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با اشاره به تصمیم تازه ســازمان بورس برای محدود 
کردن دامنه نوسان قیمت به ۲ درصد از  امروز شنبه 
در معامالت بورس و فرابورس، راهی که برای کنترل 
بازار ســهام از ســوی وزارت مربوطه در پیش گرفته 
شــده غلط اســت. راه کنترل حباب در سهام برخی 
شرکتها این نیســت که دامنه نوســان قیمت به دو 
درصد محدود شــود؛ با این توصیف، وزارت اقتصاد 
برای دغدغه ای درست، راه حلی غلط در پیش گرفته 

است.
شکی نیست که رشد شــاخص بورس خصوصاً در ۳ 
ماه گذشــته غیرعادی بوده و باید تصمیماتی برای 

کنترل و مدیریت آن اتخاذ می شــد. این امر بارها از 
ســوی کارشناســان مختلف از جمله خود من مورد 

تاکید قرار گرفته بود.
 هم اکنون ارزش بــازار بورس و فرابــورس به ۱۰۶ 
درصــد نقدینگی کشــور بالغ شــده کــه در تاریخ 

اقتصادی ایران بی سابقه است.
ســازمان بورس اگر بدون فشــارهای بیرونی، مثاًل 
تهدید بــه مالیات ســتانی، بتواند تصمیــم بگیرد، 
تصمیمــات خوبی می گیــرد کما اینکه در ۴ ســال 
گذشته عملکرد مدیریتی ســازمان از ادوار مختلف 
قبلی با اختــالف بهتر بوده و کنترل ســایر بازارها از 
جمله ارز که عدم کنترل آن بخــش واقعی اقتصاد را 
با مشکل مواجه می کند با مدیریتی که در بازار سهام 

انجام شد ممکن شده است.
وی افزود: تصمیــم برای ایجــاد محدودیت در بازار 
بورس اگر کوتاه مدت و موقتی باشــد و از ابتدا گفته 

شــود کوتاه مدت و برای کنترل برخــی هیجانات 
اســت قابل قبول است و در کشــورهای مختلف هم 
انجام می شــود. ایراد این تصمیم این است که گفته 
نشــده برای چند روز یا چند هفته اعمال شده و بعد 
از آن خــود بخود به شــرایط عادی بازمــی گردیم. 
باید اجازه داد بازار نوســانات خود را داشــته باشد و 
هیجانات را خود سیســتم قیمت ها تخلیه سازد نه با 
ایجاد محدودیت.در اقتصادهای پیشــرفته تشویق 
می کنند تا حجم نقدینگی در بــازار دارایی از جمله 
بازار ســهام بچرخد و به تورم دامن نزنــد بطوریکه 
شاخص بورس آمریکا در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۳ 

برابر شاخص قیمتها رشد کرده است.
مدیرعامــل شــرکت بــورس اذعان کــرده بدلیل 
فشــارهای مالیاتی و دیگر توصیه هــا مجبور به اخذ 
این سیاست شــده اند. باید به ســازمان بورس اجازه 
داده شــود مثل بانک مرکزی بدون قبول فشارهای 

مقامات باالسری تصمیمات کارشناسی بگیرد.
بهترین راه در این شــرایط عرضه حداکثری در بازار 
است. چه عرضه های اولیه و چه افزایش میزان سهام 
شــناور در بازار. چرا میانگین سهام شــناور در بازار 
حدود ۱۵ درصد و سهام شناور آزاد کمتر از ۵ درصد 
است؟ این دست سازمان بورس نیســت. در اختیار 
دولت و ســازمان های شــبه دولتی نظیر ســازمان 
تأمین اجتماعی و غیره است. چرا سهامشان را عرضه 
نمی کنند؟ گفته می شود که ســازمان بورس بارها 
نامه نوشته و خواستار عرضه بیشتر سهام شده است 

ولی این کار انجام نشده است.
وزرایی که شــرکتهای زیرمجموعه آنها بیشــترین 
میزان سهام غیرشناور و مدیریتی در بورس را دارند یا 
بیشترین شرکتها را دارند باید سریعاً نسبت به عرضه 
آنها در بورس اقــدام کنند. راه مدیریــت هیجانات 

فعلی فقط همین است.

سرمقاله

سید محمد صادق الحسینی
کارشناس اقتصادی

محدود کردن بازار سرمایه اشتباه است



رییس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد

افزایش سقف درآمد مشمول مالیات بنگاه های کوچک
خریدار   رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور 
گفت: ســقف درآمد مشــمول مالیــات بنگاه های 
کوچک بــرای اشــخاص حقیقــی از ۱۰۰ به ۲۰۰ 
میلیون تومان و حقوقــی از ۳۰۰ بــه ۵۰۰ میلیون 

تومان افزایش می یابد.
 امیدعلی پارســا در خصــوص حمایــت مالیاتی از 
مشاغلی که از وضعیت فعلی کشور در اثر شیوع کرونا 
آسیب دیده اند، افزود: بحث هیات های حل اختالف 
در سال ۹۸ برای اشخاص حقیقی تعطیل اعالم شده 

است.
وی ادامه داد: اشــخاص حقوقی را هم به مدیران کل 
امور مالیاتی اســتان ها واگذار کردیم تا متناســب با 
شرایط تصمیم مقتضی بگیرند. این بدان معناست که 
رســیدگی به پرونده های مالیاتی به سال ۹۹ موکول 

می شود.
رییــس کل ســازمان امــور مالیاتــی در خصوص 
بخشــودگی مالیاتی برای جرایم قابل بخشــش هم 
گفت: این بخشــودگی ها تا پایان اســفند در بخش 
تولید ۹۰ درصد و دربخش خدمــات ۸۰ درصد بود، 

اما در شرایط فعلی این بخشــودگی ها سه ماه تمدید 
شده است.

پارســا افزود: همچنین اوراقی را کــه قطعیت آنها از 
۱۲ بهمن به بعد به قطعیت می رســند، مشمول ۱۰۰ 

درصد بخشودگی تا پایان خرداد ۹۹ خواهند شد.
وی همچنین از قطعی شــدن تسهیالت به بنگاه های 
کوچک خبر داد و افزود: برای اشخاص حقیقی از ۱۰۰ 

میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد 
یافت و دیگر نیازی هم به اســتعالم مالیاتی نخواهد 

بود.  
وی اضافه کرد: برای اشــخاص حقوقــی هم میزان 
تســهیالت از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومــان افزایش 

خواهد یافت.
رییس کل ســازمان امور مالیاتی گفــت: این ارقام از 

امروز شنبه ابالغ خواهد شد.
پارسا یادآور شد: فشار سنگین شرایط فعلی بر دوش 
اصناف و کسب و کار را نمی توان نادیده گرفت، به این 
دلیل ما معتقدیم نظام دریافت مالیات هم باید مطابق 

با توان پرداخت صنوف تغییر یابد.
وی ادامــه داد: در راســتای اعمال تغییــرات نظام 
پرداخت مالیات از سوی اصناف، تا آنجا که در اختیار 
سازمان امور مالیاتی بود اعمال نظر و دستور دادیم و 
بخش دیگر کــه از اختیارات ما خارج بود به شــورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ارجــاع دادیم و امیدواریم 
که در جلســه ســران قوا مجوز اعمال تغییرات داده 

شود.

رهبری

معاون مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
کشــور هرگونــه مذاکره با ســازمان 
بورس اوراق بهادار بــرای محدودیت 

نوسان قیمت سهام را تکذیب کرد.
 محمد مســیحی با اشــاره بــه ابهام 
تصمیــم اخیر ســازمان بــورس در 
خصــوص محدویــت دامنه نوســان 
قیمتی انواع ســهام در بــازار بورس و 
فرابورس گفت: اساســا دربــاره این 
موضوع کــه دامــه قیمت ســهام به 
هر شــکل محدود شــود هیــچ گونه 
مذاکره ای با ســازمان بــورس اوراق 

بهادار نداشته ایم.
معاون ســازمان امــور مالیاتی گفت: 
بر اســاس مــاده ۱۴۳ مکــرر قانون 
مالیاتهای مســتقیم، سازمان مالیاتی 
صرفــا ۰.۵ درصد مالیــات به صورت 
مقطوع از خرید و فروش سهام دریافت 

می کند.

این مقام مســئول 
در سازمان مالیاتی 
کشــور تاکید کرد، 
اوراق  بــورس  اگر 
بهادار  رونق داشته 
نقدینگی  و  باشــد 

جــذب این بــازار شــود ســازمان 
مالیاتی درامد بیشــتری بــه لحاظ 
مالیات ســتانی کســب خواهد کرد، 
بر این اســاس مجددا باید تاکید کرد 
ســازمان مالیاتی در این سیاســت 
محــدود کننــده هیچگونه نقشــی 

نداشته است.
وی با بیان اینکــه، هم اکنون صرفا از 
نقل و انتقال مالیات کــه نرخ آن در 
قانون مالیاتهای مســتقیم مشخص 
شده اســت، مالیات ستانده می شود، 
گفت: برای ۲ تا ۳ ســال آینده هیچ 
برنامــه ای برای اخــذ مالیات جدید 

در حــوزه ســهام 
نداریم.

مسیحی در واکنش 
به اینکــه، ابهاماتی 
اخذ  خصــوص  در 
مالیــات  در پیــش 
نویــس قانــون مالیاتهای مســتقیم 
درباره مالیات جدید از ســهام مطرح 
شــده اســت، گفت: هرچند طرحی 
بــرای مالیات جدید در حوزه ســهام 
نداریم اما اگر هم در دولت و یا مجلس 
شورای اسالمی چنین بندی به قانون 
اصالح قانــون مالیاتهای مســتقیم 
)مالیات بر عایدی ســرمایه و مالیات 
بر مجموع درآمد( اضافه شــود تجربه 
نشان داده اســت که چنین فرایندی 
حداقــل ۲ تا ۳ ســال طــول خواهد 
کشــید پس در کوتاه مــدت به هیچ 
عنوان فرضیه اخذ مالیــات جدید از 

سهام مطرح نیست.
 ۱۴( چهارشــنبه  روز  شــامگاه  در 
اسفند( ســازمان بورس و اوراق بهادار 
با ابالغ تصمیمی دیگر همچون ســایر 
تصمیمات چند روز قبل خود از جمله 
محدودیت در دریافــت کد معامالتی 
و تغییر حجم مبنا اعــالم کرد، ازامروز 
شنبه)۱7 اسفند( دامنه نوسان قیمت 
همه نمادهای بورسی و فرابورسی از ۵ 
به ۲ درصد کاهش می یابد. ضمن این 
که امکان بازنگری هر سه ماه یکبار این 
تصمیم وجود داشــته و دامنه نوسان 
شــرکت های حاضر در بازار پایه قرمز 

هم همان یک درصد است.
بعد از این ابالغیه برخی رسانه ها خبر 
دادند که »بازدهی باالی بورس باعث 
شده بود تا سازمان امور مالیاتی اصرار 
به دریافت مالیات از ســرمایه گذراران 

این بازار داشته باشد.«

مالیات

وزانه بورس با سازمان مالیاتى تکذیب ارتباط محدودیت نوسان ر
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واکنش رهبر انقالب به کشتار مسلمانان در هند
 کشتار مسلمانان هند 

متوقف شود
حســاب توئیتری دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، با انتشــار جملــه ای از رهبر 
معظم انقــالب به کشــتار  مســلمانان در هند 
واکنش نشــان داد.در این توئیت آمده اســت: 
»قلب مسلمانان جهان از کشــتار مسلمانان در 
هند جریحه دار اســت. دولت هند باید در مقابل 
هندوهای افراطی و احزاب طرفدار آنها بایســتد 
و با توقف کشــتار مســلمانان، از انزوای خود در 

جهان اسالم جلوگیری کند.«

 وعده دوباره برای جاماندگان 
از یارانه

بار دیگــر قانون دولــت را مکلف بــه ثبت نام از 
افرادی کرده که موفق به دریافت یارانه نشده اند 
و اکنون نیز امکان ثبت نام ندارند. این چندمین 
بار است که این تکلیف گذاشته شده و اکنون نیز 
تضمینی برای اجرای آن با توجه به تجربه قبلی 

وجود ندارد.
گرچه هنوز گزارش  کمیســیون تلفیق در مورد 
بررسی الیحه بودجه سال آینده به تأیید نهایی و 
ابالغ به صورت قانون نرسیده، اما تکلیف بندها و 

تبصره ها تا حدودی مشخص شده است.
تبصره )۱۴( کــه مهم ترین بخــش در رابطه با 
یارانه ها بوده و وضعیت قانون هدفمندی یارانه ها 
را مشــخص می کند در یکــی از بندهایی که به 
آن الحاق شده تاکید دارد ســازمان هدفمندی 
یارانه ها باید امــکان ثبت نام بــرای افرادی که 
موفق به ثبــت نام بــرای بهره منــدی از یارانه 
نشــده اند را فراهم کند.این تکلیــف در حالی از 
سوی نمایندگان در بودجه ۱۳۹۹ قرار می گیرد 
که برای اولین بار نیســت که دولت ملزم به این 
موضوع می شــود و در قالب قانون بودجه ۱۳۹۴ 
و ۱۳۹۵ نیز مکلف به ثبت نــام از جاماندگان از 

یارانه نقدی شده بود، اما به آن عمل نکرد.
عمده جاماندگان از یارانه مربوط به سال ۱۳۹۳ 
می شــوند که در آن زمان دولت ثبت نام مجدد 
را برای متقاضیانــی که نیازمنــد واقعی یارانه 
هســتند انجام داد ولی در مجموع بــا توجه به 
شــرایط خاصی که اعمال کــرده و تنها یک روز 
برای خانوارها فرصت وجود داشــت تعدادی از 

ثبت نام جا ماندند.
 با وجود درخواست هایی که برای دریافت یارانه 
وجود داشــت، اقدامی صورت نگرفــت تا اینکه 
در قانون بودجه ســال ۱۳۹۴ گنجانده شد؛ به 
طوری که مجلــس در بند »د« تبصــره )۲۰ (

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت را مکلف کرد از 
فروردین ماه نسبت به ثبت نام این گروه از طریق 
فرمانداری ها اقدام کند. قانون بودجه در آن سال 
اجرایی شــد ولی از ورود جامانده ها به لیســت 

سازمان هدفمندی یارانه ها خبری نشد.
اما این تکلیف بار دیگــر در قانون بودجه ۱۳۹۵ 
مــورد تاکید قرار گرفــت و بر اســاس بند)ط( 
تبصره)۱۴( دولت موظف شــد پس از تصویب 
قانون بودجه نسبت به ثبت نام افرادی که موفق 
به ثبت درخواســت برای دریافت یارانه نشــده  
بودند اقدام کند و پس از ثبت نام، پرداخت یارانه 
آنان را در دســتور کار قرار دهد. در عین حال که 
تاکید شــده بود باید ثبت نــام در فرمانداری ها 
انجام می شود. با وجود دو ســال تکلیف قانونی 
برای توجه به شرایط جاماندگان از یارانه نقدی 
که در بین آنها افراد نیازمند نیز وجود داشــتند، 
اقدامی صورت نگرفت و در ســال جاری  با وجود 
ورود برای حذف افــراد پردرآمد، برنامه ای برای 
بررســی شــرایط افراد جامانده و کســانی که 
نیازمند بودند ولی در لیست سازمان هدفمندی 

یارانه ها نیستند، وجود نداشت.

کالن



روی میز دولت قرار گرفت

ونا پیشنهادات وزارت اقتصاد برای حمایت ازفعاالن اقتصادی در برابرکر
خریــدار    وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
پیشــنهاداتی را در ســه محور مالیاتی، گمرکی و 
بازار ســرمایه جهت حمایت از فعاالن اقتصادی در 
مواجهه با تبعات شیوع کرونا تقدیم مراجع تصمیم 

گیر کرد.
به نقــل از وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، این 
وزارتخانه طی اطالعیه ای در پاسخ به سواالت برخی 
از رســانه های گروهــی، تالش گران عرصــه تولید، 
تشــکل ها و فعاالن اقتصادی اعالم کرد:. وزارت امور 
اقتصــادی در مواجهه بــا تأثیرات احتمالی شــیوع 
ویروس کرونا بر اقتصاد کشــور، در راستای مساعدت 

به تشــکل ها و فعاالن اقتصادی، بهبود محیط کسب 
و کار و جلوگیری از اختــالل در تأمین معاش مردم، 
پیشنهاداتی را در ســه محور مالیاتی، گمرکی و بازار 
سرمایه و بورس تهیه و ارائه نموده است که هم اکنون 
برای طی مراحل قانونی در دستور کار مراجع تصمیم 

گیری ذیربط قرار دارد.
پیشــنهادات وزارت اقتصاد در حوزه مالیات شــامل 
مواردی در زمینه تســهیل امور مالیاتی تشــکل ها 
و فعاالن اقتصــادی، قوانین مالیات های مســتقیم، 
مالیات بر ارزش افزوده و همچنین قانون موســوم به 

تجمیع عوارض می باشد.

در محور گمرکی نیز مواردی در رابطه با تسهیل امور 
گمرکی مربوط به اقالم مورد نیاز برای پیشــگیری و 
مقابله با بیماری کرونا و آثار اقتصادی آن مطرح شده 

است.
بر اساس این گزارش، موضوعاتی در رابطه با تسهیل 
امور تشــکل ها و فعاالن اقتصادی در بازار ســرمایه و 
بورس نیز از جمله دیگر پیشــنهادات وزارت اقتصاد 
برای مواجهه با شــیوع ویروس کرونا و در راســتای 
مســاعدت به تشــکل ها و فعاالن اقتصــادی، بهبود 
محیط کســب و کار و جلوگیری از اختالل در تأمین 

معاش مردم بوده است.

شعبه

معــاون اقتصــادی بانــک مرکــزی 
جزئیــات امهال اقســاط تســهیالت 
کســب و کارهــا و قرض الحســنه را 

تشریح کرد.
 به نقل از صداوســیما، پیمان قربانی 
گفت: پیرو آثار منفی ویــروس کرونا 
بر جامعه، کســب و کارها و بازار مالی 
کشــور، بانــک مرکزی در راســتای 
حمایت از کسب و کارها اعم از حقیقی 

و حقوقــی راهکارهایی در 
نظر گرفته که مصادیق آن 
قرار اســت به فوریت بیان 

شود.
معــاون اقتصــادی بانک 
مرکزی ادامه داد: بخشــی 
از مصادیــق ایــن راهکار 

به گونه ای است که کســب و کارهای 
حقیقــی و حقوقی که اقســاط برای 

تســهیالت خود دارند، در 
ســه ماه بهمن و اسفند ۹۸ 
و فروردین ۹۹، اقساط آنها 
دریافــت نخواهد شــد؛ اما 
در عوض، اقســاط این سه 
ماه به انتهای قرارداد آن ها 

اضافه خواهد شد.
وی تأکیــد کــرد: همچنیــن کلیه 
اشخاصی که اقساط تسهیالت قرض 

الحســنه دارند و در ســه ماه مذکور 
)بهمــن و اســفند ۹۸ و فروردیــن 
۹۹(، این اقســاط سررسید می شود، 
مشمول این دســتورالعمل خواهند 
بود اقســاط آنهــا در پایان قــرارداد 

دریافت می شود.
به گفته قربانی، این اقدام مشــروط به 
آن است که این افراد تا تاریخ ۱ دی ماه 

امسال، بدهی جاری نداشته باشند.

نماینده کارگران در شــورای عالی کار 
به برگزاری حضوری جلسات این شورا 
برای تعیین دســتمزد کارگران سال 

آینده تأکید کرد.
علی خدایی در پاســخ به این پرسش 
که آیا جلســه شــورای عالی کار برای 
تعیین حداقل دســتمزد کارگران در 
سال آینده تشکیل شد، گفت: به خاطر 
شــیوع ویروس کرونا جلســه شورای 
عالی کار هفته گذشته برگزار نشد، اما 
درخواســت اکید نمایندگان کارگران 
این است که جلسه شــورای عالی کار 
این هفته حتماً تشکیل شود و حتماً به 

صورت حضوری باشد.

وی تأکیــد کــرد: تعــداد 
اعضای شورای عالی کار ۱۰ 
نفر هســتند که با اعضای 
مرتبط با جلســه حداکثر 
۱۵ نفر می شوند و به راحتی 
می توان با رعایت مســائل 
بهداشــتی این جلسه را به 
صورت حضوری برگزار کرد.

نماینده کارگران در شــورای عالی کار  
افزود:  ما نماینده کارگرانی هســتیم 
که امــروز بــدون هیــچ محافظی از 
ســاعت7:۳۰ صبح تا شــب ســر کار 
هســتند و در کارگاه هــای تولیدی و 
خدمات تجمع کارگــران وجود دارد و 

هیچ بیماری و هیچ مشکلی 
مانــع کار آنها نمی شــود، 
بنابراین می توانیم جلسات 
شــورای عالــی کار برای 
تعیین دستمزد را به خاطر 
تــرس از بیمــاری تعطیل 

کنیم. 
خدایــی گفــت:  کارمنــدان دولت 
بــرای حضــور در ســر کار بــرای 
مســائل بهداشــتی و حفاظ در نظر 
گرفته شــده، امــا کارگــران بدون 
هیــچ حفاظــی ســر کار می روند و 
من به عنوان نماینــده کارگران هم 
از نماینــدگان کارفرمایــان و هم از 

نماینــدگان دولــت می خواهم که 
جلسه شــورای عالی کار برای تعیین 
دســتمزد ســال آینده بــه هیچ وجه 

تعطیل نشود.
وی همچنیــن گفت: البته جلســات 
کمیته مزد برگزار شده و حداقل سبد 
معیشــت خانوار کارگری نیــز در آن 

تعیین شده است.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار 
گفت: ســال های قبل جلسات اصلی 
شــورای عالی کار از اواخــر بهمن ماه 
شروع می شــد، اما امســال به خاطر 
شیوع ویروس کرونا این جلسات هنوز 

تشکیل نشده است.

تسهیالت

دستمزد

جزئیات امهال اقساط وام کسب و کارها و افراد عادی

کید نماینده کارگران در شورای عالى کار به برگزاری حضوری جلسه تعیین دستمزد تأ
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محدود کردن دامنه نوسانات 
بورس به تعویق بیفتد

رئیس کل بانک مرکزی گفــت: تصمیم هیات 
مدیره بورس درخصوص محــدود کردن دامنه 
نوســانات، تا بررســی بیشــتر ابعاد موضوع به 

تعویق بیفتد.
»عبدالناصــر همتی«  در مــورد تصمیم هیات 
مدیره بورس در خصوص محــدود کردن دامنه 
نوسانات، افزود: دغدغه رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار را درک می کنــم و تالش های وی 

برای مدیریت بازار  قابل تقدیر است.
رئیس کل بانک مرکزی از مذاکره با وزیر اقتصاد 
در این خصوص خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد نظر 
مشورتی اعضای شــورای عالی بورس را مدنظر 
دارد و لذا با توجه بــه مجموعه دیدگاهها، تاکید 
وی نیز تعویق این تصمیم در شرایط امروز است.

همتی خاطرنشــان کــرد: معتقدم تا بررســی 
بیشــتر ابعاد موضــوع، تصمیم هیــات مدیره 

سازمان به تعویق بیافتد.
در ششصد و بیست و نهمین جلسه هیات مدیره 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد »دامنه 
نوســان قیمت در کلیه نمادهــای معامالتی در 
بورس اوراق بهــادار تهران و فرابــورس ایران از 
امروز شــنبه هفدهم اســفندماه بــه دو درصد 

کاهش یابد«
دامنه نوســان قیمت در نمادهــای معامالتی تا 

پیش از این پنج درصد بود.

فراخوان بانک پاسارگاد برای 
مشتریان دریافت کننده تسهیالت

بانک پاســارگاد، با اعالم فراخــوان و راه اندازی 
ســامانه ی اینترنتــی ویــژه  ای جهــت ثبت 
دریافت کننــده ی  مشــتریان  درخواســت 
تسهیالت که مشمول بخشنامه ی ابالغی مورخ 
۹۸/۱۲/۵ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
می شــوند، جهت برخــورداری از مزایای قانون 
تســهیل تســویه ی بدهی بدهکاران شبکه ی 
بانکی کشــور از افراد حقیقی و حقوقی مشمول 

این طرح دعوت به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، این 
بانک در راســتای فراهم نمودن تســهیالت 
ویژه به منظور بازپرداخــت مطالبات موضوع 
بخشــنامه ی شــماره ی ۴۲۱۴۹۲/۹۸ مورخ 
۹۸/۱۲/۵ بانــک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران بــا عنوان " قانون تســهیل تســویه ی 
بدهی بدهکاران شــبکه ی بانکی کشور که در 
جلســه ی علنی ۱۵/۶/۱۳۹۸ مجلس شورای 
اســالمی تصویــب و در تاریــخ ۹۸/۹/۲۰  از 
ســوی مجمع تشــخیص مصلحت نظــام با 
اصالحاتی موافق با مصلحت نظام تشــخیص 
داده شــده " بدینوســیله آمادگی کامل خود 
را جهت دریافت و ثبت درخواســت مشتریان 
محتــرم مشــمول شــرایط قیــد شــده در 
بخشنامه ی ذیل و پاســخگویی سریع به آن ها 

اعالم می دارد. 
بــه منظــور رعایت ضــرورت حفظ ســالمت 
هم میهنان عزیز در شرایط ســخت فعلی که به 
علت اشــاعه ی ویروس کرونا در کشــور ایجاد 
شده اســت، مشــتریان محترم مشــمول این 
بخشــنامه می توانند حداکثر تا پایان اسفندماه 
ســال جاری با مراجعه به ســامانه  ی اینترنتی 
https://www. ویژه ی این موضوع به نشانی

bpi.ir/debt-relief در وب ســایت بانــک 
پاســارگاد تقاضای خود را ثبت نمایند. کلیه ی 
تقاضاهای دریافتی متعاقباً بررســی و نحوه ی 
اقدام در هر مورد، مشخص و به واجدین شرایط 
اعالم خواهد شــد. )بخشــنامه ی شــماره ی 
۴۲۱۴۹۲/۹۸ مــورخ۹۸/۱۲/۵  بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی(



 جدی بگیرید!

ونا در کمین پمپ بنزین ها کر
خریــدار    وزیر بهداشــت اعالم کــرد که پمپ 
بنزین هــا می تواننــد ۸۰۰۰ نفــر را بــه ویروس 
کرونا آلوده کنند به همین دلیل قرار شــد تا تعداد 
متصدیان جایگاه هــا افزایش یابــد؛ موضوعی که 
جایگاه داران نســبت به تحقــق آن چندان امیدوار 
نیســتند و از نبود مواد ضد عفونی و دستکش یکبار 

مصرف گله دارند.
 علی رغم اینکه اعالم شد باید تمامی جایگاه ها مجهز 
به مواد ضد عفونی و دســتکش هــای یکبار مصرف 
باشند، شاهد هستیم که این مســاله در همه جایگاه 
ها رعایت نمی شــود و حتی بســیاری از متصدیان 
جایگاه ها اقدام به ســوخت گیری خــودرو متقاضی 
سوخت نمی کنند و یا بعضا مشتریان تمایل ندارند که 

مسوولیت این کار را به این افراد واگذار کنند.
این در حالی اســت که ویروس کرونا در کمین پمپ 
بنزین ها نشسته و منتظر است تا افراد زیادی را گرفتار 
خود کند. این مساله مورد توجه وزیر بهداشت نیز قرار 
گرفته و در آخرین صحبت هــای خود به این موضوع 
اشاره و اعالم کرد که  قرار شده است نظارت بیشتری 
در این باره  اعمال شود، در این خصوص دستورالعمل 
الزم ابالغ و تاکید شــده که ســوختگیری از ســوی 
متصدی انجام شود، اما در بعضی از جایگاه ها متصدی 

به تعداد کافی نبود که بنا شد تعداد این افراد افزایش 
یابد. همچنین قرار شــد تا در جایگاه ها دستکش هم 
قرار بگیرد تا رانندگانی که خودشــان ســوختگیری 
می کننــد حتما از دســتکش اســتفاده کنند. پمپ 

بنزین ها می توانند ۸۰۰۰ نفر را آلوده کنند.  
اما وضعیت جایگاه ها اکنون چگونه اســت؟ محمد 
عطاپور، مشــاور عالــی انجمن مالــکان جایگاه ها 
و مجتمع هــای خدماتــی، رفاهــی و بین راهی در 
خصوص آخرین وضعیت جایگاه ها بــرای مقابله با 
ویروس کرونا به ایسنا گفت: تا کنون دستورالعملی 
به جایگاه ها در خصوص استخدام متصدیان جدید 
ابالغ نشده و باید گفت که انجام این کار در زمان کم 
غیر قابل اجرا اســت چراکه افرادی که استخدام می 
شوند می بایســت آموزش ها و دوره های الزم را طی 

کنند.
وی افزود: عالوه بر این الزم است تا این افراد آزمایش 
هایی را انجام دهند که ســالمت آن ها تایید شــود و 
به نظر نمی رســد که بتوان در زمان محــدود تعداد 
متصدیان جایــگاه ها را افزایش داد اما الزم اســت تا 

تمهیدات الزم برای این مساله انجام شود.
مشــاور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع های 
خدماتی، رفاهی و بین راهی با اشــاره به اهمیت این 

مساله اظهار کرد: باید تمهیداتی در نظر گرفته تا روند 
استخدام این افراد با ســرعت بیشتری انجام شود که 
این کار الزمه همکاری دولت است. چراکه اجرای این 

طرح هزینه بر و زمان بر است
عطاپور با اشــاره به نبود امکانات بهداشــتی در پمپ 
وبنزین ها گفت: در حال حاضر همه جایگاه ها به این 
امکانات دسترسی ندارند و الزم است که دولت به این 

موضوع توجه جدی داشته باشد.
وی با اشــاره به کاهش درآمد جایگاه ها در پی شیوع 
ویــرووس کرونا و کاهش تردد درون شــهری و برون 
شهری، ادامه داد: قرار شــده تا بانک ها تسهیالتی را 
برای جبــران این مســاله در اختیار جایــگاه ها قرار 
دهند ما منتظر کمک آن ها هســتیم به عالوه اینکه 
در شرایط فعلی جایگاه ها با تمام قوا مشغول فعالیت 

هستند تا شرایط کشور به حالت عادی بازگردد.
مشــاور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع های 
خدماتی، رفاهــی و بین راهی با تاکید بــر اینکه باید 
کمک کرد تا جایگاه ها به امکانات بهداشــتی تجهیز 
شــوند، تصریح کرد: تنها ۱۰ درصد جایگاه ها تجهیز 
شده اند و الزم است تا در این شــرایط به این موضوع 
توجه بیشــتری شــود تا تمام جایگاه ها به امکانات 

بهداشتی مجهز شوند.

نفت

مدیر عامــل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان تهران با تاکید بر اینکه مصرف 
آب شرب تهران همچنان رو به افزایش 
اســت، گفت:برخی روستاهای استان 
تهران هنوز مشــکل کیفی آب دارند 
که با تجهیز کلرزنی مشــکل در حال 

مرتفع شدن است
محمــد رضا بختیــاری در پاســخ به 
این ســئوال که آیا رونــد مصرف آب 
همچنان افزایشی اســت، گفت: روند 
مصرف آب شــرب تهران پایین نیامده 
است و از مردم درخواســت داریم تا با 
رعایت مســایل بهداشتی در روزهایی 
که در آن هستیم، در مدیریت مصرف 
آب دقــت کافی داشــته باشــند.وی 
با بیان اینکــه مصرف آب تهــران به 
ســه میلیون و ۱۵۰ هــزار متر مکعب 

رسیده است، اظهار داشت: 
به دلیل مســایل بهداشتی 
برای جلوگیری از شــیوع 
بیشــتر ویــروس کرونــا 
ســخت گیری زیادی مثل 
کاهش حداکثری افت آب 
را در دســتور کار خود قرار 

نداده ایم، بنابراین شــک نکنید که اگر 
روند مصرف آب این گونــه ادامه پیدا 
کند، در تابستان به مشــکل خواهیم 
خورد.بختیاری با اشاره به اینکه وقتی 
مصرف آب افزایش مــی یابد، مجبور 
می شــویم میزان تولیــد آب از منابع 
زیرزمینی را افزایــش دهیم، تصریح 
کرد: شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهران یک میزان آب مشخص و ثابتی 
از ســدها دریافت می کند، بنابراین هر 

چقدر مصــرف آب افزایش 
می یابد، ما مجبور می شویم 
که از منابــع آب زیرزمینی 

بیشتر استخراج کنیم.

مصرف کنونی آب شرب 
همپای مصرف تابستان

مدیر عامــل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان تهران اضافه کرد: این روزها به 
دلیل رعایت مســایل بهداشتی برای 
جلوگیری از شــیوع ویــروس کرونا از 
مردم درخواســت داریم تا شست و شو 
وخانه تکانی خــود را به روزهای آینده 
و یا بعد از عید نوروز منتقل کنند، چرا 
که این مصرف کنونی آب شــرب )۳.۱ 
میلیون متر مکعب( مربوط به مصرف 
روزهای تابستان اســت.بختیاری در 

پاسخ به این ســئوال که آیا قطعی آب 
نیز داریم، گفت:به هیــچ وجه قطعی 
آب نداشــته ایم و اگر هــم در برخی 
شهرستانهای تهران قطع آب داشتیم، 
به دلیل شکستگی لوله و خطوط بوده 
اســت.بختیاری در مورد اینکه گفته 
می شــود برخی روســتاهای تهران با 
قطعی آب مواجه هســتند، گفت: یک 
ماه است که روستاها را تحویل گرفته 
ایم و چون این روســتاها مشکل کیفی 
آب داشــتند با خرید گاز کلر و کلرزنی 
مشکل کیفی انها را نیز مرتفع کرده ایم.

به گفته وی، برای روســتاهای اســتان 
تهران سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت 
و بلنــد مدت داریم که تــالش خواهیم 
کرد، آب با کیفیت، آب پایدار و ســالم و 

طرحی خطوط را عملیاتی کنیم.

آب
و به افزایش مصرف آب پایتخت همچنان ر

4
شنبه    17 اسفند 1398     شماره 501 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R انرژی

با نگرانی درباره توافق اوپک پالس
قیمت نفت خام به پایین ۵۰ دالر 

بازگشت
قیمت های نفــت در بازارهای جهــان در حالی 
حدود ۱ درصد ســقوط کرد که سرمایه گذاران 
نگران افت بیش از حد تقاضــای جهانی به علت 

شیوع ویروس کرونا هستند.
به نقل از سی ان بی ســی، روز جمعه قیمت های 
نفت در حالــی حدود ۱ درصد ســقوط کرد که 
ســرمایه گذاران نگران افت بیش از حد تقاضای 

جهانی به علت شیوع ویروس کرونا هستند.
از ســوی دیگر فعاالن بازار نفت نگران هستند 
توافق دیــروز اعضای اوپک بــرای کاهش ۱.۵ 
میلیون بشــکه از تولیدات روزانه این گروه، در 
جلسه امروز مورد تایید روســیه )اوپک پالس( 
قرار نگیــرد. انتظار می رفت روســیه و متحدان 
غیراوپکی آن ۵۰۰ هزار بشــکه از کاهش تولید 

روزانه ۱.۵ میلیون بشکه ای را به عهده بگیرند.
قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خــام برنت، 
بنچ مارک بین المللی قیمت نفت، ۴۸ ســنت یا 

۰.۹۶ درصد سقوط کرد و به ۴۹.۵۱ دالر رسید.
قیمــت پیش خریــد هــر بشــکه نفــت خام 
نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی آی، 
۳۸ ســنت یا ۰.۸۳ درصد افت کرد و به ۴۵.۵۲ 

دالر رسید.

بدهى نفتى دولت به صندوق 
توسعه ملى در بودجه ۹۹

 بر اساس قانون امسال باید سهم صندوق توسعه 
ملی از محل صــادرات نفت بــه ۳۶ درصد می 
رســید اما به دلیل تحریم های نفتی و فشــار بر 
منابع مالی دولت، مقرر شــده تا در بودجه ۹۹، 
ســهم این صندوق ۲۰ درصد باشد و ۱۶ درصد 
مابه التفاوت تا ســهم قانونی ۳۶ درصد صندوق 
توســعه ملی بــه عنــوان بدهی دولــت به این 

صندوق تلقی شود. 
در بودجه سال ۹۹ که به شورای نگهبان ارسال 
شده، سهم صندوق توسعه ملی ازمنابع حاصل 
از صادرات نفت خام، میعانــات گازی و خالص 

صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شده است.
بر این اســاس، همچنین بانــک مرکزی مکلف 
است در طول سال و متناســب با وصول منابع، 
بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ 
درصدی شــرکت ملی نفت از کل صادرات نفت 
خام و میعانــات گازی و ســهم ۱۴.۵ درصدی 
شــزکت ملی گازاز محل خالص صــادرات گاز 
اقدام کند. در بودجه سال ۹۹ تاکید شده که این 
مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال 

محاسبه تسویه می شود. 
با این حال، بر اســاس قانون امســال باید سهم 
صندوق توســعه ملی از محل صــادرات نفت به 
۳۶ درصد می رســید اما به دلیــل تحریم های 
نفتی و فشــار بر منابع مالی دولت، مقرر شده تا 
ســهم این صندوق ۲۰ درصد باشد و ۱۶ درصد 
مابه التفاوت تا ســهم قانونی ۳۶ درصد صندوق 
توســعه ملی بــه عنــوان بدهی دولــت به این 

صندوق تلقی شود. 
با توجــه بــه اینکــه در بودجــه ســال اینده 
درآمدایران از محل صادرات نفــت ۴۵.۵ هزار 
میلیــارد تومــان در نظر گرفته شــده، ســهم 
۲۰ درصــدی صنــدوق توســعه ملــی حدود 
۹ هزار میلیــارد تومان خواهــد بود.همچنین 
بدهی دولت به صندوق توســعه ملی که ســهم 
۱۶ درصدی می شــود نیز بیش از 7.۲ میلیارد 
تومان خواهد بود.همچنین این بخش از بودجه 
تاکید دارد که گزارش هزینه کرد وجوه ســهم 
۱۴.۵ درصدی مربوط به ســهم شــرکت ملی 
نفت ایران هر ۳ ماه یکبار توســط وزارت نفت به 
مجلس شورای اسالمی و کمیسیون های برنامه 
و بودجه و محاســبات و انرژی مجلس و سازمان 

برنامه و بودجه کشور ارائه می شود. 



معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی البرز خبر داد

ونا به تاخیر افتاد اعزام به خدمت مشموالن اسفندماه به دلیل شیوع کر
خریدار   معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی 
البرز گفت: تاریخ اعزام به خدمت مشــموالن اعزامی 

اسفندماه به اردیبهشت ماه سال ۹۹ تمدید شد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس از کــرج، محمدرضا 
چگینی معاون وظیفه عمومــی فرماندهی انتظامی 
اســتان البرز گفــت: اعــزام به خدمت مشــموالن 
اســفندماه به دلیل شــیوع کرونا اردیبهشت انجام 

می شود.
وی افزود: در اجرای ماموریت هــای محوله، همواره 
اصل سالمت مشموالن از نظر جســمانی و روانی در 
تمامی مراحل اجــرای ماموریت ها بــه خصوص در 
فرآیند اعزام بــه خدمت مشــموالن دارای اهمیت 

است.
چگینی اظهار کرد: از ایــن رو در این برهه زمانی و در 
راستای سیاست های کلی بهداشتی جاری در سطح 
کشور و به منظور پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا و 
همچنین رفع دغدغه های مشــموالن و خانواده های 
آنان، معاونــت وظیفه عمومی برابر مجــوز صادره از 
ســوی ســتادکل نیروهای مســلح اعزام مشموالن 

اسفند ماه را تمدید کرد.

این مقام انتظامی افزود: براین اســاس تاریخ اعزام به 
خدمت مشموالنی که برگ آماده به خدمت در تاریخ 
۱۹ اسفند ماه ســال ۹۸ را دریافت کرده اند به ابتدای 

اردیبهشت ماه تمدید شد.
چگینی بیان کرد: در این راســتا و برابر سیاست های 
جدید اعزام به خدمت مشــموالن در سال ۹۹، کلیه 
مشــموالن غیر دانشــگاهی دارای مدرک تحصیلی 
دیپلم و زیردیپلم در تاریخ ســوم اردیبهشت ماه ۹۹ 
و کلیه مشــموالن فارغ التحصیل دانشگاه که دارای 
مدرک تحصیلی کاردانی ،کارشناســی ،کارشناسی 
ارشد و دکتری هســتند در تاریخ اول اردیبهشت ماه 

۹۹ به خدمت اعزام می شوند.
وی افــزود: عملیــات اجرایی این طرح توســط این 
معاونت در حال اجرا بوده و اطالع رسانی الزم پیرامون 
تاریخ اعزام به خدمت و محل آموزش از طریق پیامک 

برای این عزیزان ارسال می شود.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان البرز 
تصریح کرد: ضروری است تمامی مشموالن و خانواده 
های محترم آنان ضمن حفظ آرامش و اجرای تدابیر و 
توصیه های بهداشتی الزم که از سوی مسئوالن امر در 

رسانه های رسمی اعالم می شود از مراجعه حضوری 
به وظیفه عمومی اســتان خودداری کرده و صرفا یک 
هفته قبل از زمان تعیین شــده با مراجعــه به یکی از 
دفاتر خدمات الکترونیک )پلیــس +۱۰( برگ آماده 
به خدمت و برگ معرفی نامه خــود به مراکز آموزش 

نیروهای مسلح را دریافت کنند.
چگینی گفت: معاونت وظیفه عمومی اســتان کلیه 
موضوعات ایمنی و بهداشــتی را برای مشموالن در 
مراحل اعزام به خدمت در نظر گرفتــه و برای حفظ 

سالمت آنان تدابیر الزم را لحاظ می کند.
این مقام انتظامی در پایان تاکید کرد: سازمان وظیفه 
عمومی ناجا تنها مرجع رسمی اطالع رسانی در حوزه 
اعزام به خدمت مشموالن بوده و هرگونه اطالع رسانی 
الزم در این حوزه از طریق ســازمان انجام می شــود، 
بنابراین از تمامی عزیزان به ویژه رســانه های گروهی 
در خواست می شود اخبار این حوزه را از طریق سایت 
www.vazifeh. اطالع رسانی ســازمان به آدرس
police.ir پیگیری و مشــموالن عزیز نیز از طریق 
تلفن گویای ۰۹۶۴۸۰ ســئواالت خــود را پیگیری 

کنند

البرز

معــاون امــور اقتصادی اســتانداری 
البرز از شــورای هماهنگــی بانکهای 
استان خواست با هدف تامین سرمایه 
در گــردش واحدهــای تولیــد مواد 
ضدعفونی ، صنایع استان را در تامین 
نیازهای مبارزه بــا ویروس کرونا یاری 

کنند.
جهانگیر شــاهمرادی روز در گفتگو با 
خبرنگار ما )زبیده شــادان وند ( اظهار 
داشــت که بــه دلیل افزایــش حجم 
تولیدات کارخانجات مواد ضدعفونی 
ایــن واحدها بــا کمبود ســرمایه در 
گردش برای تامین مــواد اولیه مواجه 
هســتند که انتظار مــی رود بانکها در 
این مقطع زمانی بدون فوت وقت و در 
کمترین زمان ممکن تهســیالت الزم 
را با تهســیل روند دریافــت در اختیار 

صنایع قرار دهند.
 معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی 

اســتانداری البرز همچنین تاکید کرد 
که نظارت ها برای جلوگیری از دپوی 
مواد ضدعفونی در انبارها باید افزایش 

یابد.
شــاهمرادی افــزود: جمعیت هالل 
احمــر ماموریــت یافته و بایــد تمام 
نیازهای بهداشــتی ادارات و ارگان ها 
را تامین کند چرا که تعداد کارخانه ها 
و تولیدات این نــوع مواد ضدعفونی در 

استان البرز مشخص است.
وی ادامه داد: براســاس بررســی ها از 
۲7 کارخانه اســتان البرز ۲۲ کارخانه 
نیاز جدی به الــکل دارند که نظارت بر 
تامین مواد اولیه مواد ضدعفونی کننده 

برعهده سازمان صمت است.
شــاهمرادی تاکید کرد: بــا توجه به 
شــرایط فعلــی موضوعاتــی از قبیل 
سرمایه در گردش، مواد اولیه و نظارت 
بر تولید در واحدهــای صنعتی هرچه 

بیشتر باید مدنظر قرار گیرد.
وی افــزود: توزیع مــواد ضدعفونی 
کننــده در اختیــار دانشــگاه علوم 
پزشکی اســت و باید تالش داشت تا 
عرضه خارج از شــبکه توزیع نداشته 
باشیم بنابراین برای ســه میلیون نفر 
جمعیت اســتان البرز به ازای هرنفر با 
توزیع مناسب می توان ژل ضدعفونی 
کننده و اســپری ضدعفونــی کننده 

تدبیر کرد .
شاهمرادی تاکید کرد: کارخانه های تولید 
مواد ضدعفونــی کننده شــیفتهای 
کاری را افزایــش داده اند و در صورت 
تامین نیاز استان به یاری سایر استانها 

خواهیم رفت.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان 
البرز نیــز در ادامه گفــت: اکنون ۴۵ 
درصد داروخانــه های اســتان البرز 
یک مرحله هــم ژل ضدعفونی کننده 

تحویل نگرفتند.وی اضافه کرد:  درپی 
کســب خبری مبنی بر دپوی مقادیر 
زیادی آنژیوکت در یک انبار در استان 
البرز ، ماموران تعزیــرات حکومتی با 
ورود به این انبار تعــداد ۸۲ هزار عدد 

آنژیوکت کشف کردند.
مختاری افزود: طی چند روز گذشــته 
نیز در اجرای طرح ضربتی در اســتان 
البرز ۱۴ تن ژل، ۵۵ هزار عدد ماسک، 
۳۸ هزار جفت دســتکش و یک هزار و 

۲۰۰ لیتر الکل کشف شد.
همچنین در اجرای ایــن طرح تعداد 
زیادی داروخانه و واحــد فروش اقالم 
پزشــکی بازرســی و ۶ واحد متخلف 
پلمب شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی 
اســتان البرز یادآورشــد کــه توزیع 
گســترده اقالم بهداشتی و ضد عفونی 
کننده در داروخانه های این استان در 

حال انجام است.

استانداری

درخواست معاون استاندار البرز برای همکاری بانکها با صنایع تولید مواد ضدعفونى
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  در مناطق حاشیه نشین البرز
مدیر کل امور اجتماعی اســتانداری البرز گفت: 
با هدف پیشگیری از شــیوع بیماری کرونا یک 
هزار و ۲۴۰ بسته بهداشــتی در اختیار مناطق 

حاشیه نشین این استان قرار گرفت.
ســید محســن میرحبیبــی در گفــت و گو با 
اخبرنگارما )فاطمه حسن ابی ( افزود:  از مجموع 
این تعداد بسته بهداشــتی، ۲۳۰ بسته مختص 
کودکان کار و زباله گرد بوده که شــامل ماسک، 
شــامپو ، مواد ضدعفونی کننده به ارزش ۱۰۰  

هزار تومان است.
وی ادامــه داد: همچنین ۴۰ کیســه شــامل 
برنج،عدس ، لوبیــا، خرما،چای ، قند ، ســویا، 
گوشــت و وایتکس به خانواده های این کودکان 

به شرط ماندن کودکان در خانه داده شده است.
میرحبیبی اضافه کرد : ارزش این کیســه های 
مواد غذایی در نظر گرفته شــده نیــز برای هر 

خانواده  ۳۰۰ تا ۳۶۰ هزار تومان است.
مدیــرکل اموراجتماعــی اســتانداری البــرز 
خاطرنشــان کرد: غیــر از اقالم یاد شــده ، یک 
هزار بسته بهداشتی شامل دســتمال کاغذی، 
شامپو،دســتکش و مایعــات ضدعفونی نیز در 

اختیار این خانواده ها گرفته است.
اکنون کمیته هشت نفره ای نیز در قالب سمنها 
بــرای ارایه کمک های بهداشــتی بــه مناطق 
حاشیه نشین اســتان البرز تشــکیل و فعالیت 

خود را آغاز کرده است.

مدیر کل آموزش و پرورش البرز :
برگزاری کالس های درس مجازی 
با حضور دبیران و اساتید مجرب

مدیرکل آمــوزش و پــرورش اســتان البرز از 
برگــزاری کالس های درس مجــازی با حضور 

دبیران و اساتید مجرب استان خبر داد.
ساالر قاســمی گفت:»آموزش و پرورش استان 
در قالب استودیو نگاه البرز کالس های مجازی 
آمــوزش دروس دوره های تحصیلــی ابتدایی، 
متوســطه اول و دوم را با حضور دبیران و اساتید 
مجرب اســتان برگزار و فایل های ویدیویی این 
کالس ها را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.« 
او ادامه داد:»با توجــه به تعطیالت مدارس برای 
پیشــگیری از انتشــار و ابتال به کروناویروس و 
برای جلوگیری از اختالل در سیســتم آموزش 
دانش آموزان در اســتان، این اقدام در دســتور 
کار قرار گرفتــه و محتوا و فایل های آموزشــی 
به زودی از طریــق پایگاه اطالع رســانی اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان، صفحــه آپارات 
و صفحات مجــازی اداره کل قابل مشــاهده و 

دریافت خواهد بود.«

 تصویب بودجه سال
 ۱۳۹۹ شهرداری شهر فردیس

بودجه شــهر فردیس۴۳۳ میلیــارد تومان به 
اتفاق آراء اعضای شورای شــهر مصوب گردید 
۵۸ درصد ایــن بودجه مربــوط به ردیف 
پروژه های عمرانی و ۴۲ درصــد به هزینه های 
جاری اختصاص یافت.حســن ســعیدی عضو 
شــورای اســالمی شــهر فردیس خبر داد:در 
جلسه رسمی شــورای اسالمی شــهر فردیس 
بودجه شهرداری فردیس با ردیف درآمدی ۴۳۳ 
میلیارد تومان به اتفــاق آراء مصوب گردید ۵۸ 
درصد این بودجه با اعتبــار ۲۵۰ میلیارد تومان 
مربوط به ردیف پروژه های عمرانی و ۴۲ درصد 
این بودجه با اعتبــار ۱۸۳ میلیارد تومان مربوط 
به ردیف هزینه های جاری میباشــد.امید است 
در سال جدید با عنایت خداوند متعال با افزایش 
۱۵۸ میلیارد تومانی نســبت به بودجه ســال 
جاری گامی بزرگ در جهت پیشــرفت و توسعه 

شهری ایجاد شود.



مدیرکل راه و شهرسازی تهران خبرداد

ح ملى مسکن تهرانسر منتفى شد ثبت نام مردم در طر
خریــدار    درحالی مرحلــه دوم ثبت نــام طرح 
ملی مســکن امروز آغاز می شــود که مدیرکل راه و 
شهرســازی تهران از عدم امکان ثبت نام این طرح در 
تهرانســر خبر داد و گفت: دولت واحدهای تهرانسر را 

در بازار می فروشد.
قرار اســت از  امــروز مرحله دوم ثبت نــام طرح ملی 
مسکن در ۵ استان و ۹۸ شهر آغاز شود.طبق اطالعیه 
معاونت مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
ثبت نام مرحله دوم طرح ملی مســکن از ساعت ۱۰ 
صبح امروز شــنبه ۹۸/۱۲/۱7  آغاز و ساعت ۲۴  روز 

یکشنبه ۹۸/۱۲/۱۸  پایان خواهد یافت.
متقاضیان مرحله دوم طرح ملی مســکن می توانند 
با مراجعه به ســامانه بدون محدودیــت در ظرفیت، 
ثبت نام کنند و پــس از اتمام زمان ثبت نــام و پایان 
پاالیش متقاضیان بر اساس شرایط طرح، متقاضیان 
نهائی مطابق ظرفیت احصاء شــده برای هر شهر، از 

طریق قرعه کشی انتخاب می شوند.
افرادی که در مرحلــه اول ثبت نام کــرده و به عنوان 
متقاضی اولیه پیامک احراز شرایط را دریافت کرده اند 
چنانچه در بازه زمانی اعالم شــده، انصراف خود را در 
ســامانه ثبت کرده باشــند، می توانند در این مرحله 
ثبت نام کنند. در این خصوص الزم به ذکر اســت که 
متقاضیان که نســبت به عدم احزار شرایط در مرحله 
اول ثبت نام اعتراض کرده اند، چنانچه حائز شــرایط 
تشخیص داده شوند، نیازی به ثبت نام مجدد نداشته 
و در فراینــد قبلی ثبت نــام طرحملی مســکن قرار 

می گیرند.

همچنین در شــهرهایی کــه در مرحلــه اول و دوم 
ثبت نام قــرار نداشــته اند، در صــورت تأمین زمین 
در مراحل بعدی در این شــهرها نیــز ثبت نام صورت 

می گیرد.
این در حالی اســت کــه مدیرکل راه و شهرســازی 
استان تهران از عدم امکان ثبت نام مردم در طرح ملی 

مسکن تهرانسر خبر داده است.
رضا نگهبان با بیان پروژه های تهرانســر پیشانی طرح 
ملی مســکن اســتان تهران اســت افزود: این طرح 
۲۰۰۰واحدی در قالب ساختمان های ۸ تا ۱۲ طبقه 
اســت. از این مجموع ۴ بلوک با حضور رییس جمهور 
در شهریور امسال کلنگ زنی شد که در مرحله اجرای 

فونداسیون است.
وی تصریــح کــرد: ۱۰۰۰ واحد دیگر نیــز به زودی 
جهت فراخوان و جذب ســرمایه گــذار در فروردین 
ماه به روزنامه های کثیر انتشــار اعالم و آگهی خواهد 
شــد و در مقیاس گسترده اطالع رســانی می شود تا 
شرکت های سرمایه گذار ســاختمانی در این بخش 

وارد شوند.
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان تهران یادآور شد: 
متداول ترین پرســش ها در طرح  ملی مسکن مربوط 
به نحوه واگذاری پروژه های تهرانســر اســت. برخی 
واحدهایی که از پروژه های مشــارکتی تهرانسر سهم 
دولت می شود ) براساس قرارداد ها( بعد از ۵۰درصد 

پیشرفت ساختمانی، در بازار عرضه می شود.
نگهبان با بیــان این که قیمــت و نحــوه عرضه این 
واحدها در همان زمان مشــخص خواهد شد، اضافه 

کرد: برخی می پرســند ما چگونه مــی توانیم برای 
خرید پروژه های تهرانســر ثبت نام کنیم که در این 
زمینه بایــد گفت  واحدهای تهرانســر در این مرحله 
از ثبت نام قــرار ندارد  و آن بخش از اقدام ملی اســت 
که در قالب مشــارکت تعریف شده اســت و شرایط و 
نحوه واگذاری آنها )واحدهای ســهم دولت ( در زمان 
تکمیل پروژه ها مشــخص و از طریق آگهی روزنامه 

عرضه خواهد شد.
وی با اشاره به این که زمین های تخصیص داده شده 
به طرح ملی مسکن در شهرهای دماوند، صفا دشت، 
شــریف آباد و فیروزکــوه، کیالن و پیشــوا به بنیاد 
مسکن تحویل شــده و مدیران بنیاد مسکن استان 
تهــران در مراحل طراحــی و اخذ پروانه هســتند، 
اظهار کرد: قرار اســت ۱۱ هزار واحد توســط بنیاد 
مســکن و ۲ هزار واحد توسط ســتاد اجرایی فرمان 
امام ساخته شــود.به همین منظور زمینی متعلق به 
ســتاد اجرایی در فرون آباد پاکدشت به وسعت ۳۸ 
هکتار برای این طرح فراهم شــده است که طراحی 
آن انجام شــده و مراحل تصویب قانونــی و تعیین 
کاربری آن در حال انجام اســت و پیمانکار ســاخت 
آن انتخاب شــده و به محض صدور پروانه شروع به 

کار خواهد شد.
وی بــا بیان ایــن کــه برنامه ریزی ما بــرای تحویل 
واحدهای طرح ملی مســکن ۲ ســاله اســت، ابراز 
امیدواری کرد: باقیمانده پروژه های طرح ملی مسکن 
تهران اوایل سال آنده آغاز و قبل از پایان سال ۱۴۰۰ 

با کمک سازنده ها به متقاضیان تحویل داده شود.

پالک

بررســی آمار رســمی قیمت مسکن 
تهران حاکی از آن اســت که در برخی 
مناطــق ۲۲ گانــه تعــداد معامالت 
و قیمت ها به واســطه ســفته بازی و 
تقاضای ســرمایه ای افزایــش یافته 
اســت.در بهمن ماه امســال میانگین 
قیمت یــک مترمربــع اپارتمــان در 
مناطق ۲۲ گانه تهــران به ۱۴ میلیون 
و ۴۰۵ هزار تومان افزایش یافت که در 
مقایســه با ماه پیش از آن )دی( حدود 

۳.7 درصد رشد را نشان می دهد.
تعداد قراردادهای ثبت  شده در سامانه 

امالک و مســتغالت نیز در دومین ماه 
زمســتان صعودی بود و از ۹۶۶۴ فقره 
در دیمــاه به ۱۲۰۱۴ فقــره در بهمن 
۹۸ افزایش یافته اســت. از سوی دیگر 
ارزش معامالت انجام شده در ۳۰ روز 
بهمن به مرز ۱۶ هــزار میلیارد تومان 
نزدیک شــد که حدود ۳۰۰۰ میلیارد 
تومــان از رقم معامالت اردیبهشــت 
ماه امسال بیشــتر است.بررسی روند 
قیمت مســکن در مناطــق ۲۲ گانه 
نشان می دهد در مناطقی که افزایش 
قیمت اتفاق افتــاده، آمار معامالت نیز 

باالتر بوده اســت. به عنــوان مثال در 
منطقه ۲ متوسط قیمت یک مترمربع 
واحد مســکونی طی بهمن ۹۸ بالغ بر 
۲۱ میلیون و ۵۵۵ هــزار تومان بوده 
که نســبت به ماه پیــش از آن بیش از 
۶.۲ درصد افزایش یافته است. در این 
منطقه ۱۱۸۸ فقره قرارداد طی بهمن 
ماه ثبت شــد که در مقایســه با دیماه 

امسال ۲۶.7 درصد رشد داشته است.
در منطقه ۴ متوســط قیمت از ۱۴.۲ 
میلیون تومان به باالی ۱۴.۵ میلیون 
تومان افزایش یافته و به همین نسبت 

نیز تعداد قراردادهــا نیز روند صعودی 
داشــته اســت. تعداد قراردادهای ماه 
گذشته مســکن در این منطقه ۱۱۴۵ 
فقره بوده که نســبت به ماه پیش از آن 

۲7.۶ درصد افزایش یافته است.
همچنیــن در منطقه ۵ نیــز این روند 
تکرار شــده است؛ متوســط قیمت هر 
مترمربع مســکن از ۱۶ میلیون و ۴۳۹ 
هزار تومان دیماه ۹۸ با ۶.۳ درصد رشد 
به ۱7 میلیون و ۴۶۸ هزار تومان و تعداد 
قراردادها از ۱۶۶۱ فقره با ۳۰.۱ درصد 

به ۲۱۶۱ فقره افزایش یافته است.

مظنه
قیمت مسکن در چنبره تقاضای سرمایه ای و سفته بازی
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مدیرعامل شرکت عمران پردیس:
وش »عرصه« مسکن  خرید و فر

ونا  مهر برای کاهش ابتال به کر
اینترنتى شد

مدیرعامل شــرکت عمران پردیس اعالم کرد: 
به منظور جلوگیری از شــیوع ویــروس کرونا 
متقاضیــان می توانند »عرصه« واحــد خود را 

اینترنتی خرید کنند.
به نقل از وزارت راه و شهرســازی، سید مهدی 
هدایت در ایــن باره افــزود: با توجه بــه اینکه 
متقاضیان زیادی داریم که از شهرهای مختلف 
ایران برای خریــد عرصه به پردیــس مراجعه 
می کننــد، اقداماتــی انجام شــده اســت که 
متقاضیانی که قصد خرید عرصــه واحد خود را 
https:// دارند می توانند با مراجعه به ســایت

www.pardis.city اقدام بــه خرید عرصه 
واحد خود و رسید دریافت کنند.

وی با بیان اینکه روزانه حــدود ۳ هزار مراجعه 
کننده داریم، گفت: پرداخــت قیمت عرصه در 
ســایت انجام می شــود ضمن اینکه می توانند 
خرید عرصه واحد را در همین سامانه به صورت 

اقساط خریداری کنند.
مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید پردیس 
تصریح کــرد: با دســتور محمد اســالمی وزیر 
راه و شهرســازی و تصویــب مجمــع عمومی 
شرکت عمران شــهر جدید پردیس، متقاضیان 
می توانند با تخفیف شــرایط نقدی تا آذر ســال 
آینده پرداخت را به صورت اقســاط انجام دهند 

و این شرایط دیگر تمدید نخواهد شد.

 پویش حمایت از مستاجران 
ونایى در شرایط کر

 رییــس اتحادیه صنــف مشــاوران معامالت 
امالک مشهد گفت: مشــاوران معامالت امالک 
این کالنشهر با توجه به شــرایط ناشی از بحران 
بیماری کرونا بــه صورت خودجــوش اقدام به 
راه اندازی پویشــی اجتماعی به منظور حمایت 
از مســتاجران و رعایت حال آنها توسط مالکان 

واحدهای مسکونی و تجاری کرده اند.
علی اصغر مرادزاده افزود: این پویش را مشاوران 
معامالت امالک با هدف رعایت حال مستاجران 
در شرایط رکود بازار و تعطیلی بسیاری از کسب 

و کارها شکل داده اند.
وی اضافه کرد: در شــرایط کنونی بســیاری از 
مستاجرین واحدهای مسکونی و تجاری قادر به 
پرداخت اجاره اســفندماه خود نیستند و از آنجا 
که مشــاوران امالک رابط بین موجر و مستاجر 
هســتند با پیوســتن به این پویش به موجرها 
توصیه می کنند که رعایت حال مســتاجران را 
بکنند و اگر آنان بــرای پرداخت اجاره بها مهلت 
بیشتری خواســتند این فرصت را به مستاجران 

بدهند.
رییس اتحادیه صنف مشاوران معامالت امالک 
مشــهد گفت: از آنجا که 7۰ درصد مشــاوران 
معامالت امالک در مشــهد خودشــان مستاجر 
هستند شرایط مستاجران را بیشتر از باقی مردم 
درک کرده و در این پویش فعالتر عمل می کنند 
و با مالک یا موجر تمــاس گرفته و رضایت وی را 

برای تخفیف در اجاره جلب می  کنند.
مرادزاده افزود: در حال حاضر شرایط مستاجران 
واحدهــای تجــاری بــه مراتب ســخت تر از 
مستاجران واحدهای مســکونی است زیرا بازار 
به دلیل شیوع کرونا تعطیل شــده و بسیاری از 

مستاجران واحدهای تجاری درآمدی ندارند.
وی ادامه داد: شــرایط ناشــی از بحران بیماری 
همه گیــر کرونا وضعیــت کســب و کار را برای 
مشــاوران معامالت امالک نیز ســخت کرده به 
طوری که مســتاجران یا مالکان خانه ها به خاطر 
پیشگری از شیوع ویروس حاضر نیستند به مشاور 

و مستاجر جدید اجازه بازدید از خانه را بدهند.



جوالن دالالن زیر سایه قیمت گذاری دستوری خودرو

وهای کارخانه ای   کاسبى پرسود خریداران خودر
فاطمــه اکبرخانی   این روزها کــه فاصله قیمت 
خــودرو از کارخانــه تــا بازار زیر ســایه سیاســت 
قیمت گذاری دســتوری به شــدت افزایــش یافته، 
خریداران در صدد هســتند تــا با خرید خــودرو از 
کارخانه و فروش آن به نرخ حاشــیه بازار، ســود بی 

دردسر و بادآوری نصیب خودشان کنند.
سال هاســت دولت با اعمال سیاســت قیمت گذاری 
دســتوری به بهانه کنترل قیمت ها، ضمن اینکه بازار 
را ملتهب تر کرده باعث شــده به خاطر حاشــیه سود 
باالی خودرو از کارخانه تا بازار، اوال خودرو را از کاالی 
مصرفی به سرمایه ای تبدیل شــود و ثانیا خریداران 
خودروی کارخانه ای ســود هنگفتی زیر ســایه این 

سیاست رانت زا به جیب بزنند.
از طرفــی افزایش بــی رویــه قیمت خــودرو طی 
ماه های گذشــته باعث شــده تا ولع مردم نسبت به 
سرمایه گذاری در این بازار و نگاه سرمایه ای به خودرو 
بیشتر شود در همین راستا بررســی های انجام شده 
نشــان می دهد خریداران خودرو در این مدت بیشتر 
در پی فروش و کســب ســود از ایــن کاال بوده اند تا 

استفاده شخصی از آن.
در این زمینه حسن کریمی سنجری کارشناس بازار 
خودرو به خبرنــگار اقتصادآنالین گفت: متاســفانه 
رانت موجود در بازار خودرو باعث شــده تا این کاال به 

جای اینکه برای مردم جنبه مصرفی داشــته باشــد، 
بیشتر تبدیل به کاالی ســرمایه ای شده و بسیاری از 
خریداران صرفا به خاطر حاشیه سود خودرو اقدام به 

خرید آن می کنند.
کریمــی قیمــت گــذاری دســتوری خــودرو را 
تنها عامل شــرایط فعلی دانســت و اظهــار کرد: 
دولت با این سیاســت فقــط باعــث افزایش زیان 
خودروســازان و التهاب بیشــتر بازار خودرو شــد 
ضمن اینکــه فاصله قیمتــی برخــی از خودروها 
بین کارخانه تــا بازار بیش از ده هــا میلیون تومان 
است و همین سود چشــمگیر، داللی را در این بازار 

افزایش داده است.
این کارشــناس خودرو تاکید کرد: تا زمانی که دولت 
به این سیاست غلط پافشاری کند، قیمت خودرو بی 
رویه افزایش خواهد یافت و این نگاه ســودجویانه به 

خودرو نیز از بین نخواهد رفت.
فربد زاوه دیگر کارشــناس بازار خــودرو درباره این 
مســئله اظهار کرد: طبیعی است که هرکاالیی فاصله 
قیمتی داشته باشد جنبه ســرمایه گذاری پیدا کند 
همانطور که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد حتی 
کســانی که قصد واردات هم نداشتند به سمت خرید 

آن هجوم بردند.
او اضافــه کرد: بــا توجه به حاشــیه ســود باالی 

خودرو، مردم بــرای نجات ســرمایه های خود به 
ســمت این ســونامی رفته اند و هر زمان که فاصله 
قیمــت کارخانــه و بازار کاهــش یابد دســت نگه 
می دارند تا در آینده نزدیک ســود بیشتری نصیب 

خود کنند.
به گفته زاوه، متاســفانه در کشــور ما به این صورت 
اســت که حتی اگر این خودروها استفاده هم شوند 
باز ســود باالیی برای صاحبانشــان دارند، یعنی اگر 
خریداران خــودروی کارخانه ای، به مدت یکســال 
هم از خودرویشــان اســتفاده کنند می توانند آن را 
به قیمت روز بفروشــند درحالیکه در هیچ کشوری 
قیمت کاالی دســت دوم باالتــر از قیمت خرید آن 

نیست.
این کارشــناس بازار خودرو راهکار حل این معضل را 
آزادســازی قیمت خودرو عنوان کرد و گفت: البته در 
این صورت هــم مردم سرمایه شــان را از بازار خودرو 
خارج و وارد بازارهایی با حاشیه سود باالتر می کنند، 
بنابراین راه حل اساسی حل این مشکل کنترل تورم 

است.
زاوه در پایان تاکید کــرد: تا زمانی که دولت ســعی 
دارد برای مهار تــورم و افزایش قیمت ها، سیاســت 
قیمت گذاری دستوری را اعمال کنند همه بازارهای 

ایران همچون خودرو ملتهب خواهند شد.

پدال

انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی 
محرکه و قطعه ســازان خودرو کشور، 
با ارســال نامه ای به ریاست جمهوری 
اسالمی ایران، خواستار ارائه دستورات 
الزم بــرای پرداخت هرچه ســریعتر 
تسهیالت مصوب به منظور جلوگیری 
از توقــف خــط تولیــد در صنعــت 

خودروسازی شدند.
طبق اعــالم دبیر ایــن انجمن، هیات 
رییســه انجمــن مذکــور ) انجمــن 
تخصصــی صنایــع همگــن نیروی 
محرکه و قطعه ســازان خودرو کشور( 
در نامه ای خطاب به حســن روحانی، 
در رابطه با وضعیت صنعت قطعه سازی 
کشور در سایه تحریم ها و غول بزرگی 

همچــون کرونــا اعــالم 
کرده اند که قطعه سازان  با 
امید به تزریق تســهیالت 
توانسته اند  شــده  مصوب 
با به کارگیــری تمام قوای 
خــود افزلیش چشــمگیر 
تیــراژ تولید را رقــم زده و 

خودروهای کــف کارخانه ها را به صفر 
برسانند.

تا ایــن لحظــه کل میــزان دریافتی 
قطعه سازان کشــور از محل تسهیالت 
پنج هــزار میلیــارد تومانــی مصوب 
شــورای پول و اعتبار، صرفا برای یک 
خودروساز )ایران خودرو( و معادل ۱۵ 
درصد رقم مصوبه است؛ لذا با توجه به 

اینکه تنهــا ۱۰ روز کاری تا 
پایان ســال ۹۸ باقی است، 
تقاضا این انجمن این است 
که به منظــور جلوگیری از 
توقف خط تولید در صنعت 
رییــس  خودروســازی، 
جمهــور دســتورات الزم 
در رابطــه با پرداخت هرچه ســریعتر 
تســهیالت مصوب را صــادر فرموده 
تا در حداقــل زمان باقیمانــده توزیع 
تســهیالت به صنعت قطعه ســازی  

صورت گیرد.
این نامه توسط هیات رییسه انجمن 
تخصصــی صنایــع همگــن نیروی 
محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، 

) محمدرضــا نجفی منــش- رییس 
انجمــن، مهــدی مطلب زاده-نایب 
رییــس انجمــن، آرش محبی نژاد-
دبیــر انجمــن و ســعید صبوری-

خزانــه دار انجمن( به امضا رســیده 
است.

در این رابطــه، آرش محبی نژاد- دبیر 
انجمن صنایع همگن نیــرو محرکه و 
قطعه ســازان  معتقد است که با محقق 
نشــدن وعده مســئوالن در پرداخت 
تســهیالت پنج هزار میلیارد تومانی 
قطعه ســازان، از هفتــه آتــی توقف 
طوالنی حداقــل دو ماهــه و بیکاری 
گسترده تا ۵۵۰ هزار نفر در انتظار این 

صنعت خواهد بود.

قطعه سازان
دستور دهید هرچه سریع تر تسهیالت را پرداخت کنند
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و در سال ۹۹   واردات خودر
مجاز است

الیحه بودجه سال آینده که هم اینک به شورای 
نگهبان ارائه شــده، در یکــی از بندهای الحاقی 
خود، واردات خودرو را به صورت مشــروط مجاز 

کرده است.
به نقل از گمرک، در شرایطی که دولت در الیحه 
ابتدایی خود برای سال آینده، درآمدی از محل 
واردات خودرو ندیده بود، هم اینک کمیســیون 
تلفیق در متن الیحه بودجه ســال آینده که به 
شــورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشــروط 

خودرو را در نظر گرفته است.
در بند الحاقی 7 ذیل تبصره ششــم این الیحه 
آمده است: »در سال ۱۳۹۹ واردات خودروهای 
سبک و سنگین )با اولویت خودروهای ترکیبی 
)هیبریدی(« و ماشین آالت معدنی و راه سازی 
با ارز منشأ خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز 

است«.

وهایى در سال۹۹  چه خودر
مشمول مالیات مى شوند؟

مطابق الیحه بودجه سال ۹۹، انواع خودروهای 
سواری و وانت دو کابین موجود در کشور دارای 
شماره انتظامی شخصی به ارزش 7۰۰ میلیون 
تومان و بیشتر مشمول مالیات بر دارایی سالیانه 

شدند.
 این مالیات بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو 

دهم درصد محاسبه می شود.
خودروها در ســال تملــک، خودروهای متعلق 
به اشــخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات های 
مســتقیم با اصالحات و الحاقــات بعدی )یعنی 
وزارتخانه ها و موسســات دولتی، دستگاه هایی 
که بودجه آنها به وســیله دولت تامین می شود، 
شــهرداری ها و بنیادهــا و نهادهــای انقالب 
اســالمی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت 
امام خمینــی )ره( و مقــام معظــم رهبری(، 
خودروهای تولید شــده و مونتاژ داخل پیش از 
فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده 
و خودروهای وارد شــده پیش از فروش توسط 
نمایندگان رسمی، از پرداخت این مالیات معاف 

شدند.
همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات 
سالیانه خودروهای مشمول تحت تملک خود و 
افراد تحت تکفل را حداکثر تــا پایان بهمن ماه 

سال ۹۹ پرداخت کنند.
تعویض پــالک خودروها و ثبت نقــل و انتقال 
امالکی که به موجب این بند بــرای آنها مالیات 
وضع شده، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد 
انتقال شــامل مالیات بر دارایی، نقــل و انتقال 

قطعی و اجاره ممنوع است.
الیحه بودجــه ســال ۹۹ پــس از تصویب در 
کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد 
اما نمایندگان مجلس به کلیــت آن رای منفی 

داده و الیحه را به کمیسیون بازگرداندند. 
در این حال رئیس مجلس شــورای اســالمی 
با اســتفاده از اصــل ۸۵ قانون اساســی و حکم 
حکومتی رهبر معظم انقــالب، بودجه تصویب 
شــده در کمیســیون تلفیق را بــرای تایید به 

شورای نگهبان ارسال کرد. 
این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا تا اطــالع ثانوی 

تعطیل است.
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یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت گفت: بــر اســاس مصوبه این 
وزارتخانه، الکل و ماســک جزء کاالهای 

اساسی مردم محسوب شده اند.
به نقل از وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
فریبرز حســامی با بیان این مطلب، افزود: 
در حوزه تولید الــکل و مواد ضد عفونی در 

استان لرستان مشکلی نداریم اما متأسفانه در مرحله 
توزیع شاهد نابسامانی های زیادی هستیم.

وی با بیان اینکه از امروز به بعد ناظران سازمان های 
استانی صنعت، معدن و تجارت در کارخانه های مواد 
ضد عفونی به صورت مستمر حضور دارند، افزود: بر 
اساس توافقات صورت گرفته از امروز به بعد تمامی 
محصولی کــه از کارخانه های الکل ســازی خارج 
می شود بایستی مجوز دانشــگاه های علوم پزشکی 

را دارا باشد.
معاون نظارت و بازرســی سازمان صمت 
لرســتان بیان کرد: فروش هر گونه الکل 
بدون مجــوز و در درب کارخانه ها ممنوع 
بــوده و به شــدت بــا متخلفــان برخود 

می کنیم.
حسامی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت، الکل و ماســک جز 
کاالهای اساسی مردم محسوب شده اند، تصریح کرد: 
با برنامه ریزی های صورت گرفته طی چند روز آینده 

مشکل کمبود این مواد رفع می شود.
وی در بخــش پایانی صحبت های خود خاطرنشــان 
کرد: قیمت هر لیتر الکل 7۰ درصــد ۳۴ هزار تومان 
اســت همچنین الکل ۹۶ درصد نیز با قیمت ۳۶ هزار 

تومان بایستی به فروش برسد.

صمت

الکل و ماسک، »کاالی اساسى« شدند

دو هفته کرونایی:

کاهش ۲۰ درصدی صادرات کشور
خریدار  ســخنگوی گمرک جمهوری اســالمی 
ایران گفــت: در دو هفته اخیر که شــیوع کرونا را در 
کشور شاهد هستیم واردات نســبت به همین زمان 
دوهفته ای در سال ۹7 رشــد ۳۵درصدی و صادرات 
کشــور نیز کاهش ۲۰ درصدی از لحاظ وزنی داشته 

است.
 به نقل از گمرک جمهوری اســالمی ایران،  سید روح 
اله لطیفی  با اشــاره به تاثیر کرونا بر تجارت خارجی 
بیان کرد:طی دو هفته ای که کشــور درگیر شــیوع 
ویروس کرونا اســت تجارت خارجی ایران هم تحت 

تاثیر آن قرار گرفته است.
دبیر شــورای اطالع رســانی گمرک اظهار داشت : از 
۲۹ بهمن تا ۱۳ اســفندماه نزدیک بــه یک میلیون و 
7۱۱هزار و ۹۰۶ تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۹۱۵ 
میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۶۴ دالر وارد کشــور شده که 
نسبت به همین بازه زمانی در ســال گذشته که یک 
میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۸۶ تن بــه ارزش یک میلیارد 
و ۸۲۱ میلیــون و ۳۴۸ هــزار و ۵۴۳ دالر کاال وارد 
کشور شــده بود با وجود شــیوع کرونا، از لحاظ وزنی 
۳۵.۵درصد و از لحاظ ارزش ۵.۱ درصد رشــد داشته 

است .
 وی در خصوص رویه صادرات نیــز گفت :در صادرات 

کاال نیز در ایــن مدت دو هفته در کشــور ۴میلیون و 
۱۱۵هــزار و ۳۳۱تــن کاال به ارزش یــک میلیارد و 
۲۸۵میلیون و ۳۰۵هزار و 7۵۰دالر صادرشــده که 
نسبت به این بازه زمانی در سال گذشته از لحاظ وزنی 
۲۰درصد و از لحاظ ارزش ۳۰درصد کاهش داشــته 

است.
 ســخنگوی گمرک در ادامــه گفت: اگــر بخواهیم 
دو هفته قبل و بعد شــیوع کرونــا را در حوزه تجارت 
خارجی مقایسه کنیم ، در رویه واردات از لحاظ وزنی 
۱۲.۵درصد رشد را با وجود شیوع کرونا شاهد بودیم 
و در رویه صــادرات کاهش ۳۴درصــدی را با همین 

مقیاس داشتیم.
 لطیفی دالیل این کاهش را بســته شــدن مرزهای 
زمینــی در برخی از مبــادی های کشــور و نگرانی 
جهانی در خصــوص فراگیری شــیوع این ویروس 

بیان کرد.
 ســخنگوی گمرک در پایان تاکید کرد :فعال شــدن 
دیپلماسی سیاسی،اقتصادی و حتی بخش خصوصی 
را در این برهــه زمانی می تواند ضمــن ایجاد درک و 
اقدام مشترک با همسایگان ایران در خصوص بحران 
به وجود آمده مانع از توقف و بســته شدن مسیر های 

تجارت فرامرزی شد.

در معامالت بازارهای جهان رقم خورد
جهش قیمت جهانى طال

با نگرانی از این که شیوع ســریع ویروس کرونا 
بتواند ضربه ســختی به اقتصاد جهان وارد کند، 
قیمت طال بزرگترین رشد هفتگی خود از ۲۰۱۶ 

به بعد را به ثبت رساند.
به نقل از سی ان بی سی، با نگرانی از اینکه شیوع 
ســریع ویروس کرونا بتواند ضربه ســختی به 
اقتصاد جهان وارد کند، قیمــت طال بزرگترین 
رشــد هفتگی خود از ۲۰۱۶ به بعــد را به ثبت 
رســاند.این در حالــی اتفاق می افتد که ســود 
اوراق قرضه آمریکا در حال ادامه دادن به سقوط 
تاریخی خود اســت و به شــکلی نگران کننده 
پایین آمده اســت.قیمت خرید نقدی هر اونس 
طال، اســپات گلد، جهش این هفته خود را به ۲ 

درصد افزایش داد و به ۱۶۶۹.۱۳ دالر رسید.
قیمت پیش خرید هر اونس طــالی آمریکا ۰.۲ 
درصد در معامــالت روز جمعه رشــد کرد تا در 
ســاعت ۱۰:۳7 به وقت تهران، قیمت خود را به 

۱۶7۱ دالر برساند.
نگرانی از ویروس به جز تقاضــا برای طال تقاضا 
را بــرای اوراق قرضــه آمریکا باال برده اســت تا 
ســود این اوراق برای چندمین بار رکورد پایین 
جدیدی ثبت کــرده و به ســقوط تاریخی خود 

ادامه دهد.
سود اوراق ۱۰ ساله خزانه داری به رکورد پایین 

۰.۸۹۹ درصد سقوط کرد.
سود اوراق ۳۰ ساله آمریکا هم تا ۱.۵۴۳ درصد 
سقوط کرد و سود اوراق ۲ ساله تا ۰.۵۵۴ درصد 

پایین آمد.

 بازار داخلى سکه و طال
 آرام گرفت

طبق اعــالم نایب رییس اتحادیــه طال و جواهر 
تهران، بازار ســکه و طال داخلــی در هفته اخیر 
تحت تاثیر کاهش قیمــت ارز که افزایش قیمت 
انس جهانــی را بی اثر کــرد و باتوجــه به اینکه 
میزان دادوستدها نیز بســیار پایین بوده است، 

بسیار آرام طی شد.
محمد کشــتی آرای در رابطه بــا وضعیت بازار 
داخلی سکه و طال در هفته ای که گذشت، اظهار 
کرد: در روزهــای پایانی هفته نســبت به اوایل 
هفته قیمت انس جهانی افزایــش پیدا کرد اما 
باتوجه به اینکه در طول هفته کاهش قیمت ارز 
در بازارهای داخلی وجود داشــت، در طی این 
هفته افزایش قیمت ســکه و طال در بازار وجود 
نداشــت. در طول هفته ای که گذشــت قیمت  
سکه در محدوده پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
تا پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نوســان بود 
و روزپنجشــنه، پنج میلیون و ۹۲۰ هزار تومان 

قیمت داشت.
نایــب رییــس اتحادیه طــال و جواهــر تهران 
افزود: عــالوه براین باتوجه به اینکــه این روزها 
دادوســتدها به شــدت کاهــش پیدا کــرده و 
تقاضایی در بازار وجود نــدارد، بنابراین حبابی 
هم روی قیمت ســکه ایجاد نشــده است. این 
هفته روند قیمــت ارز نزولی بوده و اثر نوســان 
افزایشی حدود ۲۰ دالری انس جهانی را خنثی 
کرد؛ بنابراین افزایش قیمت انس جهانی که در 
آخرین روز هفته به ۱۶۴۴ دالر رسید، تاثیری در 
افزایش قیمت طال و ســکه در بازارهای داخلی 

نداشت. در مجموع بازار بسیار آرام بوده است.

غ  مشکلى در تامین گوشت مر
شب عید وجود ندارد

نایب رئیس کانــون انجمن صنفــی مرغداران 
گوشــتی با بیان اینکه مشکلی در تامین گوشت 
مرغ شب عید وجود ندارد، گفت: هیچ گزارشی 

از آلودگی طیور به کرونا ارائه نشده است.
حبیب اســداهلل نژاد، نایب رئیس کانون انجمن 
صنفی مرغداران گوشــتی با بیان اینکه مشکلی 
در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز جامعه برای ایام 
عید وجود ندارد، گفت: پیش بینی ما برای بازار 
مرغ در ایام عید بازاری آرام اســت، بازار مصرف 
در این ایام دچار چالــش نخواهد بود اما احتمال 

زیان تولیدکنندگان وجود دارد.
وی ادامــه داد: زمان جوجه ریزی بــرای تولید 
شب عید، قیمت جوجه یکروزه به حدود ۵۰۰۰ 
تومان رســیده بــود و مرغــداران جوجه مورد 
نیازشان را دو برابر قیمت مصوب خریدند ضمن 
اینکــه درحال حاضــر با کاهــش تقاضا قیمت 
جوجه نیز کاهــش یافته و به حــدود ۲۰۰۰۰ 

تومان رسیده است.
این مقــام مســئول افــزود: بنابرایــن قیمت 
تمام شــده تولید هرکیلوگرم مــرغ زنده برای 
تولیدکنندگانــی که این کاال را شــب عید وارد 

بازار می کنند، ۹7۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان است.
وی اضافه کــرد: هم اکنون با توجه به شــرایط 
خاص جامعه، شــیوع کرونــا و کاهش قدرت 
خرید مــردم تولیدکنندگان نگران انباشــت 
کاالی تولیــدی خود یــا کاهش شــدید نرخ 
آن در بازار مصرف هســتند و باتوجه به توقف 
صادرات، دولت باید از همیــن االن برای این 
مســاله برنامه ریزی کند کــه در صورت عدم 
جذب مرغ های تولیدی از ســوی بازار، شرکت 
پشــتیبانی امــور دام بتواند آنهــا را به صورت 

توافقی خریداری کند.
اســداهلل نژاد توضیح داد: به دلیل شیوع کرونا، 
کشورهای دیگر درخواســتی برای خرید مرغ از 

ایران ندارند و صادرات کاماًل متوقف شده است.
وی قیمــت هرکیلوگــرم مرغ زنــده را در حال 
حاضر به صورت نقدی ۸۶۰۰ تومان و مرغ گرم 
را بین ۱۲هزار و7۰۰ تومان تــا ۱۳ هزار و ۲۰۰ 

تومان اعالم کرد.

متوقف شدن محموله های پسته 
پشت مرزها

رییس انجمن پســته ایران در خصــوص تاثیر 
کرونا بر صادرات پسته توضیحاتی را ارائه کرد.

محمدصالحی در پاسخ به این سوال که آیا شیوع 
ویروس کرونا تاثیری بر صادرات پسته گذاشته 
اســت؟ اظهار کرد: چینی ها یکــی از خریداران 
اصلی پســته ایران بودند و هرســال بعد از سال 
نوی چینی این محصول را خریداری می کردند 
اما با شــیوع ویروس کرونا دیگر خریدی صورت 
نگرفت؛ در حالی که چین یک بازار خوب و مهم 
برای ما بود. از طرفی با بســته شدن مرزها براثر 
شــیوع این ویروس در اروپا پســته لطمه زیای 
خورده و بســیاری از بارهای پسته پشت مرزها 

باقی مانده است.
وی در ادامه  با بیان اینکه امســال ۲۲۰ هزار تن 
پسته در داخل تولید شــده است، گفت: در حال 
حاضر هیچ کمبودی در تامین پســته شب عید 

نداریم و قیمت ها نیز مناسب است.


