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در کشــور ما و در حوزه نظام بانکی نمایشــگاه های 
عمومــی متنوعی بــرای عرضــه تــازه ترین 
محصــوالت و خدمــات بانکی وجــود دارد، اما 
طبیعی اســت که بانک ملی ایران به عنوان یک 
بانک بــزرگ و فراگیر که در اقصی نقاط کشــور 
مشغول خدمت رسانی به مشتریان و مردم است، 
این ظرفیــت را دارد تا در رویدادی مســتقل به 

عرضه محصوالت نوین خود بپردازد.
سالهاســت که بانک ملی ایران به طور پیوسته 
خدمات و محصوالت جدید، خالقانــه و نوآورانه ای 
به مشــتریانش ارائه می کند. بســیاری از این 
خدمــات چنان پیشــتازانه و مبتنــی بر دانش 
روز بوده انــد که برای نظام بانکی الگو شــده و تا 
مدتها به عنوان زیرســاختی برای توسعه نظام 
بانکی استفاده شــده اند.بانک ملی ایران چندی 

پیش تصمیم گرفت که هر ســال خدمات تازه و 
دســتاوردهای فناورانه و نوآورانه خود را در یک 
رویداد منحصر به فرد بــه مخاطبانش ارائه کند. 
این رویداد که »ملی شــو« نام گرفت، فرصتی را 
برای متخصصان، مخاطبان، کاربران، مشتریان 
و مســئوالن ایجــاد می کند تــا با تــازه ترین 
دستاوردهای بانک آشنا شــوند، از نزدیک آن را 
لمس کنند، با ظرفیت ها و چالش های آن دست 
و پنجه نرم کنند و البته آن را به درستی و دقت به 
عموم مردم عرضه کنند. قطعاً هدف نهایی از ارائه 
همه این محصوالت، سهولت و راحتی مشتریان 
و کاربران است.اکنون از پایه گذاری این رویداد، 
سه سال گذشــته و »ملی شــو 3« نیز به تازگی 
برگزار شــده است. در این ســه رویداد، ده ها 
محصــول فناورانه، نوآورانه و بــه روز بانک ملی 
ایران به نمایش گذاشــته و با استقبال مخاطبان 
مواجه شده اســت؛ محصوالتی از قبیل بام، بله، 
ربات آلفــا، بانک آفیســر، اپلیکیشــن ُهپ که 
مخصوص دانش آموزان اســت، سرویس جذاب 

و حائز اهمیت نشان پرداخت و ...

سرمقاله

محمد رضا حسین زاده 
مدیرعامل بانک ملی ایران

وشن »ملی شو« راهی به آینده ر



رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد

هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور امری انکار ناپذیر است
خریدار   رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشور با 
بیان اینکه بهترین شــیوه اخذ مالیات، مالیات ستانی 
بر مبنای اطالعات دقیق و شفاف است، اظهار داشت: 
هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور امری انکار ناپذیر 

است.
  امید علی پارســا، رییس کل ســازمان امور مالیاتی، 
که به همــراه نادر جنتــی، معاون توســعه مدیریت 
و منابع انسانی سازمان به زنجان ســفر کرده بود، در 
جلســه ای با حضور اســتاندار زنجان، مدیرکل امور 
مالیاتی و همچنیــن رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی این اســتان، تصریح کرد: برای 
هوشمندســازی نظام مالیاتی همــه معامالت باید 
به صورتی انجام شــود که قابل رویت باشــد، و هیچ 
دستگاهی نباید به اســم محرمانه بودن اطالعات، از 
ارایه اطالعــات اجتناب نموده و در برنامه شــفافیت 

اطالعات اقتصادی اخالل ایجاد نماید.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشــور با بیان اینکه 
کشــورهای توســعه یافته عمدتــا از نظــام مالیات 
هوشــمند برخوردارند، گفت: هوشمندسازی نظام 
مالیاتی امکان فرار مالیاتی را کاهش داده و الیه های 

پنهان اقتصاد را شفاف می سازد.
پارســا با اشــاره به نحوه تامین مالی دولــت و منابع 
مختلف درآمدی کشور، عنوان داشت: در حال حاضر 
حدود 35 درصد از درآمدهای کشور از مالیات تامین 
می شــود و این در حالیســت که در دنیا و به ویژه در 
کشورهای در حال توســعه این عدد 80 تا 85 درصد 

می باشد.
رئیــس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور بــا بیان 
اینکــه هزینه هــای اجتماعی شــامل حفــظ نظم، 
آموزش وپرورش و بهداشــت و پروژه های مختلف در 
اقصی نقاط کشــور از محل مالیات ها تامین می شود، 
گفت: تردیدی نیســت که الزمه زندگی شــخصی و 

اجتماعی، پرداخــت هزینه های اجتماعــی و البته 
هزینه های مربوط به بهره منــدی از خدمات عمومی 

است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشــان کرد: 
چند راه برای تامین مالی دولت و پوشش هزینه های 
کشــور وجود دارد; یا باید مالیات عادالنه متناسب با 
ثروت، درآمد و مصرف اخذ شــود و یا اینکه استقراض 
صورت گیرد و پول چاپ شود که نتیجه آن تورم است 
و تورم نوعی مالیات پنهان اســت که فشار آن بیشتر 
بر روی طبقات متوســط، پایین، بازنشسته و طبقات 

ضعیف جامعه است.
وی با بیان اینکــه راه حل دیگر تامیــن مالی دولت، 
فروش اموال، دارایی ها و ذخایر طبیعی اســت عنوان 
داشــت: فروش نفت، فروش ســرمایه کشــور است 
و سرمایه کشــور باید در راه توســعه زیرساخت های 
کشــور هزینه شــود و نه برای پوشــش هزینه های 

جاری.
پارسا اضافه کرد: در ســال های گذشته بودجه کشور 
عمدتا وابســته به نفت بود; اما در شرایط کنونی باید 
با اتکای کامل بودجه کشور به مالیات، تهدید کاهش 

فروش نفت را به فرصت تبدیل کنیم.
وی بــا تاکید بــر اینکه حرکــت جدیــدی با هدف 
نوین ســازی نظام مالیاتی کشــور آغاز شده، گفت: 
با تکیه بر سیســتم نوین مالیاتی، تشــخیص  مالیات 
براســاس اطالعات واقعی و مســتندات قطعی انجام 
گرفته و مالیات ستانی به سمت عدالت محوری هر چه 

تمامتر سوق می یابد.
پارســا تصریح کــرد: این ســازمان با قــوت، مدرن 
ســازی و نوین ســازی نظام مالیاتی را دنبال می کند 
و در نتیجه، وضعیت نظام مالیاتی از شــکل سنتی و 
تشخیص  علی الراس به ســمت تشخیص های جامع، 
قابل اعتماد، دقیق و مبتنی بــر واقعیت های زندگی 

مردم خواهد رفت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشــور تصریح کرد: 
اگر مانند همه کشورهای دنیا قرار است عادالنه ترین 
شــکل مالیات در کشور را مســتقر کنیم، راهش این 
اســت که نظام مالیاتی کشــور دسترســی کامل به 
گردش های مالی کشور و اطالعات مربوط به امالک و 

دارایی ها را داشته باشد.
پارسا با اشــاره به اینکه در تمام کشــورهای دنیا به 
شــیوه های قانونی، اطالعــات درآمــدی، هویتی و 
معامالتی افراد توســط دولت جمــع آوری و در امر 
وصول مالیات مورد اســتفاده قرار می گیرد، گفت: در 
ایران نیز، موضــوع جمع آوری اطالعــات مذکور در 
ماده 169مکرر قانون مالیات های مستقیم به صراحت 
مورد تاکید قــرار گرفته و دســتگاه های اجرایی که 
اطالعات مورد نیاز پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی 
و دارایی مودیان مالیاتــی را در اختیار دارند، موظفند 
اطالعات مذکــور را در اختیار ســازمان امور مالیاتی 
کشور قرار دهند.وی در ادامه به موضوع غیر هدفمند 
و باال بودن معافیت های مالیاتی در کشور اشاره کرد و 
گفت: حدود 50 درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات 
است که موجب ایجاد احســاس تبعیض، پیجیدگی 
مالیات، بروز زمینه های فرار مالیاتی و شــکل گیری 

اقتصاد زیرزمینی می شود.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اگر باور 
بر این است که در توسعه کشور، دولت و ملت شراکت 
دارند، پس باید از تولید حمایت شــود، افزود: اجرای 
عدالت مالیاتی بهترین راهکار حمایت از تولید کننده 

و رشد و توسعه همه جانبه کشور است.
پارســا عنوان داشــت: حمایت محدود، مشــروط، 
کاهنده و تضمین دار از کســانی که کار ســالم دارند 
وظیفه حاکمیت است  اما این حمایت ها برای کسانی 

است که فعالیت اقتصادی سالم دارند.

کالن

رییس کمیتــه ارزی اتــاق بازرگانی 
تهران با اشــاره به افزایــش قیمت ارز 
بیان کــرد: دالر تا پایان ســال بیش از 

نرخ فعلی گران نخواهد شد.
محمدرضا انصاری با اشاره به افزایش 
نــرخ ارز در روزهای گذشــته اظهار 
کرد: با توجه به اتفاقات سیاسی پیش 

آمده، افزایش نرخ ارز طبیعی بوده اما 
با فروکش کردن جو سیاسی، بازار ارز 

نیز باید به شرایط عادی بازگردد. 
این فعال بخــش خصوصی بر ضرورت 
کنترل نرخ ارز توســط بانک مرکزی 
تاکید کــرد و گفت: اگرچه همیشــه 
مخالف دســت کاری نرخ ارز توســط 

بانک مرکزی هســتیم امــا در چنین 
شرایطی الزم است بازارساز به صورت 
موقتی نرخ را کنترل و وضعیت بازار ارز 
را آرام کند.انصاری درباره آینده قیمت 
دالر پیش بینی کرد: به نظر نمی رسد تا 
پایان سال نرخ ارز بیش از االن افزایش 
یابد، بر این اســاس انتظار ما نوســان 

قیمــت دالر در همین محــدوده 13 
هزار تا 13500تومان و یا حتی کاهش 
آن اســت؛ البته باید به این نکته توجه 
داشــت که نرخ ارز به شــدت متاثر از 
اتفاقات سیاسی است و این پیش بینی 
مختص شرایطی اســت که هیچ تنش 

سیاسی رخ ندهد.

دالر

رییس کمیته ارزی اتاق تهران : دالر بیش از این گران نخواهد شد
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معاون وزیر اقتصاد:
اما و اگر ارتباط بانک ها با سازمان 

مالیاتی
اگر چــه حــرف و حدیث های بســیاری مبنی 
بر عدم همکاری صــد در صدی نظــام بانکی با 
سازمان امور مالیاتی به گوش می رسد اما معاون 
وزیر اقتصاد می گوید که این ارتباط برقرار است.

 یکی از مواد قانونی در مــورد جلوگیری از فرار 
مالیاتــی و مسدودســازی راه هــای دور زدن 
ســازمان امور مالیاتی مربوط به ماده 169 مکرر 

قانون مالیات های مستقیم می شود.
مطابــق با ایــن قانــون باید بانک های کشــور 
اطالعات مورد نیاز ســازمان امــور مالیاتی را به 
صورت خودکار تأمین و به این ســازمان تحویل 

دهند.
در این بیــن اگرچــه تقوی نژاد رئیس ســابق 
ســازمان امور مالیاتی گفته بود کــه به صورت 
صد درصدی، این ســازمان با نظام بانکی لینک 
شــده اســت اما با این حال حرف و حدیث های 
بسیاری مبنی بر سرکشــی بانک ها از تحویل به 
موقع اطالعات و یا فقط در صورت درخواســت 
سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطالعات، به 
گوش می رسد.در این رابطه، محمدعلی دهقان 
دهنوی معــاون اقتصادی وزیر امــور اقتصادی 
و دارایی در گفــت و گو با خبرنــگار مهر، اظهار 
داشــت: اطالعاتی که در نظام بانکی وجود دارد 
یک اطالعات بســیار عظیم و گسترده ای است و 
ممکن است سازمان امور مالیاتی به تمامی این 

اطالعات نیازی نداشته باشد.
وی افزود: حال در این بین سازمان امور مالیاتی 
زمانی که نیاز به بررســی دقیق حســاب افراد 
مشکوک داشته باشد، پس از ارزیابی های انجام 
شــده در مورد کســانی که فعالیــت اقتصادی 
شــأن در معرض این شــک و تردید وجود دارد 
که ممکن اســت به دنبال فرار مالیاتی یا مخفی 
کردن اطالعــات خود باشــند، بررســی های 
دقیق تر و بیشــتری صورت می گیرد؛ که به این 

بررسی ها موتور ریسک گفته می شود.
وی در خصوص اینکه آیــا در حال حاضر ارتباط 
نظام بانکی با ســازمان امور مالیاتی صد در صد 
شــده اســت؟ گفت: تا آنجایی که اطالع دارم 
ســازمان امور مالیاتی از نظــام بانکی اطالعات 
را می گیرد. ارتباط برقرار اســت که البته درباره 
کیفیت اطالعات باید ســازمان امــور مالیاتی 

پاسخگو باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
کمرنگ شدن محدودیت های 

داخلی در شرایط تحریم
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای 
رونق تولید و توســعه صادرات افزایش کیفیت 
کاالهای تولید داخل اهمیت فراوانی دارد، باید 
تالش کرد که محدودیت هــای داخلی کمرنگ 
شــوند.عباس آرگون  اظهار کرد: متاســفانه در 
سال های گذشــته که امکان و فضای بیشتری 
برای حمایت از تولیدات و صــادرات غیر نفتی 
وجود داشت اقتصاد ایران از این فرصت استفاده 
نکرد و امروز در شــرایط تحریم، قدری شرایط 
برای حمایت از تولید دشــوار شــده است اما با 
این وجود، همین که نگاه بــه تولید تغییر کرده 
و تالش هایی برای حمایت از این بخش شــکل 

گرفته است امیدواری ها را افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه در شــرایط تحریم باید تالش 
کرد که محدودیت های داخلی کمرنگ شــوند، 
توضیح داد: امروز صادرکننــدگان ما در فضای 
بین المللی با محدودیت تحریم مواجه هســتند 
و مســائلی مانند نقل و انتقال پول و فعالیت های 
بانکی با مشکل مواجه اســت. از این رو وقتی ما 
در عرصه خارجی با مشــکل مواجهیم، مدیریت 
فضای داخل و برطرف کردن مشــکالت اهمیت 

جدی خواهد داشت.



رئیس کل بیمه مرکزی:

ایرادات صندوق بیمه حوادث طبیعی رفع شد
خریدار   رئیس کل بیمه مرکــزی از رفع ایرادات 
شــورای نگهبان نســبت به صندوق بیمــه حوادث 
طبیعی خبر داد و گفــت: چنانچه نمایندگان مجلس 
این الیحه را تصویب کنند، صندوق از اوایل سال 99 

آغاز به کار خواهد کرد.
 غالمرضا ســلیمانی با بیان اینکه ایران جزو ده کشور 
حادثه خیز جهان به شــمار می رود، گفــت: به دلیل 
تعدد وقوع حوادث طبیعی در ایــران، دولت طراحی 
صندوق بیمه حوادث طبیعی را در دســتور کار قرار 
داده که الیحه راه انــدازی آن، پس از مصوبه دولت، به 
مجلس ارائه شــده و پس از تصویب در پارلمان، برای 
تائید نهایی راهی شورای نگهبان شده است که برخی 
ایراداتی از سوی این شــورا به این مصوبه گرفته شده 
اســت که بر این اساس جلســاتی میان بیمه مرکزی 

برگزار شده تا این ایرادات برطرف گردند.

رئیــس کل بیمه مرکــزی افــزود: اصالحیه جدید 
برای مجلس ارسال شــده که امیدواریم بتوانیم نظر 
شــورای نگهبان را هم تأمین نمائیم؛ البته هم اکنون 
در شرایطی این اصالحیه به مجلس ارسال شده است 
که نمایندگان به طور جدی، مشــغول بررسی الیحه 
پیشنهادی دولت برای بودجه سال 99 کل کشور در 
کمیسیون تلفیق هســتند؛ اما به هر حال این قول از 
نمایندگان مجلس اخذ شده که تا پیش از پایان سال، 
بتوان در صحن علنی این اشــکاالت را رفع و الیحه را 

مورد تصویب قرار داد.
وی تصریح کرد: این امیــدواری وجود دارد که با قول 
مساعد نمایندگان، از ابتدای ســال 99 بتوان شاهد 

آغاز به کار صندوق بیمه حوادث طبیعی بود.
بــه گفته ســلیمانی، به هــر حال بیمه یــک کاالی 
اقتصادی اســت که وقتی مورد نیاز مردم باشد، حتماً 

آن را خریداری خواهند کرد و به داشــتن آن گرایش 
خواهند داشــت، این در حالی اســت کــه بیمه یک 
خدمت است که باید مردم نسبت به آن آگاهی داشته 
و ضرورت های آن در زندگی خود را کاماًل احســاس 
کنند؛ به خصوص اینکه ایران یک کشــور حادثه خیز 
است و باید فرهنگ ســازی الزم در این حوزه صورت 
گیرد تا مردم از آن مطلع شــوند و گرایش به خرید آن 
داشته باشند.وی اظهار داشت: مجموعه حوادثی که 
امسال و سال گذشته در کشــور رخ داده سبب شده 
تا بسیاری از مردم و حتی بانک ها و واحدهای تجاری 
گرایش بیشتری به خردی بیمه نامه ها داشته و حتی 
پیش از آنکه صندوق بیمه حوادث طبیعی رسماً آغاز 
به کار کنند، تقاضا دارند که خانه هــا و مراکز تجاری 
خود را بیمه کنند؛ پس این گرایش نسبت به اهمیت 

بیمه دوچندان شده است.

شعبه

رئیس کل بانک مرکــزی ایران به خبر 
راه اندازی ســازوکار مالی برای ارسال 
اقالم بشردوســتانه از طریق سوئیس 

واکنش نشان داد.
به نقــل از تســنیم، عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش 
به اخبــار منتشــره در مورد ســازوکار 
مبادله کاالهای کشــاورزی و دارو اعالم 

کــرد: داروی مبادله شــده 
با پیگیــری و درخواســت 
ســفارت دولت ســوئیس و 
در حــد 2.5میلیــون دالر 
آن هــم از طریــق منابــع 
موجــود بانک مرکــزی نزد 
یک بانــک سوئیســی و از 

طریق شــرکتهای سوئیسی بوده است.

همتی با اشاره به کارشکنی 
مداوم آمریکایی ها در نقل و 
انتقال منابع برای مبادالت 
کاالهــای اساســی و دارو 
تأکید کرد: اگر آمریکایی ها 
واقعاً مدعــی همراهی برای 
تأمیــن دارو و کاالهــای 
کشــاورزی هســتند، بایــد مکانیزم 

بانکی برای انتقــال و تأمین منابع خرید 
کاالهای اساسی را فراهم سازند.رئیس 
کل بانک مرکزی ِصرف انجام مکانیزم 
فنی مبادله بدون امکان انتقال منابع را 
کافی ندانســت و فراهم سازی مکانیزم 
انتقال منابع و تأمیــن مالی آن را معیار 
مهمی بــرای ارزیابی صحــت ادعای 

آمریکایی ها اعالم کرد.

رئیس ســازمان خصوصی ســازی در 
مورد اینکه ارزش اســمی یک میلیون 
تومانی سهام عدالت به چقدر رسیده، 
گفت: در حــال حاضر ارزش ســهام 
عدالت که یــک میلیون تومــان بود 
تقریبا 5 برابر شد و به 5 میلیون تومان 

رسیده است.
علیرضا صالح در مــورد اینکه در حال 
حاضر چند میلیون نفر ســهام عدالت 
دارنــد، گفــت: 49 میلیــون و 150 

هزار نفر مشــمول ســهام 
عدالت هســتند. همچنین 
35 شرکت بورســی و 14 
شــرکت غیربورســی بــه 
عنــوان ســرمایه پذیران 
سهام عدالت هســتند که 
روی هم رفته 49 شــرکت 

سرمایه پذیر سهام عدالت هستند. 
رئیس ســازمان خصوصی ســازی در 
مورد اینکه ارزش اســمی یک میلیون 

تومان هر ورق سهام عدالت 
در حــال حاضر بــه چقدر 
رسیده، گفت: ارزش واقعی 
سهام عدالت تقریبا 5 برابر 
شــده و به 5 میلیون تومان 
رسیده اســت که البته این 
در مورد کســانی است که 
سهام اســمی یک میلیون تومان را به 

صورت کامل در اختیار دارند.
وی گفت: عده ای از افراد ارزش اسمی 

532 هزار تومان هر ورق سهام عدالت 
را دارند و ارزش واقعی ســهام آنها نیز 
به همان نســبت حدودا 5 برابر شده 

است.
صالــح در پاســخ به این پرســش که 
آیــا فرصتی وجود دارد که اگر کســی 
بخواهد بقیه پول تا سقف یک میلیون 
تومان ارزش اســمی ســهام عدالت را 
واریز کنــد، گفت:فرصت کامل کردن 

ارزش اسمی سهام وجود ندارد.

بانک مرکزی

سهام عدالت

و با ساز و کار مالی جدید مبادله ۲.۵میلیون دالری دار

ارزش سهام عدالت 5 برابر شده است
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چگونه؟
بــا غیرفعال شــدن رمزهای ایســتای بانکی با 
دنبال کردن دستورالعمل زیر می توانید رمز دوم 
یکبارمصرف باک ملی خــود را فعال کنید.دیگر 
رمزهای دوم ایستا غیرفعال شــده و برای انجام 
تراکنش ها باید رمز دوم یکبار مصرف را دریافت 
کنید.برای دریافت رمز پویا بانک ملی می توانید 
از دو طریق استفاده از نرم افزار 60 و کد دستوری 

استفاده کنید.
الف(دریافت رمز پویا از طریق پیامک:

افرادی که فاقد گوشی هوشمند بوده یا تمایلی 
به استفاده از خدمت رمز یکبار مصرف به صورت 
نرم افزار موبایلی ندارند، می توانند رمز پویا بانک 

ملی را به صورت پیامک دریافت نمایند.
برا این کار ابتدا باید با شماره گیری کد دستوری 
*737*60# بــا انتخــاب گزینه ثبــت نام کد 
پیامک شده به شــماره خود را وارد کنید. سپس 
دوباره کد *737*60# را شماره گیری کرده و 
این باز وارد منوی فعالسازی شوید و کد دریافتی 
را بار دیگر وارد کنید ســپس یک رمز 4رقمی را 
برای انجام ادامــه مراحل خــود وارد کنید. اگر 
پیغام موفق بودن فرایند را دریافت کردید اکنون 

باید به یک خودپرداز مراجعه کنید.
با مراجعه به خودپرداز با انتخاب گزینه های زیر 
به ترتیب پیش بروید:1-انتخاب منوی عملیات 
رمز2-انتخــاب منوی فعالســازی رمــز یکبار 
مصرف دوم انتخاب گزینه USSD 3-از منوی 

نوع فعالسازی 4-وارد کردن شماره تلفن همراه
5-تأیید اطالعات وارد شده 6-دریافت کد فعال 
سازی. پس از انجام این مراحل کد فعالسازی که 
خودپرداز به شــما می دهد را بار دیگر با شماره 
گیری کــد *737*60# و انتخاب گزینه ورود 

کد دریافتی از خودپرداز وارد کنید.
بعد از ایــن هرزمانی که رمــز دوم یکبار مصرف 
نیاز داشــتید با شــماره گیری کد دســتوری 
*737*60# و انتخاب گزینــه تولید رمز، رمز 
چهاررقمی کــه در مرحلــه اول انتخاب کردید 
را وارد کرده تا رمز دوم برای شــما پیامک شود. 
دقت کنید که اعتبار رمز ارســال شده تنها 60 

ثانیه است.
ب(دریافت رمز پویا از طریف اپلیکیشن 60:

راه دوم اســتفاده از رمــز دوم یکبــار مصرف، 
استفاده از اپلیکیشــن 60 است. ابتدا این برنامه 
را از ســایت بانک ملی دانلود کنید. سپس با وارد 
کردن شماره تلفن خود ثبت نام کرده و یک الگو 

انتخاب کنید.
کد فعالســازی که به شــماره تان ارســال شده 
را وارد کرده و تایید را بزنید. حاال ثبت نام شــما 
با موفقیت انجام شــده و می توانید با مراجعه به 
دســتگاه های خودپرداز و یا ســامانه بام ادامه 

فعالسازی را انجام دهید.
فعالسازی از طریق سامانه بام:

ورود به ســامانه و انتخاب گزینه فعالسازی رمز 
یکبار مصــرف کارت 1-انتخاب شــماره کارت 
2-وارد کردن اطالعــات کارت 3-انتخاب نوع 

رمز مورد نظر 4-انتخاب دکمه کد دریافت
سپس با مراجعه به اپلیکیشن 60 گزینه اتصال 
کارت را انتخاب کــرده و کدهــای دریافتی از 

دستگاه و پیامک را به ترتیب وارد کنید.
حال می توانید رمز پویا خود را دریافت کنید.

فعالسازی از طریق خودپرداز:
پس از دانلود برنامــه 60 می توانید با مراجعه به 
خودپرداز گزینه عملیات رمــز را انتخاب کرده 
و رمز اول و یا دوم را بســته به نیــاز خود انتخاب 
کنید. شماره تلفنی که در برنامه وارد کرده اید را 
دوباره وارد کنید. اگر اطالعات مطابقت داشــته 
باشــد یک کد 8رقمی از خودپــرداز و پیامکی 
حاوی یک کد 114کاراکتری دریافت می کنید.

با مراجعه به اپلیکیشــن 60 و انتخــاب گزینه 
اتصال کارت کدهای دریافتی را وارد کنید حال 

می توایند رمز دوم پویا خود را دریافت کنید.



قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران:

توزیع هدفمند گاز مایع با استفاده از کارت بانکی
خریدار    قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتــی ایران گفــت:  با اتصال 
ســهمیه گاز مایع به کارت بانکی سرپرستان خانوار،  
مشکل تامین گاز مایع حل شده و توزیع هدفمند این 

سوخت انجام خواهد شد.
 »حمیــد قاســمی ده چشــمه«  بــا بیــان اینکه 
تفاهم نامه ای کــه با بانک ملت برای گازســوزکردن 
یک میلیون و 460 هزار خودروی عمومی بسته شده 
بود به قرارداد تبدیل شــده،  ادامــه داد: این قرارداد 
ســه جانبه ای است که طرف ســوم آن خودروسازها 

هستند.
وی افزود: بــرای اجــرای این طرح،  تقســیم بندی 
خاصی در کشــور مد نظر نبوده و بر اســاس تقاضا،  

گازسوزکردن خودروهای عمومی انجام خواهد شد.
قاسمی با بیان اینکه در تالشــیم تا برنامه کل کشور 
برای گازســوزکردن خودروهای عمومی را همزمان 
جلو ببریــم،  گفت: کارگاه های مجاز گازســوزکردن 

خودروها در سراســر کشــور را به صورت یکنواخت 
توسعه داده ایم.

به گفته قائــم مقام مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده هــای نفتــی ایران،  اکنــون همه 
مخزن ســازان در کشــور فعال شــده اند و سفارش 
ســاخت دارند.وی تاکید کرد:  تا هفته آینده قرارداد 
گازســوزکردن یک میلیون و 460 هــزار خودروی 

عمومی نهایی می شود.
قاســمی افزود: البته در ابتدا،  کار را با شیبی آرام آغاز 
می کنیم و پیش بینی این اســت کــه در دو ماه اول،  
کارگاه ها با 30 درصد ظرفیت کار کنند اما از ماه سوم 

ظرفیت به 80 درصد خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه با مخزن ســازها قرارداد ساخت 
100 هزار تایی بســته ایم،  ادامه داد:  ســعی کردیم 
متناســب با ظرفیت تولیــد مخزن ســازها،  قرارداد 
را نهایی کنیم.  قائــم مقام مدیرعامل شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت:  برای 

گازســوزکردن خودروهای شــخصی نیز با دو بانک 
مذاکرات آغاز شــده اما برای نهایی شــدن نیازمند 

مجوزهای بانک مرکزی هستیم.
وی به طرح گازسوزکردن موتورسیکلت ها نیز اشاره 
کرد و افزود: پایلوت گازســوزکردن موتورسیکلت ها 
با موفقیت انجام شــده و برای ایمنــی و جلوگیری از 
خطر انفجار،  سپر ایمنی طراحی شده است که مانع از 

ضربه به مخزن گاز می شود.
قاســمی همچنین به حل شدن مشــکل تامین گاز 
مایع در مناطق مختلف کشــور اشاره کرد و ادامه داد: 
با مشخص کردن سهمیه ها،  در طرح پایلوت،  سیستم 
کارت خوان را تعریف کرده و کارت هــای بانکی را به 

این سامانه متصل کردیم.
وی در مورد واریز ســهمیه بنزین آژانس ها نیز گفت: 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران،  سهمیه 
بنزین هر لیستی که توســط وزارت کشور تایید شود 

را واریز می کند.

دوگانه سوز

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران از امــکان در اختیار قــرار دادن 
190 سد کشور به گردشگران با هدف 

توسعه گردشگری آبی خبر داد.
محمــد حاج رســولی ها در ســومین 
نشســت هم اندیشــی فعالیت هــای 
گردشــگری و تفریحــی ضمن اعالم 
آمادگــی وزارت نیرو و شــرکت های 
زیرمجموعــه بــرای بهره گیــری از 
ظرفیت ســدها و منابع آبی در زمینه 
توســعه صنعــت گردشــگری اظهار 
داشت: تا کنون حدود 190 سد ملی در 
کشور احداث شده که هر کدام شاهکار 
خاص مهندســی خــودش را دارد و با 
توجه به قرارگیری آن ها در اقلیم های 
مختلف جغرافیایــی و هم اکنون آماده 
ســرمایه گذاری در زمینــه توســعه 

گردشگری است.
حاج رســولی ها افزود: جهت تسهیل 
امور الزم اســت تــا تمامــی اقدامات 
الزم از قبیــل صدور موافــق اصولی، 
مجوزهــای قانونی و اســتعالم ها در 

حوزه اســتانی را به نحوی 
مدیریت کنیم کــه فرایند 
ســرمایه گذاری تســهیل 
گــردد و ســرمایه گذار به 
بتوانــد مجوزها  راحتــی 
و اســتعالم های خــود را 

دریافت کند.
وی با اشاره به زیرســاخت های ایجاد 
شده در حاشیه ســدها افزود: در زمان 
اجرای پروژه هــای منابع آبی عملیات 
زیرســاختی مناســبی از قبیل پل ها، 
جاده های دسترســی، اماکن اقامتی 
و… ایجاد شده که از این مستحدثات 
می تــوان بــه عنــوان ســهم آورده 
بخش دولتــی به عنوان زیرســاخت 

گردشگری استفاده کرد.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران با تأکید بر لــزوم نگاه نرم افزاری 
به بخش آب کشور افزود: شرکت های 
زیرمجموعه وزارت نیرو آمادگی کامل 
دارند که از ظرفیت منابع و تأسیسات 
آبی با رعایت شــرایط زیست محیطی 

در زمینه توســعه صنعت 
گردشــگری و اشتغال زایی 

بهره برداری نمایند.
مدیرعامــل شــرکت آب 
و نیرو: 4 ســد بــرای برای 
گردشــگری آبــی در نظر 

گرفته شد
بهــروز مــرادی مدیرعامل شــرکت 
توســعه منابع آب و نیروی ایران طی 
ســخنانی اظهار داشــت: در راستای 
پویش هرهفته الف_ب_ایران از اولین 
فراخــوان ســرمایه گذاری طرح های 
گردشــگری آبــی محــدوده مخازن 
سدها در سد سردشت با حضور رئیس 
مجلس شورای اسالمی و وزیر نیرو در 

آبان ماه سال جاری رونمایی شد.
وی افــزود: جلســات متعــددی به 
منظــور بررســی و تســهیل فرایند 
ســرمایه گذاری طرح های گردشگری 
با حضــور مدیرکل میــراث فرهنگی 
اســتان آذربایجان غربی پیرامون سد 
سردشت در شرکت آب و نیرو تشکیل 

شده که امیدوارم مصوبات این جلسه 
عالوه بر تسهیل فرایند سرمایه گذاری 
گردشگری در سد سردشــت، بتواند 
رویه کلــی و راهبردی برای تســهیل 
سرمایه گذاری در دیگر سدهای کشور 

را تنظیم نماید.
معــاون  تاجگــردون  ساســان 
ســرمایه گذاری، حقوقــی و امــور 
مجلــس وزارت میــراث فرهنگــی 
و گردشــگری نیــز بــا اشــاره بــه 
پیگیری هــای صــورت گرفته برای 
صــدور معافیت هــای گمرکی برای 
تأمین تجهیزات گردشــگری افزود: 
بدین منظور حمایت هــای ویژه ای 
از جانــب بدنــه دولت باید شــکل 
بگیرد تــا متقاضیــان را ترغیب به 
ســرمایه گذاری کند کــه در همین 
راســتا با تمهیدات ویــژه دولت و بر 
اساس سیاســت های وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
تســهیالت بانکــی مناســبی بــه 

متقاضیان این حوزه اعطا می گردد.

آب

و و میراث از سرمایه گذاری در گردشگری آبی حمایت تسهیالتی وزارت نیر
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و کردن یک و نیم میلیون خودر
سرپرســت مدیریت طــرح CNG  گفت: فعال 
بین قیمت بنزین و گاز پنج برابر اختالف اســت 
و امیدواریم این اختــالف قیمت باقی بماند تا به 
توسعه صنعت CNG  کمک کند. در این راستا 
برای ســاخت مخازن با اتحادیه ســوخت های 

جایگزین هم هماهنگی صورت گرفته است.
  CNG حسن قلی پور، سرپرست مدیریت طرح
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفتگو 
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشــاره 
به طرح تخصیص 6.5 هزار میلیارد تومان برای 
دوگانه ســوز کردن رایگان CNG گفت: بعد از 
اعالم دو نرخی شــدن قیمت بنزین و سهمیه -

بندی آن، هیات دولت، وزارت نفت و ســازمان 
برنامه و بودجه را مکلف کرد گزارشــی توجیهی 
درباره مصرف و توسعه صنعت CNG ارائه کند. 
ظرف یک ماه این گزارش آماده و برای شــورای 
اقتصاد فرستاده شــد تا برای توسعه این صنعت 

تصمیماتی اخذ شود.
وی ادامــه داد: بر این اســاس شــورای اقتصاد 
مصوب کرد که انواع و اقسام وانت  های سنگین و 
تاکسی ها با اولویت اول و همچنین مسافربرهای 
شــخصی دوگانه سوز شــوند. طبق این مصوبه 
قرار اســت یک میلیون و 464 هــزار خودرو با 
بودجه ای که از محل صرفه جویی دوگانه ســوز 
کردن خودروها به دســت می  آید، یعنی از محل 
نصف شدن ســهمیه بنزین شــان تامین  شود. 
مبلغ بودجه مصوب برای دوگانه سوزی رایگان، 

6 هزار و 500 میلیارد تومان است.
قلی پور گفت: این مبلغ بالعوض داده می  شــود 
یعنی تا سقفی که شــورای اقتصاد برای ما اعالم 
کرده ما پول این را بالعوض برای دوگانه سوزی 
خودروها تخصیــص می  دهیم. پیــش بینی ما 
این اســت که این مبلغ کفــاف کار را می  دهد. 
االن هم با یکی از بانک ها مذاکــره کردیم تا این 
مبلغ را تخصیص دهــد و بعد ما ایــن پول را به 
بانک برمی گردانیم؛ زیرا طبق مــاده 12 قانون 
صرفه جویــی بایــد اول کار انجام شــود بعد ما 
هزینه کنیم. با یک بانک قرارداد ما نهایی است. 
منوط شده برای شــروع، بانک پول را پرداخت 
 کند و بعد ما اصل و سود پول را به بانک پرداخت 

خواهیم کرد.

  برای دوگانه سوز کردن خودروهای نو
 به خودروسازها سهمیه داده ایم

سرپرســت مدیریت طرح CNG  شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتــی گفت: اتمام این طرح 
و دوگانه سوز کردن این تعداد خودرو بستگی به 
روند ســاخت مخزن  ها دارد. ما 6-7 تا کارخانه 
سازنده مخزن داریم. کسی که می  خواهد مخزن 
را بسازد، اگر ورق بسازند ماده اولیه اش در داخل 
هســت ولی مابقی باید مواد اولیه را وارد کنند. 
حاال این پروســه اگر با شــرایط ارزی مشکلی 
برایش پیش نیاید امیدواریــم این طرح تا پایان 

1401 اجرایی شود.
وی اظهــار داشــت: برای ســاخت مخــازن با 
اتحادیه ســوخت های جایگزین هم هماهنگی 
صورت گرفته اســت. اما چون کار شروع نشده 
طبیعی هست که استقبال صورت نگیرد؛ چون 
هنوز مردم انتظارات شان آن طور که باید شکل 
نگرفته اســت. این مصوبه به محض اینکه آغاز 
شود قطعا با اســتقبال خوبی مواجه خواهد شد. 
چون متقاضی بدون پرداخت پولی ماشــینش 
دوگانه سوز می  شود و حداقل اینکه روی قیمت 

ماشین اضافه می  شود.
قلی پور خاطرنشــان کرد: هدف طرح این است 
که خودروهــای جدید و خودروهــای در حال 
تردد دوگانه سوز شود. هر دو شرکت خودروساز 
در قرارداد یک بنــد اضافه از بقیــه دارند که ما 
این اجــازه را به آنهــا دادیم هــم تبدیل 
کارخانه  ای و هم تبدیل کارگاهی را انجام دهند. 



با حضور معاون رئیس جمهور و وزیر صنعت

بهره برداری از پایلوت فرآوری عناصر استراتژیک و نادر خاک در البرز
خریدار    نماینده عالی دولت در اســتان البرز با 
اشاره به بهره برداری از پایلوت فرآوری و استحصال 
عناصر نادر خاکی و سایر عناصر استراتژیک گفت: 
ایــن تولیدات، ذخیــره ارزی برای کشــور همراه 
داشته و ســبب می شــود که بتوانیم از مواد کانی 
موجود در کشور بیشــترین بهره برداری را داشته 

باشیم.
عزیزاله شهبازی در مراســم افتتاح پایلوت فرآوری 
و اســتحصال عناصــر نادر خاکــی و ســایر عناصر 
استراتژیک که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور و وزیر صمت در البرز برگزار شد، افزود: البرز، 
استانی راهبردی و اســتراتژیک در کشور است که به 
واسطه این مهم موفق شدیم نگاه ملی را به این استان 
معطوف کرده و به صورت مســتمر میزبان مسئوالن 

ارشد ملی باشیم
به گزارش ایســنا، وی ادامه داد: خدا را شاکرم که در 
بستر پرظرفیت البرز، تولیدکنندگان بزرگ و صاحب 
نامی مســتقر هستند که در راســتای افزایش تولید، 
اشــتغال و صادرات و همچنین کاهــش نرخ بیکاری 

تالش می کنند.
شهبازی گفت: دکتر ســتاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور، انســانی فرهیخته و مبتکر است که با 
اهتمام ویژه ای در جهت بســط صنایع دانش بنیان 

فعالیت می کند که در این رابطه البــرز را نیز بعنوان 
قطب علم و فناوری و دومین اســتان کشور در فروش 
محصوالت دانش بنیان، مورد توجه ویــژه قرار داده 

است.
وی بــا بیــان اینکــه مجموعه البــرز بــه تبعیت از 
سیاســت های کلی دولت به حمایت جدی از بخش 
خصوصی پرداخته اســت، افــزود: اکنــون در البرز 
پروژه هــای بــزرگ و مهمی در حوزه هــای مختلف 
با حمایت دولت یکــی پس از دیگــری در حال بهره 

برداری هستند.
استاندار البرز اضافه کرد: امروز در استان البرز شاهد 
فعالیت یکــی از مهمترین شــهرک های ملی دانش 
بنیان تحت عنوان شــهرک کاوش به مساحت 100 
هکتار با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
و وزیر صمت هستیم که افتتاح آن به صورت کامل تا 

پایان سال محقق می شود.
وی گفت: در این مجموعه ســوله هایی مهیا شده اند 

که به 14 واحد دانش بنیان تعلق می گیرد.
شــهبازی افزود: امروز نیــز بهره بــرداری از پایلوت 
فرآوری و استحصال عناصر نادر خاکی و سایر عناصر 

استراتژیک صورت گرفت.
وی عنــوان کرد: ایــن تولیدات، ذخیــره ارزی برای 
کشور همراه داشته و سبب می شود که بتوانیم از مواد 

کانی موجود در کشور بیشترین بهره برداری را داشته 
باشیم.

شــهبازی گفــت: مقرر شــد کــه البرز بــه لحاظ 
ظرفیت های موجود، پــارک علم و فنــاوری مجزا و 

مستقل داشته باشد.
وی افزود: سه شــنبه هفته آینده طی نشستی که در 
دفتر معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور خواهیم 
داشــت و با حضور وزیر صمــت، تفاهم نامــه ای در 
خصوص فعالیت مســتقل پارک علم و فناوری البرز 

منعقد می شود.
شــهبازی ادامه داد: درصدد هســتیم که با بســیج 
مجموعه مســئوالن و همراهی و تالش جوانان البرز، 
این اســتان در فروش تولیدات دانش بنیان حائز رتبه 

اول کشور شود.
وی گفت: طی برنامه ریزی صورت گرفته، کارتی برای 
ســرمایه گذاران و فعاالن بخــش خصوصی طراحی 
کردیم که بی واســطه و بدون وقــت قبلی برای طرح 
موضوع و یا بیان مشکالت خود با نماینده عالی دولت 

دیدار و گفتگو کنند.
شــهبازی افزود: از مجموعه دولت قدردانی ویژه ای 
دارم چراکه هــر زمان برای طرح موضوعات اســتان 
در راستای نیل و تسریع مسیر توســعه استان از آنها 

تقاضایی داشتیم، با دست خالی بازنگشتیم.

البرز

فرمانده انتظامی البرز از دســتگیری 
اعضــای باند ســارقان لــوازم داخل 
خودرو با اعتراف به 150 فقره ســرقت 

در این استان خبر داد.
فرمانــده  محمدیــان  عباســعلی 
انتظامی اســتان البرز در گفت و گو 
بــا خبرنــگار فــارس در کــرج،  از 
دســتگیری اعضای باند ســارقان 
لوازم داخل خــودرو بــا اعتراف به 
150 فقره سرقت در شهرستان کرج 
خبر داد و گفت: در پی افزایش تعداد 
ســرقت های لوازم داخــل خودرو 
در نقاط مختلف شهرســتان کرج، 
رســیدگی به موضوع در دستور کار 
اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی 

قرار گرفت.

وی افــزود: کارآگاهــان 
در تحقیقــات اولیه خود 
متوجه شــدند ســارقان 
در گــروه هــای 2 نفــره 
به وســیله یک دســتگاه 
خودرو ســمند تاکســی 
در ســاعت پایانی شــب 

خودروهای فاقــد لــوازم ایمنی را 
شناســایی و اقدام به ســرقت لوازم 

داخل آن می کنند.
این مقــام انتظامی اظهــار کرد: در 
ادامه پس از دعــوت صاحب خودرو 
تاکســی به پلیس آگاهی مشــخص 
شــد نامبرده خودرو خــود را به یک 
خانم اجــاره داده و او نیــز خودرو را 
در اختیار ســارق اصلی که همسرش 

بــوده قرار داده اســت که 
پس از شناسایی مخفیگاه 
ایــن زوج، بــا هماهنگی 
مقــام قضائی هــر 2 آنها 
دستگیر و به پلیس آگاهی 

منتقل شدند.
محمدیــان تصریــح کرد: 
متهم که با مشــاهده مستندات پلیس 
چاره ای جــز بیان حقیقــت در پیش 
روی خود نمی دید لب اعتراف گشــود 
و به 100 فقره ســرقت لوازم خودرو با 
همدســتی 3 نفر دیگر از دوســتانش 

اقرار کرد.
بــا  کارآگاهــان  بیــان کــرد:  وی 
انجــام اقدامــات پلیســی مخفیگاه 
3 متهم دیگــر پرونده را نیز در شــهر 

کرج شناســایی و در چنــد عملیات 
غافلگیرانــه نامبردگان را دســتگیر 

کردند.
این مقام ارشــد انتظامی با بیان این 
که همه متهمان از ســارقان ســابقه 
دار و حرفه ای اســتان هستند اظهار 
کــرد: در بازجویــی هــای صورت 
گرفته از آنها نیز به 50 فقره ســرقت 
لوازم خودرو، 2 فقره سرقت خودرو 
و یــک فقــره ســرقت منــزل اقرار 

کردند.
محمدیــان با اشــاره به دســتگیری 
2 مالخر امــوال مســروقه ادامه داد: 
با تــالش کارآگاهان پلیــس تاکنون 
101 نفر از مال باختــگان این پرونده 

شناسایی شده اند.

سرقت

انهدام باند سارقان با 150 فقره سرقت در البرز

5
وزنامـهشنبه      12 بهمن 1398     شماره 476 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسرزمین
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar جاده های کوهستانی البرز

خطرناک است
مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری البرز از 
افزایش دمای هوای البرز در روزهای منتهی به 
آخر هفته خبر داد.محمدرضا فالح نژاد در گفت 
و گو با ایسنا، گفت: گزارش اداره کل هواشناسی 
اســتان و تحلیل الگوهای پیــش یابی حاکی از 

جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی است.
فالح نژاد افــزود: ایــن وضعیت در کنــار روند 
افزایــش دما تــا آخر هفتــه، احتمــال ریزش 
بهمن و سقوط ســنگ در ارتفاعات و جاده های 

کوهستانی را افزایش داده است.
وی افزود: با توجه به این شــرایط، الزم اســت 
دســتگاه های مربوطــه و مدیریــت بحــران 
شهرستان های اســتان، ضمن حفظ آمادگی، 
تدابیــر الزم را برای پیشــگیری از وقوع حادثه 

اتخاذ نمایند.

کشف انبار دپوی مواد خوراکی 
ج وبات الکلی در کر قاچاق و مشر

ماموران نظارتی بسیج اصناف استان البرز موفق 
به کشــف و ضبط یک انبار دپوی مواد خوراکی 
قاچاق و مشــروبات الکلی در شهرســتان کرج 

شدند.
رییس بسیج اصناف اســتان البرز  در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا افزود:  این انبار در پی رصد های 
اطالعاتی و نظارتی بســیج اصناف اســتان  در 

منطقه محمودآباد کرج شناسایی شد.
سرهنگ پاســدار علی  محمودی افزود: بسیج 
اصناف با همکاری تعزیرات حکومتی و بازرسان 
اصناف استان البرز عالوه بر پلمب و ضبط  موارد 
کشف شده، شــخص خاطی را جلب و برای سیر 
مراحل قانونی بــه پلیس مبارزه بــا قاچاق کاال 
تحویل داد.وی اشــاره ای به نوع مــواد غذایی  

کشف شده و ارزش آن نکرد.
از ابتدای ســال جاری تاکنــون  نزدیک به یک 
هزار میلیارد تومان کاالی قاچاق توســط بسیج 
اصناف، نیروی انتظامی ، تعزیــرات حکومتی، 
بازرســان ســازمان صنعت ،معدن و تجارت  و 
دیگر دســتگاه های نظارتی در اســتان البرز و 

کشف و ضبط شده است.
 

ح ویژه ترافیکی  اجرای طر
 در راه های البرز

پلیس راه اســتان البرز اعالم کــرد: طرح ویژه 
ترافیکی با توجه به تعطیلــی چند روز آینده در 

راه های استان البرز اجرایی شد.
سروان مســعود خانجانی، کارشــناس کنترل 
ترافیک پلیس راه البرز اضافــه کرد: پایگاه های 
ثابت و ســیار پلیس در قالب اجــرای این طرح 
با کمک  70 تیم گشــت پلیس راه و پاس پیاده 
وضعیت ترافیکی جاده های استان البرز را رصد 
می کنند.همچنین پنج تیم نامحســوس در 
راه های اســتان البرز طی مدت طرح در آماده 

باش کامل بسر می برند.
 در این طرح به منظور کنترل بیشــتر ترافیک و 
پیشگیری از اتالف وقت رانندگان و مسافران در 
جاده های استان با ســایر نهادهای امدادی نیز 

هماهنگی های الزم صورت گرفته است.
وی به رانندگان توصیه کرد هنگام سفر از توقف 
در حاشــیه راه های اســتان البرز بویژه مناطق 
کوهســتانی بپرهیزند، زیــرا این اقــدام بر بار 

ترافیکی موجود می افزاید.
همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه و رعایت 
نکات ایمنــی کاهش تخلفــات و تصادفات را به 
همراه دارد.18 درصد ترافیک جاده ای کشــور 
مربوط به راه های اســتان البرز است و در زمان 
تعطیلی ها بر میزان ترافیک در یک هزار و 450 
کیلومتر آزاد راه، بزرگــراه، راه اصلی و فرعی این 

استان افزوده می شود.



کارشناسان مطرح کردند

رکود در انتظار مسکن ۹۹
خریدار   یک کارشــناس مســکن گفــت: بخش 
مســکن متاثر از اقتصاد کالن در ســال 1399 دچار 

ثبات قیمت و رکود خواهد شد.
 ســعید آگشــته اظهار کرد: اگر بورس را بررسی 
کنیم در چند وقــت اخیر دچار رکود شــده و ارز 
هم بــا تمام اتفاقاتــی که در حوزه های سیاســی 
افتاده افزایش آن چنانی نداشــته است اما در بازار 
مسکن شهر تهران طی دو ماه اخیر افزایش قیمت 

داشتیم.
 بــه نظر می رســد بخشــی از جامعه کــه نقدینگی 
بیشتری داشــتند به هر علتی از جمله بی اعتمادی به 
حوزه های اقتصادی و کسب کار، نقدینگی خود را به 
خرید آپارتمان در مناطق شــمالی تهران اختصاص 
داده اند که باعث تورم شد و متاسفانه احتمال تسری 

آن وجود دارد.
وی افزود: دو ماه گذشته در دو ســه منطقه شاخص 

مثل 1، 3 و 5 افزایش قیمت داشتیم. 
این نرخ ها بعید اســت در ماه های آینده کاهش پیدا 
کند اما سرعت رشد آن می تواند کم شود. به یک نقطه 
ثبات که می رسد مثل ویروس اقتصادی، سایر مناطق 

تهران را دچار می کنــد و بعد از تهران به شــهرهای 
بزرگ و صنعتی می رسد.

این کارشــناس بــازار مســکن خاطرنشــان کرد: 
قطعا افزایش قیمت بنزین در رشــد قیمت مســکن 
تاثیرگذار بود اما سیاســت اقتصادی باعث شــد در 
حوزه بورس و کاالهای اســتراتژیک با جهش قیمت 
مواجه شــویم که رشد قیمت مســکن هم بخشی از 

نتایج همان تصمیمات است.
آگشته درباره پیش بینی قیمت مسکن در سال آینده 
گفت: معتقدم ســال 1399 به دلیــل اتفاقاتی که در 
اقتصاد منطقه و جهان می افتــد، خاص تر و ویژه تر از 
قبل خواهد بود و تصور رکود سخت تر و تورم کمتر را 
دارم. بخش مســکن نیز متاثر از این موضوع است که 
رشد قیمت کمتر و رکود بیشــتر را برای بازار مسکن 

خواهیم داشت.
وی راهکار جلوگیــری از ایجاد رکــود در اقتصاد را 
تعامالت بین المللی دانست و گفت: از طرف دیگر باید 
تصمیمــات صحیحی در حوزه اقتصــاد کالن گرفته 
شود. در غیر این صورت رکود نســبت به تورم، تاثیر 

مهلک تری بر اقتصاد می گذارد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رونق معامالت 
در ماه های اخیر اظهار کــرد: افزایش خرید و فروش 
ملک به دلیــل جابه جایی نقدینگی بــه این بخش، 
ناشی از آسیب پذیر بودن بخش های مولد اقتصادی 

است. 
نمی توانیــم اقتصاد مســکن را در یــک فضای خالء 
تعیین کنیــم. حتمــا بازراهای ســرمایه ای در بازار 

مسکن تاثیرگذار است. 
تمام این مســائل نیز به خاطر سیاســت های اشتباه 
اقتصادی اســت که در حوزه های ســرمایه گذاری، 

بورس، طال و ارز رخ می دهد.
در دی ماه 1398 مطابق اعالم بانک مرکزی، متوسط 
قیمت مسکن در شهر تهران 13 میلیون و 810 هزار 
تومان در هر متر مربع بود که نســبت به ماه قبل 2.1 
درصد و نسبت به ماه مشابه ســال قبل 40.9 درصد 

افزایش نشان می دهد. 
در این ماه هم چنین تعداد معامــالت آپارتمان های 
مســکونی شــهر تهران بــه 10 هــزار و 700 واحد 
مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 

قبل به ترتیب 12.1 و  59.0درصد افزایش داشت.

پالک

معاون وزیــر راه و شهرســازی با بیان 
اینکه حداکثر تا روز دوشنبه 14 بهمن 
ماه به افراد واجد شــرایط طرح اقدام 
ملی مســکن پیامک ارســال می شود 
گفت: تایید شــدگان باید به ســایت 
مراجعه کنند و از مــکان ارایه مدارک 

مطلع شوند.
محمود محمودزاده افزود: سپس این 
افراد باید وارد وبســایت شوند و با درج 
کد رهگیری، از مکانی کــه باید برای 
ارایه مدارک مراجعه کنند مطلع شوند. 
فعال فقط به کســانی که واجد  شرایط 
هســتند پیامک ارســال می کنیم اما 
برای کســانی که حذف شــده اند نیز 
شــرایطی فراهم می کنیم که بتوانند 
در روزهــای آینده با کــد رهگیری از  
وضعیت و علت حذف خود اطالع پیدا 

کنند.

وی افــزود: متقاضیانــی 
کــه تایید می شــوند در 
هــر منطقه از کشــور به 
اداره کل راه و شهرسازی 
مربوطه مراجعه و پرونده 
خــود را تکمیل  می کنند 
و ســپس مراحل معرفی 

به بانک، افتتاح حســاب و مقدمات 
معرفی به پروژه ها انجام می شود.

معاون وزیــر راه و  شهرســازی با بیان 
این کــه در مــکان مراجعــه، مدارک 
اعالمی راســتی آزمایی می شود گفت: 
در این مرحله فقط بخش مربوط به پنج 
سال سکونت در شهر مورد تقاضا باید 
ارایه شــود که باید آن را حضوری ارایه 

کنند.
محمودزاده درباره مبلغی که واجدان  
شرایط  باید در مرحله اول  طرح اقدام 

ملی مسکن پرداخت  کنند 
اظهار کرد: افراد در مرحله  
اول بیــن  30 تا 40 میلیون 
تومان پرداخــت می کنند. 
البته ممکن اســت با توجه 
بــه ویژگی های پــروژه از 
جمله ارتفــاع و زیربنا نیاز 
باشــد که پــول بیشــتری بپردازند. 
قیمت ها هــم فعال  متــری 2.5 تا 3.5 

میلیون تومان است.
 البته ما قیمت را علی الحساب در نظر 
گرفته ایم و در زمان تحویل، مســکن 
بر اســاس قیمــت تمام شــده ارایه 

می شود.
وی تصریح کرد: اقداماتی مثل فروش 
اقساطی مصالح با تخفیف را در دستور 
کار قرار داده ایم کــه قطعا قیمت تمام 
شده این ســاختمان ها ارزان تر از بازار 

خواهد بود.
 به هر حــال دولت، مجری نیســت و 
مجری، بخش خصوصی اســت ولی ما 
از صرفــه در مقیاس و مــوارد مختلف 
اســتفاده می کنیم تــا بتوانیم قیمت 

تمام شده را به حداقل برسانیم.
معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرسازی گفت: در طرح اقدام ملی به 
طور متوسط در کشور 58 درصد واجد 
شرایط و 42 درصد فاقد شرایط بودند 

که ریزش کردند.
 البته رقم ها در  اســتان های مختلف و 
حتی شهرهای مختلف، متفاوت است. 
به طور مثال در یک شــهر 63 درصد 
افراد  شرایط الزم را نداشتند و در یک 
شــهر دیگر 75 درصد واجد شــرایط 
بودند کــه جزئیات شــهرها را به طور  

دقیق اعالم می کنیم.

مسکن ملی

تاییدشدگان مسکن ملی تا دوشنبه پیامک دریافت می کنند
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 وام مسکن بازنشسته ها
 تکرار می شود

دولــت بــرای ســال آینــده نیز مکلف شــده 
تسهیالتی برای مسکن بازنشسته ها پیش بینی 
و تامین کند؛ تکلیفی که امســال ظاهرا تاکنون 

نتیجه ای نداشته است.
در بودجــه 1398 تکلیف شــده بــود که بانک 
مســکن حدود 40 هزار فقره تســهیالت برای 
بازنشســته ها پرداخت کند. گرچــه از ابتدای 
امســال این قانون الزم االجرا بــود ولی در هر 
صورت فرایند آن آنقدر طول کشید که  تصویب 
آئین نامــه مربوطه بــه دی ماه رســید که فقط 

حدود دو ماه برای اجرای آن فرصت باقی  ماند.
به هر صــورت قرار شــد کــه 40 هــزار فقره 
تسهیالت خرید یا ساخت مسکن با سقف فردی 
50 میلیون تومان در کالن شهرها و 40 میلیون 
تومان در روستاها با نرخ 9 درصد در شهر تهران، 
هفت درصــد در مراکز اســتان ها و چهار درصد 
در سایر مناطق شهری و روســتایی برای خرید 
واحدهای کمتر از 15 ســال ســاخت، با مدت 

بازپرداخت 10 ساله پرداخت شود.
طبق شــرایط تعریف شــده، مشــموالن باید 
عالوه بر سپری شــدن حداقل پنج سال از تاریخ 
بازنشســتگی و دریافت مســتمری کمتر از سه 
میلیون تومــان در ماه، خود و همسرشــان طی 
10 سال گذشته فاقد واحد مســکونی بوده و از 
تسهیالت خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده 
باشند. افراد با سابقه بازنشســتگی باالتر  نیز در 

اولویت پرداخت تسهیالت قرار دارند.
در حالی بعید اســت که تاکنون و در این فاصله، 
پرداختی به بازنشسته ها انجام شــده باشد و تا 
پایان ســال نیز 40 هزار فقره تکلیفی عملیاتی 
شــود که دولت در الیحه بودجه سال آینده بند 
مربوط به ایــن وام را حذف و مجدد پیشــنهاد 

نکرده بود.
با این حال طی بررســی الیحه در کمیســیون 
تلفیق مجلس بــار دیگر وام مســکن برای این 
بازنشســته ها تکلیف شده اســت؛ به نوعی که 
در تبصــره )16( تاکید شــد که بانک مســکن 
موظف اســت از محل منابع ناشــی از اقســاط 
مســکن مهر تعــداد 40 هزار فقره تســهیالت 
مسکن به بازنشســتگانی که حداقل پنج سال از 
بازنشسته شدن آنها گذشته و در 10 سال اخیر 
خود و همسرشــان واحد مســکونی نداشته اند 
و از محل تســهیالت خرید یا ســاخت مسکن 
هم اســتفاده ای نکرده اند، بــدون نیاز به 

سپرده گذاری پرداخت کند.
شــرایطی که برای وام مســکن بازنشســته ها 
در ســال آینده پیش بینی شــده این است که 
نرخ سود این تســهیالت در تهران 9 درصد، در 
مراکز اســتان ها هفت درصد ودر سایر شهرها و 

روستاها چهار درصد باشد.
 این حکم شــامل کلیــه بازنشســتگان اعم از 
کشــوری، لشــکری و تامیــن اجتماعــی که 
مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سه میلیون 

تومان در ماه است می شود.
تاکید شــده که ســقف تســهیالت و نحوه 
اولویت بندی متقاضیــان در آیین نامه اجرایی 

به تصویب هیات دولت خواهد رسید.



پیش بینی کارشناس صنعت خودرو از وضعیت بازار خودرو در پایان سال

و پایین می آید؟ قیمت خودر
خریدار  یک کارشــناس صنعت خــودرو درباره 
وضعیت قیمت خودرو در ماه های آتی، گفت: تقاضای 
کاذب بر قیمت بازار بی تاثیر است و اگر تحویل خودرو 
افزایش یابد، قیمت بازار امکان تعدیل در کوتاه مدت 
خواهد داشــت، ولی باز با توجه به ســاختار تورمی 

اقتصاد کشور، پایدار نخواهد ماند.
فربد زاوه در این خصوص اظهار داشــت: واقعیت این 
اســت که با وجود ادعای افزایش تولیــد، حجم کلی 
عرضه هنوز بسیار پایین اســت. آمار 9 ماهه بورسی 
هنوز از کاهش حجم تولید خبــر می دهد و بنابراین 

تعدیل قیمت در کوتاه مدت دور از ذهن است.
وی افــزود: از طرفی فاصلــه قیمت شــرکت و بازار 
همچنان زیاد اســت کــه جذابیت ثبت نــام به قصد 
ســودآوری زیاد می ماند؛ بنابراین تقاضای کاذب در 

بازار به وجود می آورد.
این کارشــناس بازار خودرو تصریح کــرد: البته این 
تقاضــای کاذب بر قیمت بــازار بی تاثیر اســت و اگر 
تحویل افزایش یابــد؛ قیمت بازار امــکان تعدیل در 
کوتاه مدت خواهد داشــت، ولی باز با توجه به ساختار 

تورمی اقتصاد کشور، پایدار نخواهد ماند.
زاوه با بیان این که موضوع تورم مجدد انتهای ســال 
از ابتدای ســال بارها گوشزد می شــد، عنوان کرد: با 
وجود کاهش شدید درآمد دولت، شاهد هیچ اصالح 
ساختار و اصالح بودجه از سوی دولت نیستیم؛ چنین 
اصراری بر حفظ هزینه هــا و افزایش اخیر آن در ازای 
ســبد و یارانه معیشــتی بنزین مشــخصا به تشدید 
تورم ختم می شــود که دولت آگاهانه یا ناآگاهانه آن 
را نادیــده می گیرد.وی متذکر شــد: واقعیت اقتصاد 
کشور این است که دولت ها به قواعد ساده اقتصاد هم 
بی اعتنا هســتند و لذا انتظار کنترل تورم با رویه های 
ســابق، عبث و بیهوده است. سیاســت های حمایتی 

دولت هم خود مشکل بزرگی شده است.

آثار عدم بازگشت تسهیالت
این کارشــناس صنعت خودرو در ادامه گفت: اصرار 
بر خودکفایی بدون در نظر گرفتــن اقتصادی بودن 
آن، سبب شده اســت هزینه های گزاف تولید داخلی 
در بســیاری از قطعات هیچ وقت بازنگردد. عمده این 
سرمایه گذاری توســط خلق نقدینگی شبکه بانکی 
اتفاق می افتــد و انحصارگرایی شــدید در بازار هم به 

دنبال دارد.
زاوه با بیان این که عدم بازگشــت تســهیالت چه به 
دلیل تیراژ غیراقتصادی، چــه به دلیل قیمت گذاری 
دستوری، نهایتا به شکل زیان در شرکت ها نمود دارد 

که دو اثر منفی دارد، افــزود: اول این که بنگاه ها تحت 
فشار دولت خواسته یا ناخواســته وارد بازی پانتزی 
می شــوند، یعنی تا زمانی حیات آنهــا ادامه دارد که 
مشتری جدید وجود داشته باشد تا با وجه وی، کاالی 
مشتری قبلی تحویل شــود. وقتی حتی در این حالت 
محصول همچنان با زیان به مشــتری جدید تحویل 

می شود، بحران تعمیق می شود
وی ادامــه داد: دوم اینکه شــرکت ها از بازپرداخت 
تســهیالت به بهانه فشــار دولت، ســرباز می زنند. 
چنین رفتاری سبب می شود زیان انباشت نه فقط در 
شرکت ها که به بانک ها و بنگاه های پولی منتقل شود.

این کارشــناس صنعت خــودرو عنوان کــرد: عدم 
شناسایی این مطالبات به عنوان ضرر واقعی در شبکه 
بانکی، خود سبب مشــکالت تورمی است. اول آن که 
بانک ها به راحتــی تقاضای اضافه برداشــت و تولید 
نقدینگی مجعــول دارند و بانک مرکزی بنا به فشــار 
دولت نمی تواند مخالفت کند. دوم آن که صورت های 
مالی غیرشفاف تر می شود که فساد را تعمیق می کند.

راه کاهش زیان ساختاری خودروسازان
زاوه تصریح کرد: رویه ای کــه در دولت قبل برای رفع 
زیان خودروســازان استفاده شــد و هم اکنون هم به 
دنبال پیاده سازی آن هســتند؛ در واقع کاله شرعی 

بر ناکارآمدی است.
وی با ذکر این نکته که زیان ساختاری خودروسازان با 
اصالح ساختار مالی و افزایش نقدی سرمایه می تواند 
بحــران را کم کند، گفت: اما تشــدید زیــان و حذف 
دفتری از طریق ورود تــورم دارایی ها به صورت های 

مالی؛ اگر نگوییم کاله برداری، حداقل مخرب است.
ایــن کارشــناس صنعت خــودرو افــزود: وضعیت 
خودروسازی به درجه ای از بحران رسیده است. زیان 
در خودروسازی ها چند برابر سرمایه آن ها شده است 
و تجمیع زیان شناسایی شده و بدهی خودروسازان، 
در حال عبور از حجم بازار آنها اســت.زاوه متذکر شد: 
این زیان جدای زیان های شــدید جانی و بار سنگین 
یارانه انرژی است که خودروسازان به جامعه تحمیل 
کرده اند.وی عنوان کرد: متاسفانه اصرار بر رویه های 
ناصواب، نه تنها اقتصاد کشور را به شدت متاثر خواهد 

کرد که می تواند پیامدهای اجتماعی ایجاد کند.

عدم رضایت مصرف کنندگان از بازار خودرو
این کارشــناس صنعت خــودرو گفت: در شــرایط 
فعلی تقریبا هیــچ مصرف کننده ای از شــرایط بازار 
خودرو رضایتی نــدارد. نابودی ســرمایه اجتماعی 

خودروســازی البته تبعاتی برای کل کشور به وجود 
آورده اســت و به ســرمایه اجتماعی حاکمیتی هم 

خدشه وارد کرده است.
این کارشــناس صنعت خــودرو گفــت: تقریبا جز 
منتفعین دولتی و خصوصی این صنعت، همه جامعه 
خودروســازی را عامل اصلی نابسامانی در بسیاری از 

حوزه ها می دانند که احساس نادرستی نیست.  
زاوه افزود: نیاز اســت پارادایم های مدیریتی اقتصاد 
کشور هرچه ســریع تر تغییر کند. دســت اندازی به 
منابع بانکی و به خصوص منابع پرقدرت بانک مرکزی 
به بهانه های رونق تولید، حمایــت از تولید داخلی نه 
تنها مشکلی را حل نمی کند که مشکالت را به شدت 
تعمیق می کند. نمونه اخیــر آن وام پنج هزار میلیارد 
تومانی به خودروســازان است که هیچ وقت پس داده 
نخواهد شــد.وی با بیان این که اصوال چندین ســال 
است صنایع وابســته به دولت، وام را به جای افزایش 
سرمایه اســتفاده می کنند که ســبب گسترش تورم 
در همه کشــور می شــود، عنوان کرد: حاصل چنین 
تفکــری و حذف کامل شایسته ســاالری از کشــور، 
اولویت شدید روابط نسبی و ســببی و قومی و زبانی 
به شایستگی افراد سبب شده اســت وضعیت به حد 

خطرناکی بحرانی شود.
این کارشــناس صنعت خــودرو همچنیــن گفت: 
براســاس صورت های مالی 9 ماهه ایران خودرو، زیان 
ایران خودرو 16 هزار میلیارد تومان افزوده شده است! 
در چنین شرایطی که زیان کشــنده با افزایش تولید 
زیاد می شود، معلوم نیست چرا اصرار به افزایش زیان 
در مدیران خودروسازی وجود دارد.زاوه با بیان این که 
اقتصاد ایران در همه حوزه ها دچار فســاد ساختاری 
و ناکارآمدی است و شــاید اوج آن را بتوان در صنعت 
خودرو دید، افــزود: در حالی که ترکیــه از خودروی 
برقی رقابت پذیــر در ســطح بین المللــی رونمایی 
می کند، محصوالت جدید داخلی به تغییر رنگ سقف 

و گرافیک چراغ و تنها اسم جدید محدود هستند.
وی با بیان این کــه چنین فضایی در کشــور نیازمند 
تغییر اساسی اســت و تغییر این فضا باید یک مطالبه 
ملی شود، عنوان کرد: باز کردن بازار و صدور بی بهانه 
جواز فعالیت بــرای تمامی متقاضیــان تولید، بدون 
قید و شــرط و شــروط های مکرر فعلی بدنه وزارت 
صمــت، گام اول اصالح اســت. آزادســازی واردات 
خودرو و کاهش تعرفه و آزاد بــودن هر تاجری برای 
واردات خودرو نیز پیش نیاز دوم اســت. حتی صدور 
مجوز واردات خودروی دســت دوم، حداقل در حوزه 

خودروهای کار و تجاری ضرورت دارد.
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دارندگان وسایل نقلیه عمومی از جمله تاکسی، 
مینی بــوس، اتوبــوس و... مشــمول مالیات بر 
درآمد این وسایل می شوند که عالوه بر این نوع 
مالیات، اخیرا با بررســی الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده در مجلس، مالیــات نقل وانتقال خودرو، 
عوارض ساالنه وســایل نقلیه و مالیات و عوارض 
سبز شماره گذاری انواع خودرو و موتورسیکلت، 
از جمله مالیات هایی هســتند که برای وسایل 

نقلیه و خودروها تصویب شده است.
 یکــی از مالیات هایی که انواع خودرو را شــامل 
می شود، مالیات بر درآمد وسایل نقلیه است که 
براساس آن همه دارندگان وسایل نقلیه عمومی 
از جمله تاکســی ، مینی بوس، اتوبوس، وانت بار، 
کامیون و … مشــمول مالیات بر درآمد وسایل 
نقلیــه می شــوند.همچنین، در تعیین درآمد 
مشــمول مالیات فاکتورهای مختلفی نظیر نوع 
و مدل اتومبیل مالک مدنظــر قرار می گیرد که 
با اطالعیه ای از سوی سازمان امور مالیاتی اعالم 
می شود.بنابراین مؤدیان این نوع مالیات باید در 
خرداد ماه هر سال نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی 
برای عملکرد سال قبل اقدام کنند. همچنین عدم 
تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر معادل 30 درصد 
مالیات قطعی شــده و غیرقابل بخشودگی است 
که مؤدیان، مشمول جریمه ای معادل 2.5 درصد 
مالیات به ازای هر ماه دیرکرد پرداخت مالیات پس 

از اتمام سررسید مقرر می شود.

مدارک الزم برای تشکیل پرونده مالیات 
بر درآمد وسایل نقلیه

مدارک الزم برای تشــکیل پرونــده مالیات بر 
درآمد وسایل نقلیه شــامل اصل و تصویر سند 
مالکیت، اصل و تصویر شناســنامه و کارت ملی 
)در صــورت انتقال برای خریدار و فروشــنده(، 
اصل و تصویر کارت ماشین و شناسنامه مالکیت 

خودرو )برگ سبز( می شود.
عالوه بر این نــوع مالیات، نماینــدگان مجلس 
اخیرا طی بررســی مــاده 30، 31 و 32 الیحه 
مالیات بر ارزش افــزوده، مالیات های جدیدی 
همچون مالیات نقل و انتقــال خودرو، عوارض 
ســاالنه وســایل نقلیه، مالیات و عوارض سبز 
شــماره گذاری انواع خودرو و موتورسیکلت، را 
برای وسایل نقلیه تصویب کرده اند که در ادامه با 
جزئیات بیشتر این نوع مالیات ها آشنا می شوید.

گفتنی اســت که طبق تصویب مجلس شورای 
اسالمی شــماره گذاری انواع خودروهای سبک 
و سنگین و موتورســیکلت، براساس رتبه انرژی 
آنها، که به تأیید ســازمان ملی استاندارد ایران 
رسیده اســت، مشــمول مالیات و عوارض سبز 

می شوند.
براساس ماده 30 الیحه مالیات بر ارزش افزوده، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف 
مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون، با همکاری 
سازمان حفاظت محیط زیســت و سازمان ملی 
اســتاندارد ایران، فهرســت کلیــه خودروها و 
موتورســیکلت های تولید داخل و وارداتی را با 
توجه به رتبه انرژی، که در برچســب انرژی آنها 
درج شــده اســت، به صورت برخط به سازمان 

اعالم نماید و برای اطالع عموم، منتشر کند.
همچنیــن، اشــخاص حقوقــی واردکننــده و 
تولیدکننــدگان انواع وســائط نقلیــه موضوع، 
بایــد اظهارنامــه مربوط بــه مالیــات و عوارض 
شماره گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط 
نقلیه فروخته شــده هرماه را حداکثر تا پانزدهم 
ماه بعد به نحوی که ســازمان امور مالیاتی اعالم 
می کند، به ســازمان تســلیم و مالیات و عوارض 
متعلق بــه آن را پرداخــت کنند.عــالوه بر این، 
عدم پرداخت مالیات و عــوارض مذکور در مهلت 
تعیین شده، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی 
به میزان 10  درصد مالیات و عوارض و در صورت 
تأخیر در پرداخت آن نیز، مشــمول جریمه های 

موضوع ماده )40( این قانون می شود.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

تمهیدات گسترده برای نظارت بر بازار در ایام پایانی سال

ح ویژه نظارتی از اول اسفند  آغاز طر
خریدار  یک مقام مســؤول گفت: طــرح نظارتی 
 ویژه نوروز 99 با بهره گیری از تمــام امکانات نظارتی 
و بازرسی، به صورت فراگیر و گسترده تر از یکم  اسفند  

سال جاری در سراسر کشور آغاز می  شود.
مجید ارغنده پور. مدیــر کل دفتــر هماهنگی امور 
اســتان ها و نظارت بر تشکل های ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان گفــت: با توجه 
به ایــام پایانــی ســال و افزایش تقاضــای عمومی 
جهت تامین کاال و خدمات به مناســبت ایام نوروز و 
همچنیــن انجام ســفرهای ســیاحتی هموطنان و 
با عنایت به ایجــاد آرامش در فضــای روانی جامعه و 
جلوگیــری از هرگونه کمبــود و افزایش غیرمنطقی 
قیمت کاال و خدمات و با توجه به ضرورت اســتمرار 
نظارت و بازرســی کاال و خدمات مــورد نیاز مردم در 
ســطح بازار به ویژه اقــالم پرمصــرف و اولویت دار ، 
همچنیــن ممانعت از تخلــف ، طــرح نظارتی ویژه 
نوروز با برنامه ریزی  کامل تــر، فعالیت های نظارتی، 
کارشناسی و بازرسی نسبت به ســال های گذشته از 
یکم اسفندماه ســالجاری در سراسر کشور به مرحله 

اجرا در می آید .
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اســتان ها و نظارت بر 
تشــکل های ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان افزود: این طرح، که بــا نظارت ویژه 
و مستمر بازرســان ســازمان های صنعت ، معدن و 
تجارت استانهای سراسر کشــور بر مراکز عرضه کاال 
و شــامل نان ، لبنیات )شیر،ماســت و پنیــر( ، مواد 
پروتئینی ، برنج ، شکر، روغن نباتی ، حبوبات ، میوه، 
پوشــاک، کیف و کفش ، میوه و مرکبــات ، آجیل و 
خشکبار،خواربار و شــیرینی جات و ..... و واحدهای 
ارائه خدمات از جمله شــرکت های مسافرتی هوایی، 

زمینی و دریایی و دفاتر 
فروش آنهــا ، حمل و 
نقــل درون شــهری و 
برون شهری، واحدهای 
، غذاخوری ها،  اقامتی 
رســتوران های بیــن 
شهری ، سردخانه ها و 
انبارها ، خشکشــویی، 
قالیشــویی، میادیــن 
میوه و تره بــار ، مراکز 
تفریحی و ســیاحتی 
و زیارتــی در سراســر 

کشور انجام می گیرد تا پانزدهم فروردین ماه 1399 
ادامه خواهد داشت .

به گفته ارغنده پور، اطالع رســانی های مســتمر، 
هماهنگــی و هم افزایــی با دســتگاه های ذیربط و 
برنامه ریزی و اتخاذ تدبیــر و تمهیدات برای نظارت 
و پایش موثر و به هنــگام بر فراینــد تامین و توزیع 
کاال و خدمات با قیمت مناسب به مصرف کنندگان، 
انجام گشت های مشترک ، تســریع در رسیدگی به 
گزارش ها و شــکایات مردمی و برخــورد با تخلفات 
کما فی السابق از برنامه های اجرایی این طرح خواهد 

بود.
وی افــزود: کنتــرل و نظارت بر رعایــت قیمت های 
مصوب ، نصب برچســب قیمت در راستای » پویش 
مردمی بدون قیمت نخریم« و ارائه فاکتور از ســوی 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاال و یا ارائه هر نوع 
خدمات به مشــتریان از جمله اهداف مهم این طرح 

است.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اســتان ها و نظارت بر 
تشــکل های ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان، نظارت های هوشــمندانه مردمی 
ســبب هم افزایی بیشــتر نهادهای نظارتی در انجام 
کنترل بازار و برخورد با متخلفان خواهد شد؛ بنابراین 
از شهروندان تقاضا می شــود در صورت مشاهده هر 
گونه تخلف مراتب را از طریق تلفن 124 و یا ســامانه 
اینترنتی IR.124.www گزارش، تا در اسرع وقت 

مورد رسیدگی قرار گیرد.
ارغنده پور گفــت: در این ایام با اســتقرار اکیپ های 
بازرســی متشــکل از بازرسان ســازمانهای صمت، 
اصناف ، تعزیــرات حکومتی به صورت ثابت و ســیار 
در نقاط مختلف و مدخل ورودی کلیه نمایشــگاه ها؛ 
بر فــروش کاالهــای مورد 
تقاضــای مــردم از جملــه 
البســه، کیف و کفش، مواد 
خوراکــی هماننــد آجیل، 
اقالم پروتئینی و خدمات 
پایانــه های مســافربری، 
حمــل و نقــل، هتل هــا، 
رســتوران ها و نیــز نحــوه 
نمایشــگاه های  عملکــرد 
عرضــه مســتقیم بهــاره و 
فروش های فوق العــاده ، به 
طور ویژه نظارت خواهد شد.

آیا دالر افت خواهد کرد؟
سیاســت های پولی بانک مرکزی آمرزیکا نقش 
اصلی تعیین نرخ دالر در ســال جاری را خواهد 

داشت.
فوربس در گزارشــی به بررسی وضعیت بازار ارز 
و نرخ برابری دالر پرداخت. در زمان بحران مالی 
ســال 2008 تقاضا برای دالر به شدت کاهش 
پیدا کرد اما با پشــت سر گذاشــتن این بحران، 
رفتار معامله گران تغییر کرد تــا جایی که دالر 
در مواقع زیادی تبدیل به یک ارز امن شد. در سه 
سال اخیر سرمایه گذاران ارزی که روی تضعیف 
دالر شرط بندی کرده بودند دچار زیان شدند و 
این زیان به ویژه در بازارهای نوظهور محسوس 
بود. اما امسال مســیر دالر چگونه خواهد بود؟ 
به نظر می رســد همان طور کــه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا نیز بدان اشاره کرده است، 
پاسخ این ســوال را باید در سیاست های فدرال 

رزرو جستجو کرد.
بانک مرکزی آمریکا سال گذشــته نرخ بهره را 
ســه مرتبه کاهش داد اما کاهــش دالر آن طور 
که انتظــار می رفت محقق نشــد. بخش بزرگی 
از این مســاله به ضعف رقبای اصلــی دالر نظیر 
یورو و پوند باز می گشت که خود دچار مشکالت 
عمیقی بودند. کریســتوفر دانراج، کارشــناس 
بازار در موسســه بلک راک گفت: از سال 2018 
تاکنون ارزش دالر در برابر ســبدی از همتایان 

خود 9 درصد افزایش پیدا کرده است.
از آنجایی که بــه نظر نمی رســد بانک مرکزی 
آمریکا دست کم دراینده نزدیک برنامه ای برای 
افزایش نرخ بهره داشته باشد، تداوم روند خوب 
عملکرد اقتصاد آمریکا باعث کاهش بیشتر نرخ 
بهره خواهد شــد. در نهایت به نظر می رسد که 
امسال ارزش دالر در برابر سبد ارزی جهانی افت 
پیدا کند هر چند این افــت آن قدر زیاد نخواهد 

بود که یک ریزش تلقی شود.

طالی جهانی فعال ارزان تر 
نمی شود

قیمت طال در معامــالت روز جمعه بازار جهانی 
تحت تاثیر تصمیمات سازمان جهانی بهداشت 
در خصوص شــیوع ویروس مرگبــار در چین و 
بررسی هایی که ثبات اقتصاد این کشور را نشان 
داد، پایین رفــت. هر اونس طال بــرای تحویل 
فوری در معامــالت روز جاری بازار ســنگاپور 
0.1 درصد افت کرد و به 1571 دالر و 73 سنت 

رسید.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با 0.8 
درصد کاهش، 1576 دالر و 50 ســنت معامله 
شــد.قیمت طال از ابتدای ژانویه تاکنون تحت 
تاثیر نگرانیهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 
کرونای جدید در چین، 3.6 درصد رشــد داشته 
است و به سوی دومین رشد ماهانه متوالی پیش 

می رود.
ســازمان جهانی بهداشــت روز پنج شــنبه در 
واکنش به شــیوع ویــروس مرگبــار در چین، 
وضعیت اضطراری جهانی اعالم کرد اما با وضع 
محدودیتهای ســفر و تجارت مخالفت و اعالم 

کرد پکن می تواند این اپیدمی را مهار کند.
بر اســاس گزارش رویترز، عاملی که قیمت طال 
را با کاهش روبرو کرد، ارزش دالر بود که در برابر 
سبدی از ارزهای رقیب صعود کرد و طال را برای 

دارندگان ارزهای دیگر ارزان تر ساخت.

شکر از فهرست تخصیص ارز 
دولتی حذف شد

کاالی شکر در تخصیص ارز واردات، از گروه یک 
به گروه دو منتقل شد.

 بر اساس تصمیمات اتخاذ شــده کاالی شکر از 
گروه یک به گــروه دو کاالهــای وارداتی تغییر 

کرد.
وزارت صمــت در نامه ای خطاب بــه مدیر کل 
عملیــات و تعهدات ارزی بانــک مرکزی ضمن 
اعالم مطلب فوق آورده اســت: مستدعی است 
کلیه ثبت سفارشــات معرفی شــده شکر که تا 
کنون ارز دریافت ننموده اند ابطال و از فهرســت 

دریافت تخصیص ارز بانکی حذف گردد.
پیش از این عباس کشــاورز، سرپرست وزارت 
جهاد کشــاورزی از احتمال حــذف ارز 4200 

تومانی این کاالی اساسی خبر داده بود.
بهمن دانایــی، دبیر انجمن صنایع قند و شــکر 
ایــران در گفتگو با خبرنگار مهــر این تصمیم را 
نادرســت اعالم کــرده و گفته بــود: االن زمان 
مناسبی برای این اقدام نیســت و باید در زمان 

مناسبی انجام شود.

وزه   قیمت جوجه یکر
به ۴۸۰۰ تومان افزایش یافت

نایب رئیس کانــون انجمن صنفــی مرغداران 
گوشتی با اشــاره به اینکه قیمت جوجه یکروزه 
بــه 4800 تومــان افزایش یافته اســت،گفت: 
140 میلیون قطعه جوجه ریزی برای شب عید 
انجام شده است.حبیب اسداهلل نژاد، نایب رئیس 
کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره 
به روند افزایشی قیمت ذرت دامی گفت: عرضه 
این محصــول در بازار نیز کاهش چشــمگیری 

داشته است.
وی دربــاره اینکه آیا شــرکت پشــتیبانی امور 
دام توزیــع ذرت نــرخ مصــوب را آغــاز کرده 
اســت؟،افزود: اطالعــی در این زمینــه ندارم 
اما توزیــع مقطعی ذرت توســط دولت اقدامی 
منطقی نیست و کاالیی که نرخ مصوب دارد باید 

در همه زمان ها به قیمت مصوب عرضه شود.
اســداهلل نژاد با بیان اینکه جوجه یکروزه و ذرت 
دامی نیز باید مانند کنجاله ســویا در ســامانه 
بازارگاه عرضه شــود تا قیمت آنهــا ثابت بماند، 
گفــت: این کار باعث می شــود نهاده هــا با نرخ 

مصوب توزیع شوند.
وی اضافه کــرد: قیمت مصــوب جوجه یکروزه 
2.550 تومان اســت اما در حال حاضر نرخ آن 
در بازار بــه 4.800 تومان رســیده ضمن اینکه 
احتمال افزایش قیمــت در روزهای آینده نیز با 

توجه به رشد تقاضا وجود دارد.
اســداهلل نژاد با بیان اینکه براساس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار قرار بود واحدهــای تولیدکننده با 
حواله اتحادیه سراسری مرغداران از واحدهای 
مرغ مادر جوجه یکروزه را بــه نرخ مصوب تهیه 
کنند، گفت: این مصوبه به دلیل اینکه ساز و کار 
و زیرساخت های آن فراهم نشده، اجرا نمی شود 
ضمن اینکه تقاضا برای جوجه یکروزه زیاد است 
و نرخ دســتوری نمی تواند در کنترل قیمت آن 

مؤثر باشد.
وی با اشــاره به اینکــه نرخ ذرت نیــز به حدود 
1.750 تومان رســیده اســت، افــزود: قیمت 

مصوب این محصول 1.350 تومان است.


