره بها را
باال ببرد مســتاجر میتواند نپذیرد و صاحبخانه
حق اخراج او را ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی به کمیسیون
کشاورزی مجلس میرود

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از حضور
وزیر جهاد کشاورزی در جلسه روز سهشنبه این
کمیسیون خبر داد.
معینالدین ســعیدی در گفتوگو با ایســنا ،در
مورد جلسه آتی کمیسیون کشاورزی گفت :فردا
کاظم خاوازی ،وزیر جهاد کشــاورزی به جلسه
عصر کمیســیون خواهد آمد .نماینــده چابهار
افزود« :دبیرهای کمیسیون ،رئیس بانک مرکزی
و وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت را نیر دعوت
کردهانــد ،اما حضور آنها در جلســه فردا قطعی
نیست».
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