
سامانه رفع تعهد ارزی با سازمان امورمالیاتی 
لینک شد

معرفی صادرکنندگان 
متخلف به مراجع قضایی

کاهش ۶۶ درصدی معامالت مسکن در تیرماه

وزیر راه: خانه نخرید تا ارزان شود

اقتصاد ایران سال هاســت که با پدیده هایی همچون 
سوءاســتفاده از تســهیالت بانکــی، ارز دولتــی، 
ثبت سفارش ها، قراردادهای دولتی و... دست و پنجه 

نرم می کند.
مشــخص نبــودن اصــول نظــام اقتصاد کشــور 
و ســردرگم بودن تفکــر و راهبــرد حاکــم بــر آن 
موجب شــده اســت فضــای اقتصاد کالن کشــور 
بی ثبات باشــد؛ به گونه ای که نهادهای مســوول از 
سیاســت گذاری های میان مدت و بلندمدت ناتوان 
باشند و صرفا به دنبال اجرای خواست سیاستمداران 
در کوتاه مــدت بروند. روش اداره امــوال عمومی در 

اقتصاد ایران به گونه ای اســت که نه تنها زمینه های 
بروز فســاد مالی را فراهم کرده، بلکــه قبح آن را نیز 
از بین برده اســت. انگار که در اقتصاد ایران بر ســر 
سوءاســتفاده از منابع عمومی مســابقه ای برپا شده 

است.
مقوله »رانت« و »رانت جویــی« از اوایل دهه ۵۰ در 
کشورمان به صورت جدی جای پای خود را باز کرد. 
اگرچه نمی توان گفت نفــس فرصت جویی افراد به 
خودی خود مســاله ای اجتماعی اســت، اما مشکل 
زمانی به عنوان یک مساله اجتماعی بروز می کند که 
تعداد زیادی از افراد جامعه بــه دنبال فرصت جویی 
باشــند؛ به طوری که هر کس تنها به دنبال آن باشد 
که بدون توجه به شــرایط دیگــران، از فرصت پیش 

آمده فقط برای خود استفاده کند.
از آن جایی کــه پی جویی منفعت شــخصی رابطه 
معکوسی با پیگیری منفعت جمعی دارد، این شیوع 

فرصت طلبی در سطح گســترده جامعه را با بحران 
جدی مواجه می کنــد. در ابتدای دهــه ۵۰ قیمت 
نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرد و متناسب با آن، 
جهت گیری اقتصاد سیاســی در توزیع درآمدهای 
نفتی تغییر کــرد. بدین ترتیب طبقــه جدیدی در 
بخش خصوصی شــکل گرفته که انگیزه اش انباشت 
ســرمایه از راه تولیــد و تجارت نیســت. این طبقه 
نوظهور تالش زیــادی کرد تا از توزیــع درآمدهای 
نفتی ســهم ببــرد و به نوعــی هم ســفره دولت در 

رانت های نفتی شود.
رانت هم تعریف بسیار ساده ای دارد. هر کس ثروتی 
به دســت آورد بی آن کــه متحمل زحمتی شــود، 
رانت جویی یــا رانت خواری کرده اســت. همواره در 
طول تاریخ افراد زیادی وجود داشــته اند که با تالش 
زیاد به ثــروت دســت یافته اند و همین طــور افراد 
بی شماری هم بوده اند که از دسترنج دیگران به مال 

و منابعی رسیده اند. در کشــوری که فرهنگ جامعه 
و سیاستش این شیوه ســبک ثروت را تشویق کند، 
شــمار رانت جویان از کارآفرینــان و خلق کنندگان 
ثــروت پیشــی می گیــرد و در جامعه ای کــه این 
شیوه تقبیح شــود، شــمار خلق کنندگان ثروت از 
رانت جویان بیشــتر می شــود. ســاختار سیاسی 
خوب هم ساختاری اســت که توان تنظیم و تدوین 
سازوکاری مناسب برای رشــد کارآفرینان را فراهم 
کند. درجه خوب بــودن حکمرانی در کشــورها در 
قانون گذاری صحیح و سالم سازی فضای کسب وکار 
و حــذف مقــررات فســادزاد خالصه می شــود و 
کشوری موفق اســت که بتواند منافذ رانت خواری و 

رانت جویی را ببندد.
زمینه های تاریخی و نهادینه شــده بســیاری برای 

رانت جویی در اقتصاد ایران وجود دارد.
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پایان سال سخت اقتصاد ایران
خریدار    صنــدوق بین المللی پــول در گزارش 
جدید خود پیش بینی کرده است که پس از پشت سر 
گذاشتن دو سال ســخت، نرخ رشد اقتصادی ایران از 

سال آینده میالدی مثبت خواهد شد.
صندوق بین المللی پول در گــزارش جدید خود نیز 
مانند گزارش قبلی پیش بینی کرده اســت که پس از 
پشت سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی 
ایران از ســال آینده میــالدی مثبت خواهد شــد. 
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 
جاری میالدی را همچنان منفی ۶ درصد پیش بینی 

کرده است.
صنــدوق بین المللی پــول در جدیدتریــن گزارش 
»چشــم انداز اقتصادی جهــان« نرخ رشــد تولید 
ناخالص داخلی ایران در ســال ۲۰۱۹ را بدون تغییر 
نســبت به گزارش قبلی کــه در ماه آوریل )اواســط 
فروردین( منتشر شد، منفی ۶ درصد پیش بینی کرد.

بر اســاس گزارش صنــدوق بین المللی پــول، نرخ 
رشد اقتصادی ایران در ســال گذشته میالدی منفی 
۳.۹ درصد بوده اســت که با توجه به شــدت گرفتن 
تحریم های یکجانبه آمریکا، در ســال جاری میالدی 

به منفی ۶ درصد خواهد رسید.
در صورت تحقق ایــن پیش بینی صندوق بین المللی 
پول، اقتصاد ایران در ســال جــاری میالدی بدترین 
سال خود پس از سال ۲۰۱۲ را ســپری خواهد کرد. 
در سال ۲۰۱۲ ایران که نخســتین سال تحریم نفتی 
خود را پشت سر می گذاشت، رشــد اقتصادی منفی 

۷.۷ درصدی را تجربه کرد.
با این حال، صنــدوق بین المللی پول در گزارش اخیر 
خود نیز مانند گزارش قبلی پیش بینی کرده اســت 

که اقتصاد ایران در ســال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ۰.۲ 
درصدی را تجربه کند. تخلیه شــدن اثــر تحریم ها 
نقش مهمی در مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران 
در ســال آینده میالدی ایفا خواهد کرد و بر اســاس 
پیش بینی صندوق بین المللی پــول، این روند مثبت 

دست کم تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد یافت.
صندوق بین المللی پول همچنین ســایر اطالعات و 
آمارهای مربوط به اقتصاد ایران را در پایگاه داده های 
»چشــم انداز اقتصادی جهان« خود به روزرســانی 

کرده است:

سهم از اقتصاد جهان
در سال ۲۰۱۹ ســهم ایران از تولید ناخالص داخلی 
جهان )بر مبنــای قــدرت خرید( بــه ۱.۰۸ درصد 
خواهد رســید؛ در حالــی که این رقم در ســال های 
۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیــب ۱.۲۸ و ۱.۱۹ درصد بوده 
اســت. کاهش ســهم ایران از تولید ناخالص جهان 
نشــان دهنده عملکــرد ضعیف تر اقتصــاد ایران در 

مقایسه با متوسط جهانی است.

سرمایه گذاری
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، نسبت 
ســرمایه گذاری به تولیــد ناخالص داخلی در ســال 
۲۰۱۹ تقریباً ۳۹ درصد )۳۸.۹۷( درصد خواهد بود. 
این رقم در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۳۵.۷ 

و ۳۸.۳ بوده است.

پس انداز ناخالص ملی
صندوق بین المللی پول نســبت پس انــداز ناخالص 

داخلی بــه تولید ناخالص داخلی ایران را برای ســال 
۲۰۱۹ حدود ۳۸.۶ درصد پیش بینی کرده اســت که 
کاهش نسبتاً قابل توجهی نسبت به رقم سال گذشته 

آن )۴۲.۶ درصد( نشان می دهد.

تورم
نرخ تورم ایران که در ســال ۲۰۱۷ حدود ۹.۶ درصد 
بود، در ســال ۲۰۱۸ به ۳۱.۲ درصد رسید و صندوق 
بین المللی پول در گزارش اخیر خود پیش بینی کرده 
اســت که نرخ تورم ایران در ســال جاری میالدی به 
۳۷.۲ درصد افزایش خواهد یافت و در ســال های بعد 

شاهد روند نزولی نرخ تورم خواهیم بود.

واردات کاالها و خدمات
حجــم واردات کاالها و خدمات به ایران که در ســال 
۲۰۱۸ حدود ۹.۱۴ درصد نســبت به سال قبل از آن 
کاهش یافته بود، طبق پیش بینی صندوق بین المللی 
پول در سال جاری میالدی نیز ۱۰.۵ درصد نسبت به 

سال گذشته کاهش خواهد یافت.

صادرات کاالها و خدمات
ســرعت کاهش صادرات ایــران حتی بیشــتر از 
ســرعت کاهش واردات بوده اســت، به طوری که 
صندوق بین المللــی پول پیش بینی کرده اســت 
که حجــم صادرات کاالهــا و خدمــات از ایران در 
ســال جاری میالدی ۲۲.۶ درصد نســبت به سال 
گذشته کاهش یابد. در ســال ۲۰۱۷ نیز صادرات 
ایران ۱۴.۴ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش 

یافته بود.

سرمقاله

رئیــس بنیــاد مســتضعفان انقالب 
اسالمی گفت: تا پایان تابستان امسال، 
تردد از آزادراه تهران- شــمال را آغاز 
خواهیم کــرد؛ اما افتتاح رســمی این 

پروژه ، به دهه فجر موکول خواهد شد.
ســید پرویــز فتــاح، رئیــس بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی، به همراه 
محمدباقــر نوبخت، معــاون رئیس 
جمهــور و رئیــس ســازمان برنامه و 
بودجه، از قطعه یــک آزادراه تهران - 

شمال به طول ۳۴ کیلومتر 
بازدید کرد.

در این مراســم، فتاح پس از 
برگزاری جلســه با مدیران 
شــرکت آزادراه تهــران - 
شــمال، گفــت: قطعه یک 
آزادراه تهــران - شــمال 

با پیشــرفت ۹۵.۵ درصــدی، یکی از 
پروژه های مهم بنیاد مستضعفان است 
که به صورت رسمی در دهه فجر امسال 

افتتــاح خواهد شــد.وی با 
اشــاره به موافقت سازمان 
برنامــه و بودجه با تخصیص 
۳۰۰ میلیــارد تومان اعتبار 
به شــکل اوراق اسناد خزانه 
اســالمی به آزادراه تهران- 
شــمال افــزود: در صورت 
تخصیص این اعتبار، قطعه یک آزادراه 
به صــورت موقت تــا پایان تابســتان 
بازگشــایی و تحت ترافیک قرار خواهد 

گرفت.فتاح با انتقاد از غفلت در خصوص 
نامگذاری فرهنگی برای تونل ها و پل ها 
در زمان ســاخت ایــن آزادراه، گفت: 
پوشــش فرهنگی اســامی این تونل ها 
و پل ها بــرای ما بســیار مهم اســت و 
نامگذاری پل ها و تونل های این مسیر، 
به نام شــهدا خواهد بــود؛ به خصوص 
اینکــه اجرای طرح هــای انقالبی برای 
پل هــا و تونل هــا در یک پــروژه کاماًل 

ایرانی، از اهمیت باالیی برخوردار است.

جاده

آغاز تردد مسافران از آزادراه تهران- شمال در تابستان امسال
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  ادامه از صفحه یک
 امــا به نظــر می رســد در دو دهه اخیر شــمار 
رانت بگیرانــی کــه ســعی می کنند از ســوی 
دولت امتیاز دریافت کنند، بیشــتر شده است، 
چون وارد دوره ای شــده ایم که نه تنها بخشی از 
کاالهای عمومی را دولت خصوصی کرده اســت 
و نهادهای دولــت کار خصوصی و مشــخصی 
می کنند، بلکه افرادی کــه در بخش خصوصی 
فعالیت می کننــد، در بخش هــای دولتی هم 
کار می کنند. به طور نمونه، امــروز افراد زیادی 
را در دولــت می بینیــم که همزمــان در بخش 
خصوصی نیز فعال هستند و خود یا خانواده شان 
صاح تجارت یا صنعت هســتند. به هر میزان که 
راه عــادی و قانونی کســب وکار و فعالیت های 
اقتصادی در اقتصاد ایران پرمانع و ناهموار است، 
مسیر بهره جویی و سوءاستفاده از انواع رانت ها و 

امتیازات ویژه، هموار و مهیاست.
این مســاله، ریشــه ها و علل مختلفی دارد. در 
اقتصاد ایران، شــیوه و رویه هــای خاصی برای 
حمایت از بنگاه هــای اقتصادی بنیــان نهاده 
شده است که موجب فراهم شــدن زمینه های 
بهره جویــی و سوءاســتفاده از انــواع رانت ها و 
امتیازات ویژه شده اســت. در واقع دولت ها در 
اقتصاد ایران از ایفای ماموریــت اصلی خود که 
همان تولید کاالی عمومی باکیفیت اســت، به 
خوبــی برنیامده اند و در نتیجــه کیفیت پایین 
کاالهــای عمومــی در مــواردی مانند ضعف 
زیرســاخت های اساســی، محیط کسب وکار 
نامساعد، فقدان بازارهای مالی عمیق، بی ثباتی 
اقتصــادی، کیفیــت پاییــن حکمرانی، ضعف 
سیاست گذاری کالن، روابط خارجی بی ثبات و 

ناپایدار و نظایر آن عینیت یافته است.
سیاســت های اقتصــادی و محیــط نامطمئن 
کســب وکار، ناخواســته محیط مناسبی برای 

رشد رانت جویان فراهم کرده است. 
در هر اقتصادی به هــر میزانی که دولت ها نقش 
توزیع کننده رانت را برعهده داشــته باشند، به 
همان میزان رقابت برای دسترسی به امتیازات 
و منابع دولتی بیــن فعاالن اقتصادی بیشــتر 
می شــود. هر گونه سیاســتی نظیر تسهیالت 
بانکــی ارزان، خریدهــای تضمینــی، توزیع 
نهاده های ارزان، انــواع معافیت های گمرکی و 
مالیاتی غیرشــفاف و نظایــر آن، زمینه انحراف 
و سوءاســتفاده فعاالن اقتصــادی و کارگزاران 

دولتی را فراهم می کند.
نظام ارزی چند نرخی و دسترســی به ارز دولتی 
به عنوان یک منبع مهــم رانت، همواره می تواند 
منشــا سوءاســتفاده و فســاد اقتصادی باشد. 
زمینه مهم دیگری که به تشــدید فعالیت های 
اقتصادی ناســالم منجر می شــود، مساله عدم 
شفافیت است. عدم شــفافیت در مواردی مانند 
بودجه های سنواتی دولت، قراردادهای دولتی، 
واگذاری شــرکت های دولتی، انواع کمک ها و 
پرداخت های انتقالی دولت، می تواند به افزایش 
و تشــدید سوءاســتفاده ها و رانت جویی منجر 

شود.
در کنار عوامل اقتصادی زمینه ساز سوءاستفاده 
و رانت جویی، باید بــه بروکراســی ناکارآمد و 
رویه های اداری پیچیده و طوالنی و غیرشــفاف 
و وجود قوانین و مقررات پیچیــده و متعدد نیز 
اشــاره کرد که یکی دیگر از عواملی اســت که 
بنگاه های اقتصــادی و کارآفرینان را به ســوی 
فساد سوق می دهد. زمینه دیگری که می تواند 
منشا رانت جویی و سوءاســتفاده های گسترده 
قرار گیرد، مواردی است که قوانین و مقررات به 
طور موثر قادر نباشــد مانع شکل گیری تعارض 

منافع شود. 
در مواردی مانند واگذاری شــرکت های دولتی، 
مناقصات و سایر قراردادهای دولتی و نظایر آن، 
ممکن است تعارض منافع رخ دهد و زمینه ساز 

فساد و رانت خواری شود.



سامانه رفع تعهد ارزی با سازمان امورمالیاتی لینک شد

معرفی صادرکنندگان متخلف به مراجع قضایی
 محبوبه فکوری    بانک مرکزی بعد از پایان مهلت 
بازگشــت ۷۰ درصد ارز حاصل از صــادرات که ۳۱ 
تیرماه ۹۸ تعیین شــده بود، ارتباط سامانه رفع تعهد 

ارزی را با سامانه امور مالیاتی برقرار کرده است.
مهلت صادرکنندگان کشــور برای رفــع تعهد ارزی 
صادرات خود در سال ۹۷، بر اســاس بخشنامه بانک 
مرکزی ۳۱ تیرماه اعالم شــده بود که بر این اساس، 
صادرکنندگان باید تا این تاریــخ، حداقل ۷۰ درصد 
ارز حاصل از صادرات خود را بــا روش هایی که بانک 
مرکزی، در بخشــنامه های خود اعالم کــرده بود، به 
چرخه اقتصادی کشــور بازگردانند. در واقع، مطابق 
با دستورالعمل های بانک مرکزی، هر صادرکننده ای 
که به روش هایی همچون فروش ارز در ســامانه نیما، 
واردات در مقابــل صادرات خود، فــروش ارز حاصل 
از صادرات به واردکننده ثالث یا فروش اســکناس به 
صرافی ها، ۷۰ درصــد از ارز حاصل از صادرات خود را 
تا آخر تیرماه، رفع تعهد ارزی نکرده باشد، از معافیت 

مالیاتی برخوردار نخواهد بود.
در عین حال، بانک مرکزی بارهــا و بارها اعالم کرده 
بود که چنانچــه ارز حاصــل از صادرات به کشــور 
بازنگردد، صادرکننــدگان نه تنهــا از معافیت های 
مالیاتی برخــوردار نخواهنــد بود، بلکه نــام آنها به 
مراجع قضائی اعالم خواهد شــد تا بــا آنها برخورد 
قضائــی صورت گیــرد، اگرچــه تاکنون بســیاری 
از صادرکننــدگان در ایــن رابطه با بانــک مرکزی 
همــکاری کرده اند، امــا هســتند صادرکنندگانی 
که در ایــن رابطه کم کاری کرده و هنــوز ارز حاصل 
از صادرات خــود را با ضوابط اعالمی از ســوی بانک 

مرکزی رفع تعهد نکرده اند.
در این میــان خبرهــا حکایــت از آن دارد که بانک 
مرکزی، با پایان این مهلت، ســامانه رفع تعهد ارزی 
را به ســامانه ســازمان امور مالیاتی لینک کرده تا هر 
صادرکننده ای که ارز حاصل از صادرات را به کشــور 
برنگرداند، مشــمول ضریب صفر مالیاتی نشــود. از 
سوی دیگر، بر اســاس اعالم قبلی بانک مرکزی، آن 
دســته از صادرکنندگانی که تاکنــون ارز حاصل از 
صادرات خــود را اصاًل بــه کشــور برنگردانده اند، به 

مراجع قضائی معرفی شده اند.
محمد الهوتی، رئیس کمیســیون تســهیل تجارت 
و توســعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در 
جلسه ای که چهارشــنبه هفته گذشته در کمیسیون 
تســهیل تجارت و توســعه صادرات اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور مسئوالن 
بانک مرکــزی برگزار شــد، با توجه بــه اتمام مهلت 
تعیین شــده صادرات ســال ۹۷، ســامانه برگشت 
ارز صادرکنندگان با ســازمان امــور مالیاتی جهت 
بررســی عملکردشــان لینک شده اســت و در حال 
حاضر، ســازمان امور مالیاتی دسترســی آنالین به 
ســامانه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و ارز دریافتی 

تولیدکنندگان از صادرکنندگان دارد.
به گفته الهوتــی، در این میان بر اســاس مصوبه ای 
که دولت ابالغ کرده اســت، صادرکنندگانی که تا ۳۱ 
تیرماه ۹۸، رفــع تعهد ارزی صادرات خود در ســال 
۹۷ را صورت نداده باشــند، مشمول پرداخت مالیات 
می شــوند؛ ولی نکته ای که در این میان بســیار حائز 

اهمیت به شمار می رود، آن است پرداخت مالیات به 
دلیل عدم رفع تعهد ارزی یــا عدم اعمال ضریب صفر 
مالیاتی، به این معنا نیست که بنگاههای صادراتی از 
شــمول رفع تعهد ارزی خارج می شوند؛ بلکه تمامی 
صادرکنندگان باید الزامــاً، ارز حاصل از صادرات را به 

کشور برگردانند.
عضو کمیتــه ارزی اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی ایران اظهار داشــت: بر اســاس مکانیزم 
تعریف شده از ســوی بانک مرکزی، هر صادرکننده، 
یک حســاب تجمعی داشــته و میزان صــادرات از 
فروردین ســال ۹۷ تاکنون و برگشــتی ارز به عنوان 
رفع تعهــد ارزی صادرات وی، در آن ثبت می شــود؛ 
بنابراین به همان میزانــی که صادرات صورت گرفته، 
بدهی و تعهد ارزی ایفانشــده، به شمار می رود و باید 
به روش های اعالمی بانک مرکــزی، رفع تعهد ارزی 
صورت گیرد؛ بنابراین اگر صادرکننده ای در سال ۹۷ 
کاالیی را صــادر کرده و تا ۳۱ تیرمــاه ۹۸، رفع تعهد 
ارزی تا ۷۰ درصد نکرده باشد، موضوع اعمال ضریب 
صفر مالیاتی برای وی ملغی اعالم شده و باید مالیات 

صادرات خود را بپردازد.
وی گفت: البتــه موضوع معرفــی صادرکنندگان به 
مراجع قضائی، تا کنون تنها برای چند شــرکت دانه 
درشــتی که کاال صادر کــرده ولی برگشــت ارز آنها 
صفر بوده، اعمال شــده و موضوع جهت رســیدگی، 
به دستگاه قضائی کشیده شــده است؛ اما طبق اعالم 
بانک مرکــزی، بقیه صادرکننــدگان تاکنون تعامل 
خوبی داشــته اند و روند برگشــت ارز سرعت گرفته 

است.

شعبه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: 
مالیات هوشمند به عنوان دومین گام 
مهم پس از طــرح جامــع مالیاتی در 
دســت اجرا در ســازمان امور مالیاتی 
کشور است.امید علی پارسا، در مراسم 
تکریم و معارفه روســای جدید و سابق 
مرکــز عالــی دادخواهــی مالیاتی و 
تشخیص صالحیت حرفه ای با اشاره به 
مجموعه اقدامات در حال انجام در این 
سازمان اظهار داشت: مالیات هوشمند 
به عنوان دومین گام پس از طرح جامع 

مالیاتی از جمله مهمترین 
طرح های در ســازمان امور 
مالیاتــی کشــور، در حال 
اجرا اســت.با تمرکز تمامی 
ریزداده ها در ســازمان امور 
مالیاتی، بســاط بسیاری از 
تخلفــات احتمالی برچیده 

خواهــد شــد.وی جلوگیــری از فرار 
مالیاتــی، حمایــت از تولیدکنندگان 
واقعــی و اصالح روش ها و تشــکیالت 
اداری را از دیگر اولویت های راهبردی 

سازمان امور مالیاتی کشور 
دانســت که در دست اقدام 

است.
علــی عســکری، معــاون 
توســعه مدیریــت و منابع 
وزارت اقتصاد نیــز در این 
جلســه با بیان اینکه ارجاع 
پرونده ها به مرکز عالــی دادخواهی و 
شــورای عالی مالیاتی باید به حداقل 
برسد، اظهار داشــت: حسابرسان کل 
مالیاتی در استان ها همه تالش خود را 

بکار گیرند تا کمتر پرونده ای نیازمند 
ارجاع به هیات ماده ۲۵۱ مکرر باشــد.

وی تاکید کرد: باید پرونده های ارجاع 
شده به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی 
کالبدشکافی و بررسی شود و نتایج آن 
در سازمان امور مالیاتی مورد عمل قرار 
گیرد.عسکری در خصوص حساسیت 
و اهمیت رای مرکــز عالی دادخواهی 
مالیاتی خاطرنشــان کرد: آرای صادر 
شده از سوی هیات غیر قابل بازنگری 

است. 

مالیات

بساط تخلفات مالیاتی برچیده می شود
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@kharidaar شیوه استعالم پیامکی چک های

صیادی 
با ارســال شناســه ۱۶ رقمی چک های صیادی 
به سرشــماره ۷۰۱۷۰۱ می تــوان از وضعیت 
اعتباری صادرکننده چــک از نظر تعداد و مبلغ 
چک های برگشتی ثبت شــده نزد بانک مرکزی 

مطلع شد.
بر اساس اعالم بانک مرکزی، با ارسال شناسه ۱۶ 
رقمی چک های صیادی به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ 
می توان از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از 
نظر تعداد و مبلغ چک های برگشــتی ثبت شده 

نزد بانک مرکزی، مطلع شد.
هر یک از مشــتریان نظام بانکــی می توانند با 
ارســال شناســه ۱۶ رقمی چک های صیادی 
به سرشــماره ۷۰۱۷۰۱، از وضعیــت اعتباری 
صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های 
برگشــتی ثبت شــده نزد بانک مرکزی مطلع 

شوند. روش کار به شرح زیر است:
قالب ارســال پیامک اســتعالم: ۱*۱* شناسه 

استعالم ۱۶ رقمی
در پیامک پاسخ، اطالع رســانی به صورت رتبه 
بندی شده بر اســاس یکی از رنگ های زیر اعالم 

می شود:
وضعیت ســفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه 
ســابقه چک برگشــتی بوده یا درصورت وجود 

سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
وضعیت زرد: صادرکننــده چک دارای یک فقره 
چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال 

تعهد برگشتی است.
وضعیت نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی 
چهار فقره چک برگشــتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ 

میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قهوه ای: صادرکننــده چک دارای پنج 
تا ده فقره چک برگشــتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ 

میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قرمــز: صادرکننده چــک دارای بیش 
از ده فقره چک برگشــتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ 

میلیون ریال تعهد برگشتی است.
هزینه هر اســتعالم موفق ۳,۵۰۰ ریال است و 
درحال حاضر از هر شــماره تلفن، روزانه امکان 

انجام چهار استعالم وجود دارد.

 افزایش مانده سپرده ها
 و تسهیالت بانکی

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۴.۲ درصدی 
مانده ســپرده ها و ۱۸ درصدی مانده تسهیالت 
بانکــی در پایان فروردین ۹۸ نســبت به مقطع 

مشابه سال قبل حکایت دارد.
گــزارش بانک مرکــزی از وضعیــت کل مانده 
ســپرده ها و تســهیالت ریالی و ارزی بانک ها و 
موسســات اعتباری در پایان فروردین ماه سال 
۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده ها 
بالغ بر ۲۰۸۲۵ هزار میلیارد ریال گردیده است 
که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۰۵۸ هزار 
میلیارد ریال )۲۴.۲ درصد( و نســبت به پایان 
سال قبل معادل ۱۵۱.۷ هزار میلیارد ریال )۰.۷ 

درصد( افزایش نشان می دهد.
 بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران 
با مانده ۱۱۴۱۷.۹ هزار میلیارد ریال و کمترین 
مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویــه و بویر احمد 

معادل ۵۴.۳ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تســهیالت بالغ بــر ۱۵۱۰۷.۲ هزار 
میلیارد ریال است که نســبت به مقطع مشابه 
ســال قبل ۲۳۰۶.۴ هزار میلیــارد ریال )۱۸ 
درصد( و نســبت به پایان ســال قبل ۱۷ هزار 
میلیارد ریال )۰.۱ درصد( افزایش داشته است. 
بیش ترین مبلغ تســهیالت مربوط به استان 
تهران بــا مانده۹۸۰۸.۸ هــزار میلیارد ریال و 
کمترین مبلغ مربــوط به اســتان کهگیلویه 
و بویر احمد معادل ۵۱.۳ هــزار میلیارد ریال 

است.



 رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج:

ج امسال تکمیل می شود وژه جنگل کاری غرب کر پر
خریدار    رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شــهرداری کرج گفت: پروژه جنگل کاری غرب کرج 

)باغستان( تا پایان امسال تکمیل خواهد شد.
پیمان بضاعتی پور با اشــاره به آخرین وضعیت پروژه 
جنــگل کاری مجموعه هزار هکتاری شــمال غرب 
کرج، اظهار کرد: عملیات کاشت در ۸۳۰ هکتار از این 
اراضی اجرا شده اســت، ۱۷۰ هکتار دیگر نیز جنگل 

کاری می شود.
وی با اشــاره اینکه ظرف یکماه آینــده عملیات چاله 
کنی در ۱۷۰ هکتار باقیمانده آغاز می شــود، گفت: 
عملیات چاله کنی در فصل گرمــا انجام و همزمان با 

خنک شدن هوا عملیات کاشت اجرا می شود.
رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
کرج با تاکید بر اینکه پــروژه جنگل کاری غرب کرج 
)باغستان( تا پایان امســال تکمیل خواهد شد، گفت: 
گونه های گیاهی که در کمربندهای ســبز اســتفاده 

می شود، محدود است و تنوع خاصی ندارد.
بضاعتی پــور تاکید کــرد: گونه هــای گیاهی مورد 
اســتفاده باید در برابر کم آبی و بی آبی و یا نســبت به 
آفات و بیماری مقاوم باشند، این شرایط را فقط هفت 

گونه دارد.
عملیات کاشــت در بیــش از ۹۰ هکتــار از اراضی 
رادیو بعثت انجام شــده اســت وی در بخش دیگری 
به مشــکلی که با اداره کل راه و شهرسازی استان در 
خصوص اراضی باغســتان وجود داشت اشاره کرد و 
گفت: طبق توافقات انجام شده مقرر بود هزار هکتار 
زمین به شــهرداری تحویل داده شــود تــا در قالب 
قطعات ۱۰۰ هکتــاری جنگل کاری انجام شــود، 

متأســفانه با وجود برخی ناهماهنگی هــا تنها برای 
۱۰۷ هکتار از ۸۳۰ اراضی که به شــهرداری تحویل 
داده شــده صورت جلسه امضا شــده بود، با تعاملی 
که میان شــهرداری و راه و شهرسازی ایجاد شد این 
مشکل حل شــده و صورت جلســات فوق در شرف 

تکمیل شدن است.
رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
کــرج در ادامه به اهمیــت اجرای دیگــر پروژه های 
کمربند ســبز شــهر کرج، گفت: مقرر است عملیات 
جنل کاری در ۲۵۰ هکتار از اراضی جنوب غربی کرج 
یعنی اراضی جــاده حلقه دره، اراضی ضلع شــمالی 
فرودگاه پیام، اراضی چایخانــه و اراضی رادیو بعثت، 

انجام شود.
بضاعتی پور با اشاره به اینکه عملیات کاشت در بیش 
از ۹۰ هکتار از اراضــی رادیو بعثت به اتمام رســیده 
است، گفت: حدود ۲۰ تا ۳۰ هکتار از اراضی چایخانه 
نیز تحت پوشــش قرار گرفته اســت، در حال حاضر 
عملیات چاله کنی، تسطیح و آماده سازی اراضی ضلع 
شمال فرودگاه و حاشــیه جاده قزل حصار نیز انجام 
شده و در کل تا پایان ســال جاری ۲۵۰ هکتار پروژه 

کمربند سبز به اتمام می رسد.
پروژه بهسازی و مناسب سازی حاشیه رودخانه کرج 
حدفاصل اتوبان تا پل حامی آغاز شــده اســت وی با 
تاکید بر اینکه در ادامه باید اراضــی اطراف فرودگاه 
پیام تکمیل شــود، افزود: با اجرای این پروژه اراضی 
حلقــه دره و چایخانه نیز بــه کمربند ســبز ملحق 

می شوند.
رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهرداری 

کرج توضیح داد: در حاشــیه جاده قزل حصار و در دو 
ســوی این مســیر با اداره کل راه و شهرسازی توافق 
کرده ایم تا به عــرض چهار متــر در دو طرف جنگل 
کاری داشــته باشــیم که این پروژه به صورت خطی 

است و حدود ۴ تا ۵ هکتار می شود.
بضاعتی پور با اشــاره به اینکه در اجــرای پروژه های 
جنگل کاری و کمربند سبز در کنار کار کاشت، توسعه 
شبکه انتقال آب برای آبیاری این مجموعه های سبز 
اهمیت باالیــی دارد، عنــوان کرد: بــه همین دلیل 
ممکن است سرعت پیشرفت کار کمی پایین باشد اما 
می دانیم که کاری اساســی و ماندگار برای شهر پیاده 

سازی می شود.
وی گفت: در حاشیه رودخانه کرج و حدفاصل اتوبان 
تا پل حامی پروژه بهسازی و مناسب سازی این مسیر 
در قالب یک طرح گردشــگری آغاز شــده است، این 
پروژه تا کنون پیشــرفت ۲۰ درصدی داشته است که 
امیدواریم فاز نخست آن با طول ۸۰۰ متر و عرض ۲۰ 

متر تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
پروژه گردشگری حاشــیه رودخانه کرج حدود ۵ تا ۶ 
میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز اســت رئیس سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج در خصوص 
هزینه کــردی که تا کنــون برای اجــرای این طرح 
گردشگری حاشــیه رودخانه کرج انجام شده است، 
افزود: ســال گذشــته بالغ بر دو و نیم میلیارد تومان 
اعتبار بدین منظور شــد که بــرای اقداماتی از جمله 
تجهیز کار و خریــداری ادوات و مصالح صرف شــد، 
امسال نیز ۵ میلیارد تومان برای این پروژه تخصیص 

یافت.

هرمزگان

شــهردار کرج گفت: جلســات پایش 
هنگامی موفق می شــود که به صورت 
چالشی برگزار شده و به جای تعریف و 

تمجیدها نقاط ضعف مطرح شود.
علــی کمالــی زاده این مطلــب را در 
جریان برگزاری سومین جلسه پایش 
از دومین مرحله سلسله جلسات پایش 
درآمــد، هزینه و پروژه هــای عمرانی 
مناطق و ســازمان ها که در منطقه ۴ 

برگزار شد، عنوان کرد.
وی افزود: جلســات پایــش هنگامی 

موفــق خواهد بــود که به 
صورت چالشی برگزار شده 
و به جای تعریف و تمجیدها 
نقاط ضعف مطرح شــود.

شــهردار کــرج از مدیران 
مجموعه مدیریت شــهری 
خواســت با اطالعات و آمار 

دقیق در جلسات حاضر شده و نسبت 
به حــوزه تحت امر خویش به شــدت 

حساس باشند.
وی به ضرورت طرح مشــکالت و نقاط 

ضعف مناطق و ســازمانها 
در قالــب جلســات پایش 
پرداخت و خاطرنشان کرد: 
انجام شایسته مسئولیت ها 
و رفــع نقاط ضعــف جزو 
وظایــف مــا بــوده و از 

اولویت های ما است.
کمالی زاده در ادامه با اشاره به معضل 
ســاخت و ســازهای غیرمجاز افزود: 
ساخت و ســاز غیرمجاز وجود دارد که 
نیازمند تدبیر و برنامه ریزی موثر برای 

مقابله اســت.وی، یکی از راه های این 
مقابله را ســاماندهی مصالح فروش ها 
عنوان کــرد و ادامه داد: بســیاری از 
مصالح فروشــانی که هم اکنون اقدام 
به فــروش مصالح به عامالن ســاخت 
و ســاز غیرمجاز مــی کننــد، دارای 
مجوز فعالیــت صنفی نیســتند. اگر 
فروشــندگان این عرصه شناســایی 
شــوند، امکان رصد فــروش مصالح 
به افراد غیــر وجود خواهد داشــت و 

پیگیری این امر سهولت می یابد.

شهر

ج: جای تعریف و تمجید نقاط ضعف را بازگو کنیم شهردار کر
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 پرداخت تسهیالت یارانه ای

 به واحدهای تولیدی هرمزگان
معــاون امور هماهنگــی اقتصای اســتانداری 
هرمزگان در  یکصد و هشــتاد و دومین جلســه 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: 
نیاز نقدیندگی واحدهای تولیدی در شــرایط 
کنونی یکی از مواردی اســت کــه باید مدیران 

بانکها به آن توجه نمایند.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت هرمزگان، دکتر ایــرج حیدری در این 
نشســت افزود: تمــام واحدهــای تولیدی که 
درخواست تسهیالت داشته اند و در کمیته های 
کارشناسی مورد بررســی قرار گرفته، با مراجعه 
به بانکهای عامل نســبت به تکمیــل پرونده و 

دریافت تسهیالت خود اقدام نمایند.
وی افزود: یارانه تسهیالت ســرمایه در گردش 
یکــی از مواردی اســت کــه ایــن بنگاهها در 
مراجعات خود به آن اشاره می نمایند که اکنون 

دولت این مهم را مسیر کرده است.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
هرمزگان نیز در این نشست اظهار داشت: یکی 
از الزامات واحدهای تولیدی، نقدینگی آنهاست.

خلیل قاســمی افزود: در ســالجاری با افزایش 
قیمتها در مواد اولیه، حقوق و دســتمرد و سایر 
مــوارد در بنگاههــای تولیــدی، اولویت برای 
حمایت این بنگاهها را پرداخت یارانه تسهیالت 

می توان اعالم کرد.
وی افزود: برای تســهیالت واحدهای تولیدی تا 
سقف ، تسهیالت ۳۰۰ میلیارد ریال تعیین شده 

است .
درخواســت این واحدها در کمیته کارشناسی 
تســهیل و رفع موانع تولید بررسی و به بانکهای 
عامل ارجاع می شــود و پس از اجرای تعهدات ، 

یارانه مزبور پرداخت می شود.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
هرمزگان بیان داشــت: تاکنون ۱۰۸ متقاضی 
تســهیالت با مبلغ بالغ بر ۳ هزار و ۶۵۸ میلیارد 

ریال به بانکهای عامل معرفی شده اند.
در پایان جلسه به مشــکالت یکی از واحدهای 
تولیــدی پرداخته شــده کــه پس از بررســی 
مشــکالت این واحد، جهت رفع تملیک صورت 

گرفته، دستورات الزم صادر شد.

حفظ جان مردم در اولویت 
طرحهای ترافیکی بندرعباس

شــهردار بندرعباس گفت: حفظ جان مردم در 
اولویت طرح های ترافیکی این شهر قرار دارد.

به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری بندر عباس، عبــاس امینی زاده در 
نشست مدیران سازمانها و شــهرداران مناطق 
پیرامون بررســی و تحلیل تصادفات و ترافیک 
شهری، اظهار کرد: نظارت  مستمر بر معابر شهر 
جزو برنامه های روزانه مناطق سه گانه و نواحی 

شهرداری بندر عباس باید باشد.
وی بــا تاکید بــر اینکــه حفظ جان مــردم در 
اولویت طرح های ترافیکی شــهر  است، افزود: 
شناســایی نقاط حادثه خیز و پر خطر ترافیکی 
را اقدامی مثبت بوده و ایمن ســازی این مناطق 
را در دســتور کار معاون حمــل و نقل و ترافیک 

شهرداری بندر عباس قرار دارد.
 وی عنــوان کــرد: تــالش و کوشــش بــرای 
پاییــن آوردن آمــار تصادفــات خیابان هــای 
شــهر بندرعباس با فرهنگ ســازی و آموزش 
شهروندان همچنین ایمن ســازی و پیشگیری 

امکان پذیر است.
 شهردار بندرعباس در بخش دیگری از سخنان 
خود  پلن ایمنی و رعایت نکات ایمنی را در انجام 

پروژه ها الزامی دانست.
وی تاکیــد کــرد: هماهنگــی ســازمان ها و 
دستگاه ها برای رعایت اصول ایمنی برای انجام 

پروژه های شهری الزم و ضروری است. 



رئیس پلیس فتا استان البرز هشدار داد

تهدید کاربران مجازی با جوالن مجرمان سایبری
خریدار    امروزه گسترش فناوری فضای مجازی با 
وجود مزیت های فراوان، گاه غفلت هایی را از ســوی 

کاربران به دنبال دارد.
اکنون ســرعت تحوالت فناوری در جهان به شکلی 
است که در کمترین زمان، دستاوردهای جدید روانه 
بازارها شــده و مزایای این فناوری ها بــرای کاربران 

احساس نیاز به وجود آورده است.
ســرهنگ محمد اقبالــی، رئیس پلیس فتا اســتان 
البرز در این زمینه گفت: امــروزه تهدیدات در فضای 
اینترنتی شــکلی تازه به خود گرفته و همواره به دلیل 
عدم آگاهــی کاربران مجــازی این حمــالت رو به 

افزایش است.
وی افزود: بــه تازگی اســتفاده از اپلیکیشــن های 
»نامناســب و غیر واقعــی« در بین کاربــران ترویج 
یافته که هر روزبه تعداد کاربران آن افزوده می شــود 
درحالی کــه برخی کاربران بدون اطــالع از محتوای 
درخواستی توسط شــرکت مورد نظر تمام مطالب را 
قبول کــرده و امکان هرنوع سواســتفاده را به مجری 

طرح می دهند.
وی خاطرنشــان کرد: بــا طراحی این اپلیکیشــن، 
می توان به تمام محتوی موجود در گوشی تلفن همراه 
دست یافته و هرنوع سوءاستفاده ای ازسوی مجرمان 
ســایبری متصور اســت که کاربران باید دقت کافی 

داشته و از دانلود این نوع برنامه ها خودداری کنند.
با این حال شــمار تهدیدهــا و اعمــال مجرمانه در 

اینترنت و فضــای مجازی به حدی اســت که بخش 
بزرگــی از پرونده های قضائــی به شــکایات از این 
بخــش اختصــاص یافتــه وبراین اســاس حمالت 
ســایبری و ســرقت اطالعات خصوصی و مالی افراد 
توسط مجرمان ســایبری، هکرها و بدافزارها یکی از 

آسیب های جدی فضای مجازی است.
اقبالی افزود: کاربــران نیز باید اطالعات شــخصی، 
عکــس و فیلم هــای خانوادگی را که ســبب تهدید 
می شود درنرم افزارهای خود که احتمال تهدید وجود 

دارد، بایگانی نکنند.
رئیس پلیس فتا اســتان البرز در ادامه ســخنانش به 
دانلود بازی مخرب اشاره کرد و افزود: چندی است که 
»بازی نامناسبی« در بین نوجوانان و جوانان دست به 
دست می شود در حالیکه از اثرات مخرب آن اطالعی 

ندارند.
سال گذشته شاهد آن بودیم که چگونه بازی مخربی 
در بین مردم به سرعت شــناخته شد و تعداد بسیاری 
از کاربران که بیشتر آنان نوجوانان بین ۱۳ تا ۱۸ سال 

بودند از اثرات مخرب آن در امان نماندند.
به دلیل دسترســی راحت به این برنامه به طور قطع 
افراد بیشــتری تحت تأثیر آن قرار خواهند گرفت که 
نیاز اســت تا برای جلوگیری از آسیب ها ی احتمالی، 
خانواده ها آن را شــناخته و از گرایش فرزندان خود به 

آن جلوگیری کنند.
وی همچنیــن درخصــوص تهدید این اپلیکیشــن 

یادآورشــد که در ابتدای بازی اطالعــات مختلفی از 
کاربر درخواســت می شــود که از جمله آنها می توان 
به اســم کاربر، آدرس و اجازه دسترســی به صفحات 

مجازی اشاره کرد.
اقبالــی تاکید کرد: مجوز و میزان دسترســی و نصب 
اپلیکیشن ها، قبل از راه اندازی باید مطالعه و بررسی 
شــود و پس ازحصول اطمینان اقدام به بهره برداری 
کرد.رئیس پلیس فتا اســتان البرز دربخش دیگری 
ازســخنان خود از کاربران خواســت از ارسال عکس 
کارت های بانکــی از طریق فضای مجازی بشــدت 
پرهیز شود؛ چرا که می تواند زمینه ساز برداشت غیر 

مجاز شود.
وی به کاربران توصیه کرد که اطالعات شخصی خود 
را حفاظت و نگهداری نموده و از انتشار مشخصات یا 
تصاویرکارت بانکی خود در فضای مجازی خودداری 

کنند.
آحاد جامعه در پیشــگیری اجتماعی نقش بسزایی 
دارند و بــا توجه به اینکــه شــبکه های اجتماعی و 
فضاهای مجازی یک فناوری جــوان و نوپا در عرصه 
بانکداری الکترونیکی است باید همه قشرهای جامعه 
در پیشگیری و آموزش همکاری الزم را داشته باشند.

هموطنان می تواننــد از طریق پل ارتباطی ســایت 
پلیس فتا به نشــانی www.cyberpolice.ir از 
آخرین هشدارهای ســایبری و روش های پیشگیری 

از سایر جرایم مطلع شوند.

البرز

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
البرز  با بیــان اینکه تاکنــون ۴۵۰۰ 
دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال در 
البرز کشــف و ضبط شده است، گفت: 
تا کنــون ۲۰ مگاوات بــرق به صورت 
غیرمجاز توسط دســتگاه های تولید 

ارزدیجیتال مصرف شده است.
بهنام بیــات اظهار کرد: در بررســی 
اولیه احتمال می رفت که ۵۰ مگاوات 
برق از طریق دســتگاه های استخراج 
ارز دیجیتالی در اســتان مصرف شده 
اســت اما بررســی های دقیق تر نشان 
داد در استان حدود ۲۰ مگاوات برق به 
صورت غیرمجاز توسط این دستگاه ها 

مصرف شده است.
بیــات خاطرنشــان کرد: 
۲۰ مــگاوات بــرق معادل 
مصرف برق ۲۰ هزار واحد 

مسکونی است.
وی توضیح داد: بازرســین 
بــرای شناســایی محــل 

اســتخراج ارزهای دیجیتال از مناطق 
مختلف اســتان بازدید و با بررســی 
نمودار مصرف مکان هایــی که به نظر 
می رســید بیش از حد اســتاندارد و 
نرمال برق مصــرف می کنند، موفق به 

شناسایی چند دستگاه شدند.
این مسئول خاطر نشان کرد: تا کنون 

بیش از چهار هــزار و ۵۰۰ 
ارز  اســتخراج  دســتگاه 
دیجیتال در استان کشف و 
ضبط و نسبت به قطع برق 

آنها اقدام شده است.
بیات تصریح کــرد: هزینه 
بــرق در ایران در مقایســه 
با سایر کشورها بســیار پایین تر است 
چون دولت برق را بــه صورت یارانه ای 
در اختیار مشــترکین قرار می دهد و 
مردم نباید از این انرژی ســوء استفاده 

کنند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
البرز افزود: درســت اســت که تولید 

ارزدیجیتال از طریق این دســتگاه ها 
ســود مادی زیادی دارد ولی این روند 
در کشور ما قانونی نیســت و به نوعی 
سوء اســتفاده از بیت المال به حساب 

می آید.
وی گفــت: پیشــنهاداتی بــه هیات 
دولت مبنی بــر تعیین نرخ تعرفه برای 
استفاده کنندگان از دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال صورت گرفته و امیدواریم 
هیات اقتصادی دولت با کمک وزارت 
نیرو این پیشــنهادات را مصوب کند تا 
عالقه مندان بتوانند از مجاری قانونی 
نسبت به استخراج ارز دیجیتالی اقدام 

کنند.

انرژی

ماینرها در البرز معادل مصرف 20 هزار واحد مسکونی برق مصرف کرده اند!
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اجباری شده است
معــاون بهبود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان البرز گفت: تمام دام های 
سبک و سنگین اســتان باید تحت پوشش بیمه 

قرار بگیرند.
مجتبی تقی زاده اظهار کرد: صنعت بیمه زمانی 
به عنوان یک صنعت اقتصادی مطرح می شــود 
که پوشش فراگیری داشته باشــد یعنی تعداد 
کسانی که تحت پوشــش بیمه قرار دارند زیاد و 

تعداد آسیب دیدگان کم باشد.
وی ادامه داد: چنانچه پوشــش فراگیر در بحث 
بیمه وجود نداشته باشد، وجوهی که در سنوات 
مختلف از بهــره بردار گرفته می شــود کمتر از 
آسیب وارد شده اســت که این امر مشکالتی را 
در پی دارد.وی افزود: صنعت طیور در کل کشور 
تحت پوشش صد درصدی بیمه قرار دارد و هیچ 
مرغی از گوشــتی گرفته تا تخم گذار وارد فارم 
نمی شــود مگر اینکه تحت پوشــش بیمه قرار 
گرفته باشــد، به همین دلیل وقتی مزارع طیور 
آسیب می بینند، وجوهی که از سوی بهره برداران 
دریافت شــده امکان جبران خسارت این بخش 
را فراهم می کند.وی ابراز کــرد: به عنوان مثال 
دو سال گذشــته با شــیوع آنفوالنزای فوق حاد 
پرندگان در البــرز بیش از ۶۷ میلیــارد تومان 
خسارت به واحدهای تولیدی وارد شد که بیمه 

۴۷ میلیارد تومان آن را پرداخت کرد.
وی توضیح داد: باید در بخش دام هم پوشــش 
فراگیر بیمه ای ایجاد شــود تا در زمانی که که با 
مخاطــره در بخش دام مواجه می شــویم، بیمه 

توان پرداخت خسارت را داشته باشد.
تقی زاده ابراز کرد: در حال حاضر ۷۱ هزار راس 
گاو اصیل مولــد، ۳۵ هــزار راس گاو آمیخته، 
۵۰۰ راس گاو بومی،۳۳۰ هزار راس گوســفند 
و بره و ۴۳ هزار و ۴۰۰ راس بــز و بزغاله در البرز 
وجود دارد.وی توضیح داد: بدون شــک با تحت 
پوشــش بیمه قرار گرفتن تمامی این دام ها در 
زمان شیوع بیماری خســارات بهره برداران کم 
می شــود و چرخه تولید و اقتصاد دام اســتان از 

حرکت باز نمی ماند.

ساالنه ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی 
ود زیر کشت سبزی و صیفی می ر

مدیرکل دفتر محصوالت علوفــه ای و جالیزی 
وزارت جهادکشــاورزی می گوید : ساالنه ۸۰۰ 
هزار هکتار از اراضی آبی و دیم کشور زیر کشت 

سبزی و صیفی قرار می گیرد.
حســین اصغــری در حاشــیه تور آموزشــی، 
ترویجی و پژوهشی کشاورزی ویژه بهره برداران 
پیشرو کشــور در مشکین دشت اســتان البرز 
گفت: بیــش ۲۵ میلیون تــن تولید محصوالت 
ســبزی و صیفی از این ۸۰۰ هزار هکتار در سال 
برداشــت می شــود که این گروه از خوراکی ها 

نقش مستقیمی بر سالمت افراد دارند.
چهارفصل بودن کشــور ایران شــرایط را برای 
کاشت سبزی و صیفی از جمله بهره وری بیشتر 
از آب و تولید محصوالت با کیفیت فراهم کرده و 
بر این اساس بازار مصرف داخلی در تمام فصول 

سال از این محصوالت برخوردار است.
اصغری با اشاره به اینکه کشــاورزان در این تور 
آموزشــی با ارقام های مختلف و روش کشــت 
آشنا می شوند، اظهار داشت: در این تور سیستم 
آبیاری نوین به کشاورزان آموزش داده می شود 
تا آنان بتوانند بهره برداری خوب و مناســبی از 

روش کشت داشته باشند.
وی افزود: به دلیل تنوع فــوق العاده اقلیمی در 
کشور باید بهترین بذر را برای هر منطقه معرفی 
کنیم زیرا یــک بذر خوب در چند نقطه کشــور 
جواب یکســانی نخواهد داد.ایــن امکان فراهم 
شــده تا کشــاورزان بتوانند از بین ارقام متنوع 

انتخاب درست برای کشت داشته باشند.



کاهش ۶۶ درصدی معامالت مسکن در تیرماه

وزیر راه: خانه نخرید تا ارزان شود
محسن محروقی    وزیر راه و شهرسازی در حاشیه 
نشســت هیات دولتی در حمع خبرنگاران از کاهش 
قیمت مسکن در تهران و سرایت این وضعیت به دیگر 

استان ها سخن گفت.
محمد اســالمی گفــت: در تهران قیمت هــا نه تنها 
افزایش نیافته اســت بلکه بازگشت داشــته و این امر 
تاثیر سراسری در کشــور داشــته که قابل مشاهده 
است. وی با تاکید بر اینکه نوسان های قیمت مسکن 
در ماه های اخیــر تابع عرضه و تقاضا نیســت، گفت:  
نباید تحلیــل کنیم افزایش قیمت بــه دلیل کاهش 

عرضه بوده است.
وی افزود: ســهم بزرگی از عرضه های مســکن وارد 
بحث سوداگری شده اســت. همچنین کسانی که 
می  خواســتند ارزش پول خود را حفــظ کنند آن را 
تبدیل به ملک کردند.  قیمت مســکن  در یک ســال 
اخیر افزایشی بیش از صد در صد را تجربه کرده است.  
وزیر راه تاکید کرد: از همه مهمتر متراژ خانه هاســت؛ 
پروانه های صادر شــده باالی ۱۴۰ و ۱۵۰ متر مربع 
بوده در حالیکه معامله های ســال گذشته در تهران 
انجام شــده زیر ۱۰۰ مترمربع بوده و نشان می دهد 
که تقاضای جامعه هدف در بخش مسکن، خانه های 
زیر ۱۰۰ متر بوده است.وی با بیان اینکه چاره مقابله 
با گران فروشی نخریدن است، گفت: ماه گذشته رشد 
قیمتی حباب گونه بود و منطقی نداشت؛ همان موقع 
نیز گفتم که راهش این اســت که افراد تحمل کنند و 
خرید نکنند که این امر تاثیر خود را نشان داد؛ این ماه 
شاهد توقف رشد بادکنکی قیمت ها بودیم و این افت 

کمک کرد تا فضا آرام شود.
اســالمی با بیان اینکه در برنامه اجرایی جامعه هدف 
برای ما مهم است، گفت: قشــری که نیازمند مسکن 
اســت حتما به نقش و مســاعدت دولت نیــاز دارد و 
برنامه ای را به صورت جدی شــروع کردیم و پیشنهاد 
دادیم که رســانه ها نیز پیشــرفت پروژه ها را هفتگی 

رصد و ارائه کنند.
وی افزود: چون بیشــترین حجم مشکالت در تهران 
است، مسایل مبتالبه مسکن در اســتان تهران جزو 
دســتور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت؛ بر این 
اساس تکمیل مسکن مهر - که بیش از ۵۵ هزار واحد 
آن تکمیل نشــده بود - را تکمیل و ســاخت ۶۰ هزار 

واحد جدید را شروع خواهیم کرد.
وزیر راه و شهرســازی گفت: اتصال متروی هشتگرد 
یکی دیگر از برنامه های اجرایی این وزارتخانه است 
و راه اندازی این مترو کمک می کند تا مردم سریعتر 
از این شــهر اســتفاده کنند و بــه زودی این مترو 

راه اندازی می شود.
وی افزود: برای شــهر جدید پرند نیز قطار حومه ای را 
فعال کردیم و تفاهمی نیز انجام شده است که متروی 

آن را از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( فراهم کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم تاکیــد کرد: برنامه های 
اجرایی به صورت توام کمک می کند گشایشی ایجاد 
شود تا افراد با قیمت کمتر خانه بخرند. اسالمی بیان 
کرد: امسال در عید ســعید غدیر خم با حضور رییس 
جمهوری ساخت ۱۵۰ هزار واحد جدید را به صورت 
ویدئوکنفرانس در کشور آغاز می کنیم تا نهضت خانه 

سازی در کشور فراگیر شود.

نرخ مشاوران امالک معیار ما نیست
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه بررسی ها نشان 
می دهد قیمت یک مترمربع مسکن، تورم و اجاره بها 
با هم هماهنگ هستند، گفت: آنچه مشاوران امالک 

مطرح می کنند مالک و معیار اجاره بها نیست.
محمــد اســالمی وزیــر راه و شهرســازی در جمع 
خبرنگاران درباره مســکن مهر گفت: پرونده اجرایی 
مسکن مهر تا پایان سال ۹۸ بسته خواهد شد و آنچه 
باقی می ماند، پرونده های مشــکل دار و دارای پرونده 

قضائی است.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص 
افزایش اجاره بهــا و اظهارات رئیــس جمهور مبنی 
بر اینکه اجاره بها ۳۰ درصد افزایش داشــته اســت 
ولی مردم آن را نمی پذیرند، خاطرنشــان کرد: آنچه 
مشــاوران امالک مطــرح می کنند مــالک و معیار 
اجاره بها نیســت. مالک برای ما گزارش های معاونت 
مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی است. 
گزارش های ما در این خصوص نشان می دهد قیمت 
یک مترمربع مسکن، تورم و اجاره بها با هم هماهنگ 
بوده اســت.به گفته اســالمی آنچه رئیس جمهور در 
باره افزایش ۳۰ درصدی اجاره بها مطرح کرد، معدل 
افزایش این شاخص از ســه ماهه ابتدایی سال جاری 
منتهی به سه ماه ابتدایی سال گذشــته بوده است و 

رئیس جمهور سقف اجاره بها را اعالم نکرد.

کاهش 66 درصدی معامالت مسکن در تیرماه
کاهش ۶۶ درصدی معامــالت و ایجاد انتظار کاهش 
قیمت، نمای کلی بازار مســکن شهر تهران در تیرماه 

۱۳۹۸ را نشان داد.
بازار مســکن کل کشــور و شــهر تهــران در تیرماه 
۱۳۹۸ کار خــود را به ترتیــب با کاهــش ۴۰ و ۶۶ 
درصدی معامالت نســبت به مدت مشــابه ســال 

قبل به پایان رســاند. این حجم از افت نقطه به نقطه 
خرید و فروش ملک، دســت کم در بازه زمانی شش 
سال اخیر بی سابقه بوده است. این اتفاق در حالی رخ 
داده که طی ماه های اخیر بازار روند صعودی داشــت 
و به نوعی بــا رکود تورمی مواجه بودیــم اما از ابتدای 
تیرماه، مشــاوران امالک عنوان می کنند که ورق به 
نفع خریداران برگشته و بازار در بسیاری از مناطق به 

ثبات قیمت رسیده است.
بر اساس اعالم مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه 
مشــاوران امالک در تیرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲ هزار و 
۵۱۴ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا 
رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل، ۴۴ درصد 
کاهش یافته اســت. در این مدت هم چنین ۷۰ هزار 
و ۹۱۵ اجاره نامه منعقد شــده کــه ۵ درصد کمتر  از 

تیرماه پارسال بوده است.
در شــهر تهران نیز طی تیرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۵۷۶۰ 
مبایعه نامه )قرارداد خرید و فروش( منعقد شــده که 
از افت ۶۶ درصد نســبت به زمان مشابه سال گذشته 
حکایت دارد. هم چنین در پایتخــت ۱۸ هزار و ۴۹۵ 
اجاره نامه امضا شده که کاهش ۱۴ درصد را نسبت به 

تیرماه ۱۳۹۷ نشان می دهد.

خسروی: قیمت تا متری 2 میلیون در بعضی 
مناطق کاهش یافته است

رییس اتحادیــه  مشــاوران امالک دربــاره آخرین 
وضعیت بازار مســکن شــهر  تهران گفت: کســادی 
معامالت باعث شــده تا در برخی از مناطق قیمت ها 
متری ۱ تا ۲ میلیــون تومان پایین بیایــد. به نوعی 
می توان گفــت در هفته های اخیــر توهمات قیمت 
فروکش کــرده و مالکانی که قیمت هــای نامتعارف 
تعییــن می کردند کوتــاه آمده اند. حتــی در بعضی 
فایل های باالی ۱.۵ میلیارد تومان شاهد کاهش ۵۰۰ 
میلیون تومانی قیمت ها هســتیم. این نشان می دهد 
مبالغی که در زمان رونق تعیین می شد، حباب بوده و 

حاال در حال تخلیه شدن است.
مصطفی قلی خسروی با بیان این که برخی مشاوران 
امالک اعالم کرده اند از کار بــر روی فایل های دارای 
قیمت نامتعارف خودداری می کنند، گفت: از دفاتری 
که این اقدام را انجام می دهند تقدیر به عمل آوردیم. 
بعضــی افراد عنــوان می کردند که ما ملــک را گران 
کردیم در حالیکه این طور نیســت و مشاوران امالک 
هیچگاه باعث گرانی نبوده انــد؛ چرا که هرچه قیمت 
باال برود، معامالت پاییــن می آید و درآمد دفاتر کمتر 

می شود.
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تمام مسکن های مهر امسال 
تحویل می شود

 معاون وزیر راه و شهرسازی گقت: با تحویل ۱۶۵ 
هزار واحد مســکونی مهر تا پایان سال، پرونده 

مسکن مهر بسته می شود.
احمد اصغری مهرآبادی در ســفر به گرمسار و 
پس از بازدید از مســکن مهر گرمسار و ایوانکی 
گفت: ســاخت این واحدهای مسکونی به پایان 
رســیده و قرار اســت با همــکاری وزارت نیرو 
انشــعاب آب ، برق و گاز تا پایان ســال تکمیل و 
پرونده ســاخت پرونده مسکن مهر تا پایان سال 

بسته می شود.
معاون وزیر راه و شهر ســازی افزود : با توجه به 
افزایش قیمت ها، کمک به متقاضیان مســکن 
مهر نیاز اســت و بر این اســاس برای ۲۰۰ هزار 
واحد سقف تسهیالت بانکی از ۴۰ میلیون به ۴۵ 
میلیون و در برخی شهرها تا ۵۰ میلیون افزایش 
یافت.مهرآبــادی تصریــح کرد: عــالوه بر این 
تسهیالت، تا جایی که نیاز است از محل تنخواه 
مبلغی در اختیــار پیمانکاران قــرار می گیرد تا 

پروژه تکمیل شود.
وی با اشاره به کاهش تعداد واحدهای مسکونی 
مهر بدون متقاضــی گفت : دو ســال قبل این 
تعداد ۱۱۷ هزار واحد بود که هم اکنون به کمتر 
از ۶۰ هزار واحد رســیده و امیدواریم این تعداد 
هم یا مشتری پیدا کند و یا به طرح جدید تبدیل 

کنیم.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با پایان یافتن 
طرح مســکن مهر ، طرح اقدام ملــی دولت را با 
ساخت ۴۰۰ هزار واحد مســکونی پیگیری می 
کند و این طرح را تا پایــان دولت به اتمام خواهد 
رســاند.به گفته وی ، دولت یک  میلیون و ۲۰۰ 
هزار واحد مســکن مهــر یعنی ســاالنه به  طور 
متوسط ۲۰۰ هزار واحد را تکمیل کرده و تحویل 

داده است.

۲۰۰هزار واحد مسکن مهر 
مشمول افزایش سقف تسهیالت

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش 
سقف تسهیالت مســکن مهر ابالغ شده است، 
گفت: ۲۰۰ هزار واحد مســکن مهر مشــمول 
افزایش سقف تسهیالت مســکن مهر خواهند 
شد که ۱۰۰ هزار واحد مســکونی آن مربوط به 

شهرهای جدید است.
حبیب اهلل طاهرخانی در حاشــیه بازدید وزیر 
راه و شهرســازی و معاون اول رئیس جمهور از 
پروژه قطار برقی گلشــهرـ  هشتگرد                                                                                                                                                                                         در پاسخ 
به این که آیا لیســت واحدهای مســکن مهر 
که قرار است مشمول افزایش سقف تسهیالت 
جدید مســکن مهر قــرار بگیرند احصا شــده 
اســت یا خیر، گفت: افزایش سقف تسهیالت 
مسکن مهر ابالغ شــده و در حال تهیه لیست 
پروژه هایی که مشــمول این افزایش ســقف 
خواهند شد هســتیم؛ ۲۰۰ هزار واحدمسکن 
مهر مشمول افزایش ســقف تسهیالت مسکن 
مهر خواهند شــد که سهم شــهرهای جدید 
از این ۲۰۰ هزار واحد مســکونی، ۱۰۰ هزار 

واحد است.
وی با اشاره به اینکه با افتتاح قطار برقی هشتگرد 
تا پایان تابستان امســال باعث تاثیر رفت و آمد 
و تعدیل قیمت مســکن حتی در تهران خواهد 
شــد، گفت: قطعا با راه اندازی مترو هشتگرد به 
میزان قابل توجهی بار ترافیکی خوبی از آزادراه 
تهران کرج کاســته خواهد شد. بنابراین با توجه 
به ظرفیت باالیی که در هشــتگرد وجود دارد، 
با راه اندازی قطار هشــتگرد به بازار مسکن نیز 

کمک خواهد شد.
به گفته طاهرخانی تاکنون ۸۰۰ میلیارد تومان 
برای ساخت متروی هشــتگرد هزینه شده که 
برای اتمــام آن ۲۰۰ میلیارد تومــان دیگر نیاز 

است.



اولتیماتوم ترخیص خودرو برای بار سوم تمدید می شود؟

ابهامات پیش نویس مصوبه ترخیص 
مازیار شریف کیان  درحالی که پیش نویس یک 
مصوبه با مضمون تمدید مهلت ترخیص خودروهای 
در گمرک مانده برای بررسی به دستگاههای اجرایی 
مختلف ارسال شــده بود، وزیر صنعت از عدم تمدید 
مهلت ترخیص سایر خودروهای ترخیص نشده خبر 

داده است.
در روزهــای اخیر وزیــر صنعت، معــدن و تجارت با 
اشــاره به پایان مهلت ترخیص خودروهای دپو شده 
در گمرک، گفته بــود: با توجه به اینکــه پیش از این 
یک مرتبه این مهلت تمدید شده بود، فعال مجددا این 
مهلت را تمدید نمی کنیم. برای آزادسازی خودروهای 
دپو شده در این مناطق موانعی وجود داشت که دولت 
برای آن هــا مصوبه ای  تصویب کرد و تعــدادی از این 
خودروها ترخیص شدند.بر اســاس بخشنامه ای که 
چند ماه قبل توســط هیات وزیران صادر شده است، 
خودروهــای وارداتی که بعــد از ۱۶ مــرداد ۹۷ وارد 

گمرکات کشور شده اند، ترخیص نمی شوند.

 وزیر صمت: مهلت ترخیص خودروهای
 در گمرک مانده تمدید نمی شود

همچنیــن رحمانی دربــاره پایان مهلــت ترخیص 
خودروهای دپو شده، با تأکید بر اینکه فعال این مهلت 
تمدید نمی شــود، گفت: فعال برنامه ای برای تمدید 

مجدد مهلت ترخیص خودروها نداریم.
از ســوی دیگر معاون گمرک ایــران در همین رابطه 
گفته اســت، با توجه به نظرســنجی از دستگاه های 
ذیربط درخصــوص اعطــای مهلت دوبــاره جهت 
ترخیص خودروهــای ترخیص نشــده از گمرکات، 
این احتمال می رود به افرادی که هنوز نتوانســته اند 
خودروی خود را از گمرکات کشــورترخیص کنند، 

یک فرصت  داده شود.

1300 خودرو اظهار شده و در گمرک مانده
مهرداد جمال ارونقی در نشســت بررسی مشکالت 
بازرگانان در بوشــهر گفت: تعداد ۱۰۴۸ دســتگاه 
خودرو در گمرک پروانه شــده اما ترخیص نشــده و 
۳۴۰ دســتگاه خــودروی دیگر نیز هنــوز به مرحله 
صدور پروانه نرسیده اســت.وی با بیان اینکه در سال 
گذشته از ۱۶ دی ماه مهلت چهار ماهه ای به صاحبان 
خودرو داده شــده بود، که این مهلــت یکبار به مدت 
دو ماه تمدید شــد تصریح کرد: بــا پیگیریهای انجام 
شده متعاقب درخواست  صاحبان خودرو، در صورت 
تصویب موضوع در هیأت وزیران، احتماالً در روزهای 
آینده به افرادی که هنوز نتوانســته اند خودروی خود 

را از گمرکات کشور ترخیص کنند، یک فرصت جدید 
داده شــود.ارونقی افزود: گمرک درخصوص تمدید 
این مهلت، نظر موافق داشــته و آمادگی کامل دارد تا 
درصورت تصویب و اعالم این مهلت، در حداقل زمان 

ممکن نسبت به ترخیص این خودروها اقدام کند.
به گفته ارونقی، برای ترخیص خودروها در مهلت قبلی 
نیز تمام تالش از سوی گمرک صورت پذیرفت و علیرغم 
اینکه ضمن اظهار  خودروهــا، بالفاصله پروانه گمرکی 
صادر و مقرر گردید مجوزهای قانونی در هنگام خروج 
کاال به گمرک ارائه گردد اما صاحبان کاال نتوانســتند 
در مهلت مقرر، نســبت به اخــذ و ارائه ایــن مجوزها 
اقدام کنند بنابراین گمــرک از خروج خودروهای فاقد 

مجوزهای قانونی جلوگیری به عمل آورد.

پیش نویس مصوبه تمدید مهلت ترخیص 
خودروهای در گمرک مانده

این موارد در حالی مطرح شــده اســت کــه در تاریخ 
۱۰تیر مــاه و قبل از پایــان مهلت تعیین شــده برای 
ترخیص خودروهای در گمرک مانــده ،  پیش نویس 
مصوبه دولت با امضای سعید شیرکوند به دستگاههای 
مختلف از جملــه گمرک، تعزیــرات حکومتی، اموال 
تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و... ارسال شده بود.

در این پیش نویس که صفحه نخست آن در ادامه قابل 
مشاهده است، بر ثبت ســفارش خودروهای وارد شده 
به گمرک، دارای قبض انبار حداکثــر تا تاریخ ۱۶ دی 

ماه سال ۹۷  اشاره شده بود.
در صورت تصویب این پیش نویس، عمال برای بار سوم 
فرصت ترخیص خــودرو برای صاحبــان کاال فراهم 
می شود، این در حالی اســت که در این پیش نویس 
عالوه بر افزایش ســقف زمانی ورود خودرو به کشور 
از مرداد ماه به دی ماه سال ۹۷ هیچ گونه محدودیت 
زمانی بــرای ترخیص خودروهــای در گمرک مانده 

لحاظ نشده که بایستی این ابهام نیز برطرف شود.
بر اســاس این گزارش، حاال با اظهار نظر مشــخص 
وزیر صنعت باید منتظر مانــد و دید وضعیت ۱۳۰۰ 
خودروی اظهار شده و ســایر خودروهای اظهار نشده 
در چه شرایطی قرار خواهد گرفت و آیا این خودروها 
در صورت عدم صدور مجوز ترخیص به سازمان اموال 

تملیکی تحویل داده خواهند شد یا نه؟

 درخواست تمدید مصوبه ترخیص 
خودروهای وارداتی

از ســوی دیگر دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو با 
اشــاره به ارائه درخواســت تمدید مصوبه ترخیص 

خودروهای وارداتی از گمرک به دولت، گفت: قیمت 
خودروهای وارداتی در صورت ترخیص به موقع، ۱۰ 

تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.
مهدی دادفر با اشــاره به اتمام مهلــت مصوبه اجازه 
ترخیص خودروهــای وارداتی از گمــرکات، اظهار 
داشت: این مصوبه در ۱۶ تیر سال جاری منقضی شد، 
به همین دلیل ۱۰ روز پیش از اتمــام مهلت مصوبه، 
از دفتر رییس جمهــور و معــاون اول رئیس جمهور 

خواستیم تا مصوبه تمدید شود.
وی افــزود: در مرحلــه اول صدور مصوبــه ترخیص 
خودروهای وارداتی از گمرک، حــدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
دســتگاه خودرو و در مرحله دوم نیز حــدود ۶ هزار و 

۴۰۰ دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه تاکنون 
حدود ۶ هــزار و ۷۰۰ دســتگاه خــودرو از گمرکات 
ترخیص شده اســت، ادامه داد: حدود ۷ هزار دستگاه 
خودرو در گمرکات باقی مانده که ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه 
تحت نظر مقام قضایــی قــرار دارد.وی تصریح کرد: 
در صورتی که این خودروها به موقع ترخیص شــوند و 
نرخ ارز نیز ثابت باشد شاهد کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی 

قیمت خودروهای وارداتی در بازار خواهیم بود.

پیش فروش خودروهای وارداتی همچنان 
ممنوع است

معــاون ســازمان حمایــت  در همیــن حــال 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان اعــالم کرد: در 
حوزه فروش خودروهای وارداتی، پیش فروشی پس 
از ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه ســال گذشته، 

صورت نگرفته است.
وحید منایــی در ارتباط با پیش فــروش خودروهای 
وارداتی توسط برخی از شــرکت ها گفت: پیرو ابالغ 
مصوبه ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی مبنی بر 
ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلــم کاال از جمله خودرو، 
موضوع ممنوعیت پیش فروش خــودرو و همچنین 
تعیین تکلیف قراردادهای بالتکلیف به شــرکت های 

عرضه کننده خودروهای وارداتی، ابالغ شده است.
وی ادامــه داد: در ایــن ارتبــاط بررســی های این 
ســازمان نشــان می دهد که در ابتدای سال ۱۳۹۷ 
برخی از شــرکت های وارد کننده خــودرو تا پیش از 
ممنوعیت واردات خودرو، صرفاً اقدام به فروش فوری 
خودروهای وارداتی کرده اند که در برخی از قراردادها 
موعد تحویل خودروی فروخته شــده پــس از تاریخ 
ممنوعیت واردات بوده، با ایــن حال ثبت نامی پس از 

تاریخ ممنوعیت صورت نگرفته است.
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 و داخلی
در آخرین روز کاری هفته گذشته قیمت برخی 
خودروهای داخلی همچنان در مســیر کاهش 
ماند. البته این کاهش در برخی خودروها از ۲۰۰ 

هزارتومان بیشتر نشد.
پنج شــنبه ۳مرداد ۹۸ قیمت اغلب خودروهای 
داخلی همراه با کاهش تعداد معامالت با کاهش 

روبرو شد.
تیبا صنــدوق دار بــدون تغییر نســبت به روز 
چهارشــنبه با قیمت ۵۱ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تومان فروخته شد این در حالی است که قیمت 
مصوب کارخانه برای تیبا صنــدوق دار تنها ۴۲ 
میلیون تومان اعالم شــده. قیمــت تیبا۲ نیز با 
کاهش ناچیز ۲۰۰ هزار تومانــی به ۵۶ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان رســید. اما ساینا بدون تغییر 
نســبت به روز قبل باقی مانــده و این محصول 
ســایپا در بازار ۵۷ میلیــون تومــان فروخته 

می شود. 
قیمت  ام وی ام  X۲۲ دنــده اتوماتیک در بازار 
با افزایش یک میلیون تومانــی به ۱۸۹ میلیون 
تومان رسید. مدل دنده ای این محصول در بازار 
۱۵۰ میلیون تومان اســت و ۱۱ میلیون کمتر از 

قیمت مصوب کارخانه فروخته می شود. 
خــودروی مــدل ام وی ام  ۳۱۵ هاچ بک نیز در 
بازار بدون تغییر نســبت به روز قبل ۱۲۵ تومان 
 X۳۳  خرید و فروش شد. همچنین قیمت روز
این برند در بازار حدود ۱۳ میلیــون پایین تر از 
قیمت کارخانــه و برابر بــا ۲۲۳ میلیون تومان 

است.
جــک J۴ در بازار حــدود یک میلیــون تومان 
نســبت به روز قبل ارزان شــده و حــاال ۱۳۹ 
 S۳ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت روز جک
مثل روزهای گذشــته روی ۱۸۸ میلیون تومان 
ایســتاده و ۲۲ میلیون کمتــر از قیمت مصوب 
 S۵ کارخانه فروخته می شــود. همچنین جک

در بازار ۲۶۶ میلیون تومان است.
در معامالت پنجشــنبه پراید هاچ بک با کاهش 
۵۰۰ هــزار تومانی به ۴۹ میلیــون و ۴۰۰ هزار 
تومان رسید. پراید ســایپا ۱۳۱ با کاهش ۳۰۰ 
هزار تومانی روبــرو شــده و ۴۴ میلیون تومان 
فروخته می شــود. همچنین پراید وانت با ۵۰۰ 
هزار تومان کاهش در بــازار ۴۳ میلیون تومان 

قیمت خورده است.
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار با افزایش یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تومانی به ۸۰ میلیون تومان برگشته 
اســت. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ دو میلیون تومان گران 
شــده و با قیمت ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
فروخته می شــود. این در حالی است که قیمت 
مصوب کارخانه برای ایــن محصول حدود ۱۵ 
میلیون تومــان پایین تر و ۷۹ میلیــون تومان 

اعالم شده است.
پژو ۲۰۶ صندوق دار هم با حــدود دو میلیون و 
۱۰۰ هــزار تومان افزایش قیمــت، ۹۴ میلیون 

تومان فروخته می شود.
پژو پارس با افزایش دو میلیون تومانی، به ۱۰۰ 
میلیون تومان رســید. قیمت روز پژو پارس در 
بازار ۹۲ میلیــون تومان اســت و اختالف آن با 
قیمت مصــوب کارخانه بــه ۱۴ میلیون تومان 

رسیده است.
پژو GLX ۴۰۵ در بازار با افزایش یک میلیونی 
به ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رســید. مدل 
دوگانه سوز این خودرو ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان فروخته می شــود. از طرف دیگر پژو ۴۰۵ 
SLX با افزایش یک میلیــون تومانی به قیمت 
۸۰ میلیون تومــان در بازار رســید. دنا پالس 
توربو بیشترین افزایش قیمت را به نام خود ثبت 
کرد. قیمت این محصول که طی هفته گذشــته 
با کاهــش ۱۰ میلیونی روبرپ شــده و تا ۱۶۳ 
میلیون تومان پایین آمده بود، با جهش هشــت 
میلیونی به ۱۷۱ میلیون تومان رسیده و تقریبا 

دو برابر قیمت مصوب کارخانه معامله شد.
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بررسی تحوالت ارزی اخیر در کشور در گفت وگو با کارشناسان

خ ارز شانس پایداری دارد؟ کاهش نر
خریدار   اقتصاد کشــور در هفته های اخیر شاهد 
نوســانات ارزی جدیدی اســت؛ تحوالتی که از دید 
دولتمــردان اقتصــادی مثبــت ولی از نــگاه بخش 
خصوصی کمی نگران کننده اســت. به اعتقاد فعاالن 
اقتصادی، هر نوع نوسان شــدیدی ارزی سمی برای 
اقتصاد اســت. یکی از این کارشناســان ســیامک 
پیربابایی، عضــو کمیته ارزی اتــاق بازرگانی و عضو 
هیات مدیره فدراســیون واردات که اخیرا در توئیتی 
نیز از نوسانات شدید ارزی جدید و زیان ناشی از آن بر 

اقتصاد نوشته است.
ســیامک پیربابایی در همین رابطــه در گفت وگویی 
با خبرآنالین دربــاره نوســانات ارزی اظهار کرد: هر 
نوسان شدیدی، چون بی اعتمادی و بالتکلیفی ایجاد 
می کند، قطعا به نفــع اقتصاد نیســت؛ آنچه به نفع 

اقتصاد است.
عضو هیات مدیره فدراســیون واردات افزود: شــاید 
از دیــد عموم مردم کاهش شــدید نــرخ دالر به نفع 
اقتصاد باشــد، اما واقعیت این است که ریزش شدید 
بورس بــه تبع ریزش شــدید ارز و دیگــر تبعات آن 
فی النفسه مثبت نیســت، مگر اینکه سیاستی پشت 
این کاهش باشــد که منجر به ثبات آن نیز شــود. در 
غیر این صورت کاهش شــدید و غیرقابل پیش بینی  
آن همچون افزایش شــدید در چندین ماه گذشته، 
به ضرر کنشکران اقتصادی و در نهایت اقتصاد کشور 

خواهد بود.
پیربابایی دالیل کاهش نــرخ را دو عامل مهم خواند و 
گفت: مصرف ارز، در دو بازار اتفــاق می افتد که بانک 
مرکزی در ماه هــای اخیر خیلی هوشــمندانه با آنها 
برخورد کرده است. اول، بازار بزرگی است که مصرف 
حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کل بازار در برمی گیرد، بازاری 
که بانک مرکزی بــا محدویت های ثبت ســفارش و 
تخصیص، تقاضای ارز را کنترل کرده است. این تقاضا 
چیزی در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دالر اســت، یعنی 
بیــش از ۸۰ تا ۹۰ درصد مصرف.عضــو هیات مدیره 
فدراســیون واردات ادامه داد: بازار دوم، بازار کوچک 
۱۰، ۲۰ درصــدی که بازار به اصطالح آزاد اســت که 
مردم در آن مستقیم ورود می کنند. در این بازار بانک 
مرکزی با قدرت مداخله خودش بــه صورت زیرکانه 
و تزریق و پمپاژ هوشــمندانه ارز با روند سوداگری و 
ســفته بازی ارز مقابله کرده اســت؛ برنامه ای که اگر 

ثبات پیدا کند، بسیار خوب است.
پیربابایــی هشــدار داد: محدویت هــا و رویکــرد 

قطره چکانی به تخصیص و تامین ارز کاالهای وارداتی 
احتمال بروز مشــکالتی از قبیل کمبود کاال در بازار 
را رقــم خواهــد زد. اتفاقی که تا حــدودی در برخی 
کاالهــای مصرفی و حتی واســطه ای و ســرمایه ای 
می بینیم. ضمــن این که بــه دنبــال محدویت ها و 
ممنوعیت ها و به دلیل نیاز بازار مصرفی که به صورت 

رسمی تامین نمی شود، قاچاق رشد می کند.
وی تصریح کرد: ما امروز شــاهد یک دور و تسلسلی 
تکراری شــدیم که ســال ها پیش نیز تجربه کردیم، 
ولی این وضعیت باید یک بار برای همیشه با مدیریت 
صحیح اصالح شــود. حداقل در ۴۰ ســال گذشــته 
چندین بار روند کنونی تکرار شده است. یعنی دولت 
دســت روی فنر ارز گذاشــته و بعد از مدتی به دالیل 

مختلف با رها شدگی مواجه شدیم.
پیربابایی تاکید کرد: امروز بــا توجه به افزایش حدود 
۳۰ درصدی نــرخ ارز در نیما که خود ابــزار کنترل 
مناسبی برای تقاضا اســت، زمان این رسیده که بانک 
مرکزی دست از خساســت در تخصیص و تامین ارز 
بردارد و اجازه دهد محدویت ها و ممنوعیت ها با یک 
روند کنترل شــده کاهش یابد. این اتفاق می تواند به 

دوام و ثبات نرخ ارز کمک کند.

چرا قیمت ارز کم شد؟
از سوی دیگر یک کارشــناس اقتصادی گفت: عوامل 
بسیار زیادی از جمله رونق تولید و مهار تورم می تواند 

به کاهش نرخ ارز کمک شایانی کند.
همایون دارابی کارشناس مســائل اقتصادی درباره 
تعیین نرخ ارز متناسب با منطق اقتصادی کشورمان،  
اظهار کرد: باال رفتن قیمت دالر ناشــی از قرار گرفتن 
در یــک دوره هیجانــی و بــه دور از از واقعیت های 

اقتصادی بود.
وی بیان کرد: با قرار دادن ارز بیشــتر در اختیار بازار 
ثانویه )سامانه نیما(، عرضه متناسب ارز در بازار آزاد, 
تالش برای افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش تولید 
داخلی و رونق تولید، مهار تورم, کاهش نقل و انتقاالت 
سوری دالالن وکنترل قاچاق می توان به کاهش نرخ 
ارز کمک کرد.دارابی با اشــاره به اینکه باید به دنبال 
واقعی ســازی نرخ ارز در بازار آزاد باشیم، گفت: نباید 
تنها دنبال ثبات نرخ ارز باشــیم بلکه باید در پی نرخ 
معقول و شفاف ارز هم باشیم چرا که می تواند موجب 
تشویق صادرات و کنترل واردات شود؛ نرخ ارز باید در 

بستر واقعی خود کشف شود.

غ در آستانه ورود  قیمت مر
 به کانال ۱۵ هزار تومانی

یک مقام مسئول با اشاره به افزایش قیمت مرغ 
به حدود ۱۴.۵ هزارتومان در بازار، گفت: تلفات 
مرغها به دلیل عدم تامین واکسن کیفی، یکی از 

دالیل کاهش عرضه مرغ است.
برومند چهارآئین در گفتگو بــا مهر، از افزایش 
قیمت مــرغ طی روزهــای اخیر در بــازار خبر 
داد و گفت: قیمت این کاال حــدود ۵۰۰تومان 
افزایش یافته و هم اکنون نرخ مــرغ زنده درب 
واحدهای تولیدی، ۱۰ هزار تومان و قیمت برای 
مصرف کننده بین ۱۴ هــزار و ۲۰۰ تومان تا ۱۴ 

هزار و ۵۰۰ تومان است که نرخی منطقی است.
عضو هیأت مدیره کانون سراســری مرغداران 
گوشــتی ایران، کاهش عرضه و افزایش تقاضا را 
دلیل گران شــدن مرغ عنوان کرد و افزود: بازار 
مرغ در کشــور ما، یک بازاری رقابتی است و در 

آن انحصاری وجود ندارد.
وی با اشاره به ساختار خرده مالکی این صنعت، 
ادامه داد: حدود ۱۵ هزار مــرغ دار، به طور کاماًل 

مستقل از هم در حال تولید هستند.
این مقام مسئول با اشــاره به کاهش عرضه مرغ 
در بازار، گفت: گرمای هــوا و کاهش وزن گیری 
مرغ ها یکی از دالیل این مســاله اســت ضمن 
اینکه تلفات در مرغداری های کشــور به دلیل 
عــدم تأمیــن واکســن های کیفی مــورد نیاز 
صنعت افزایش یافته؛ این در شــرایطی است که 
به خاطر برخی محدودیت ها، با مشــکل تأمین 
واکسن کیفی مواجه هستیم؛ چراکه ۶۰ درصد 

واکسن های طیور، وارداتی است.
وی دلیل دیگــر گرانی مــرغ را، افزایش تقاضا 
برای ایــن کاال عنوان کرد و گفــت: محصوالت 
پروتئینی مانند گوشت قرمز و ماهی، با افزایش 
قیمت زیادی مواجه بوده اند؛ بنابراین از ســفره 
بســیاری از خانوارها حذف و مرغ جایگزین آنها 

شده است.
این فعــال بخش خصوصی پیش بینــی کرد: تا 
۱۴ الی ۱۵ شهریورماه )ایام محرم( روند قیمت 
افزایشی باشــد و قیمت به حدود ۱۵ هزار تومان 

هم برسد.
چهارآئین بــا بیان اینکه در حــال حاضر میزان 
جوجه ریزی به شدت کاهش یافته است، گفت: 
گواه این امــر نیز قیمت جوجه اســت که هفته 
گذشته تا ۳ هزار تومان رسیده بود؛ اما اکنون به 

زیر ۱۸۰۰ تومان کاهش یافته است.
وی با اشــاره به اینکه محصــول نهایی جوجه 
ریزی هایی که هم اکنون انجام می شود، حدود 
۲۰ شهریور به بازار عرضه خواهد شد، ادامه داد: 
اگر روند کاهش جوجه ریزی ادامه پیدا کند، در 
۲۰ شهریور هم عرضه کافی نیســت و بنابراین 
در اواخر شــهریور و ماه مهر نیــز قیمت کاهش 

نمی یابد.
چهارآئین در بخــش دیگری از ســخنان خود 
درباره تصویب نرخ ۱۲ هــزار و ۹۰۰ تومان برای 
مرغ از سوی ســتاد تنظیم بازار، گفت: با در نظر 
گرفتن قیمت مصوب جوجه و نهاده های دامی، 
قیمت مرغ زنده بین ۹۷۰۰ تــا ۱۰۰۰۰ تومان 
اســت؛ ضمن اینکه اگر هزینه کشــتار و بسته 
بندی را به این عدد اضافه کنیم، با توجه به میزان 
افت متوسط ۲۵ درصدی وزن الشه های آماده 
طباخی نسبت به وزن مرغ زنده، قیمت مرغ ذبح 

شده به حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان می رسد.

خ خوراکی ها  رشد ۷۱ درصدی نر
در تیر ماه

بررســی روند تغییرات نرخ کاالهــا و خدمات 
در تیر ماه نســبت به ماه مشــابه پارسال نشان 
می دهد کــه نرخ خوراکــی هــا ۷۱.۹ درصد، 
دخانیات ۶۸.۴ درصد، مسکن ۲۴.۷ و حمل و نقل 

۵۶.۶ درصد با رشد مواجه بوده است.
گــزارش مرکز آمــار از تورم منتهی بــه تیرماه 
۹۸ نشــان می دهد، نــرخ گــروه خوراکی ها و 
آشامیدنی ها، نســبت به خردادماه ۱.۳ درصد و 
نسبت به تیر ماه ســال قبل رشد ۷۱.۹ درصدی 

یافته است.
در این گروه، رشــد نرخ کاالها نسبت به خرداد 
ماه برای نان و غالت ۱.۶ درصد، گوشــت قرمز 
و ســفید و فرآورده های آنها ۱.۸ درصد، گوشت 
قرمز و گوشــت ماکیان ۱.۶ درصــد، ماهی ها و 
صدف داران ۳.۴ درصدی، شیر، پنیر و تخم مرغ 
۱۰ درصد، روغن ها و چربی ها ۲.۲ درصد، چای، 
قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه ۵.۵ و محصوالت 

طبقه بندی نشده در جای دیگر ۲.۵ درصد بود.
همچنیــن نرخ میــوه و خشــکبار ۱.۱ درصد، 
شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی ۴.۵ درصد 
و ســبزیجات ۲.۵ درصد با کاهش مواجه شده 

است.
البته نــرخ کاالهای این گروه نســبت به تیر ماه 
سال گذشته )تورم نقطه به نقطه( با رشد چشم 
گیری مواجه بوده است؛ به گونه ای که به ترتیب 
برای خوراکی ها ۵۹.۷ درصد، نان و غالت ۲۸.۹ 
درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها 
۷۷ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۷۶.۴ 
درصد، ماهی هــا و صــدف داران ۸۱.۳ درصد، 
شــیر، پنیر و تخم مرغ ۴۵.۲ درصــد، روغن ها 
و چربی ها ۴۵.۶ درصد، میوه و خشــکبار ۸۲.۵ 
درصد، ســبزیجات ۷۵.۷ درصد، شــکر، مربا، 
عسل، شکالت و شــیرینی ۴۸.۹ درصد، چای، 
قهوه، کاکائو، نوشــابه و آب میوه ۵۸.۱ درصد و 
محصوالت طبقه بندی نشده در جای دیگر ۹۷ 

درصد رشد را شاهد بودیم.
از سوی دیگر، نرخ دخانیات نیز نسبت به خرداد 
ماه ۰.۲ درصد و نســبت به تیر ماه سال گذشته، 

۶۸.۴ درصد رشد داشته است. 
همچنین بخش پوشــاک و کفش نیز با رشــد 
۲.۴ درصدی نســبت به خرداد ماه سال جاری و 
رشد ۶۰ درصدی نسبت به تیر ماه سال گذشته 

مواجه بوده است.
گروه مســکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها به 
طور کلی رشد ۴.۴ درصدی نســبت به ماه قبل 
و رشــد ۲۴.۷ درصدی نســبت به تیر ماه سال 
گذشته داشته است؛ در این گروه، بخش مسکن 
۴.۱ درصد نســبت به خرداد ماه و ۲۳.۶ درصد 
نســبت به تیر ماه سال گذشــته با رشد قیمت 
مواجه شــده اســت. نرخ آب، برق و سوخت نیز 
نسبت به خردادماه ۶.۴ درصد و نسبت به تیر ماه 

پارسال ۳۴.۴ درصد رشد داشته است.
قیمــت مبلمان و لــوازم خانگی نیز نســبت به 
خرداد ماه ســال جاری و تیر ماه سال گذشته به 
ترتیب با رشد ۲.۷ درصدی و ۸۰.۲ درصدی رو 
به رو بوده اســت. در عین حال، بخش مربوط به 
بهداشت و درمان و حمل و نقل نیز به ترتیب ۵.۹ 
و۲ درصد نســبت به خرداد ماه و ۲۹.۷ و ۵۶.۶ 
درصد نسبت به تیر ماه سال گذشته رشد داشته 

است.


