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تسلیت

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت خودرو های داخلی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

اســامی،  نظــام  و  انقــاب  صدیــق  یــار  و  مهــذب  عالــم   رحلــت 
آیت اهلل حاج سید هاشم رسولی محالتی موجب تأثر و تألم گردید.

ضمن عرض تسلیت ارتحال ایشــان به حضور روحانیت معزز، دوستداران و بیت 
معززشــان علی الخصوص فرزند ارجمند ایشان آقای جواد رسولی و دیگر فرزندان 
گرانقدر و دامادهای محترم حضرات آقایان حاج شــیخ علی اکبر ناطق نوری، حاج 
ســید محمدعلی شهیدی محاتی، عباس آخوندی و سایر بستگان برای آن عالم 
ربانی از درگاه احدیت، مغفرت و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل 

و اجر جزیل مسئلت می نمایم.
مدیریت و کارکنان کمپانی یونایتد موتورز آلمان 
خسرو برقشی

قیمت )به تومان(نوع سکه
4/808/000سکه تمام طرح جدید
4/787/000سکه تمام طرح قدیم

2/438/000نیم سکه
1/473/000ربع سکه
930/000گرمی

492/000هر گرم طای 18 عیار
نوع ارز

13/027دالر
14/620یورو
17/542پوند

2/308لیر ترکیه
3/702  درهم امارات
11/2دینار عراق

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف

39/800/00057/300/000پراید 1111

37/381/00052/300/000پراید 2131
40/330/00060/000/000پراید3151
155/000/000215/000/000چانگان4
43/460/00064/400/000تیبا صندوق دار5
55/960/00069/000/000ساینا دنده ای6
63/158/00083/000/000پژو 7405
8SLX 67/998/00095/000/000پژو
65/578/000103/000/000پژو 405 دوگانه سوز9

78/338/000105/500/000پژو پارس10

--پژو پارس TU5 کاس 1113
67/283/00094/500/000پژو 206 تیپ 122
83/690/000118/000/000پژو 206 تیپ 135
80/303/000118/000/000پژو V206 8 صندوقدار14
15)LX( 66/770/00087/900/000سمند ال ایکس
16EF7 69/773/000100/700/000سمند
17EF7 128/600/000-سمند دوگانه سوز
83/623/000127/500/000دنا18
178/000/000-تندر پاس دنده ای19
96/730/000139/500/000پژو 207 دنده ای20
273/000/000436/000/000مزدا 213
22H30-164/000/000
--استپ وی23
178/700/000-207 اتوماتیک24
114/994/000388/000/000پژو 252008
67/203/00093/200/000رانا26

رئیس  جدید سازمان نظام مهندسی تهران 
با تأکید بر اینکه با امضاءفروشی مهندسان ناظر 
مقابله خواهد شد، گفت: برای برخورد با این 

موضوع برنامه های ویژه ای داریم.
ســعید ســعیدیان در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس، در پاســخ به این ســؤال که رؤسای سابق 
ســازمان نظام مهندســی بحث برخورد و مقابله 
با امضاءفروشی مهندسان ناظر را مطرح می کردند، 
افزود: اتفاقاً برای برخورد با این موضوع برنامه های 
ویــژه ای داریم و جزء برنامه های اصلی خواهد بود. 
وی در پاسخ به این سؤال که برای باال بردن کیفیت 
ساخت وســاز چه باید کرد، گفت: یکی از مواردی 
که باید همواره به آن توجه کرد این اســت که باید 

ساختمان ها نیز همانند هر محصول و کاالیی دارای 
شناسنامه و استاندارد باشند.

رئیس جدید سازمان نظام مهندسی تهران افزود: 
قطعاً شناسنامه فنی ملکی نشان خواهد داد تا یک 
ساختمان از صفر تا 100 چگونه و توسط چه افرادی 

و چه مصالح ساختمانی تکمیل شده است.
سعیدیان ادامه داد: در قانون بر صدور شناسنامه 
فنی ملکی، تأکید شــده است. برای گسترش این 
به صورت جدی مســئوالن تأثیرگذار  باید  برنامه 
در ســاخت  و ســاز مثل وزارت راه و شهرسازی و 
شهرداری ها به اجماع در این خصوص برسند. البته 
در حال حاضر شناسنامه فنی ملکی به صورت بسیار 

محدود در حال صدور است.

گفتنی اســت، پدیده امضافروشی، سالهاست 
که در ساخت وســازهای ساختمان کشور بویژه در 
شــهرهای بزرگ و تهران وجود دارد. پیش از این 
اصال درباره پروانه ســاختمان، در فرآیند ساخت، 
بکارگیری مجری ذیصالح را الزام نکرده بودند، اما 
با الزامی شــدن آن  برای ساختمان های متراژ باال، 
این ناهنجاری کم کم نمایان شد. امضا فروشی هایی 
که برخی مهندسان ناظر با قیمت های چند صد هزار 
تومانــی انجام می دهند. این موضوع آنچنان بغرنج 
شــد که شــهرداری تهران در مقطعی طی نامه ای 
به ســازمان نظام مهندسی تفاهمنامه سال 91 در 
خصوص همکاری در ســاخت و سازها را به دالیلی 
از جمله پرهیــز از نظارت های صوری مهندســان 

ناظر لغو کرد.
امضا فروشی یکی از مهم ترین عواملی است که 
عالوه بر تهدید اســتحکام سازه ها هدر رفت منابع 
و ســرمایه های ملی را نشــانه رفته است. به گفته 
مسئوالن یکی از عواملی که به افزایش ساختمان های 
نوساز فرســوده در کشــور دامن زده پدیده امضا 
فروشی است. علت اصلی شیوع پدیده امضا فروشی 
چندشغله بودن مهندسان ناظر است.  راهکار اصلی 
مقابله با این پدیده این اســت که مهندســانی در 
این حوزه به کار گرفته شــوند که تنها شغل آن ها 
نظارت بر روند ســاخت و ساز باشد و این وظیفه را 
حتی در عوض دریافت مبالغی به شخص دیگر نیز 

واگذار نکنند.

رئیس کل بیمه مرکزی از بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص 
ثالث از اول بهمن ماه خبرداد.

به خبرگزاری فارس، غالمرضا سلیمانی در نشست خبری خود با  اشاره 
به حادثه رخ داده در کرمان در حاشیه مراسم تشییع سردار سلیمانی اظهار 
داشــت: سه میلیارد تومان در قالب هدیه به استانداری کرمان اختصاص 
داده شده تا به خانواده جان باختگان و مجروحان این حادثه کمک شود. 
وی افزود: درخصوص تعداد کشته شدگان، بیمه مرکزی ورود نخواهد 
کرد چرا که هیچ گونه پوشــش بیمه ای برای این ســانحه وجود ندارد و 
خســارت آن هم به بیمه ارتباط نخواهد داشــت. هماهنگی های الزم با 
اســتانداری بــه عمل آمده تا بتوان این مبلــغ را در اختیار مصدومان و 
خانواده فوت شدگان قرار داد که این تنها یک مسئولیت اجتماعی است. 
رئیس  کل بیمه مرکزی درخصوص خسارات وارده به اموال عمومی 
و اموال مردم در جریان اغتشاشــات بنزینی، گفت: آن دسته از بانک ها، 
واحدهای تجاری و مسکونی و پمپ بنزین هایی که بیمه حوادث و آشوب 
داشــتند با مراجعه به شــرکت های بیمه و ارائه مدارک در حال دریافت 

خسارت خود هستند.
سلیمانی با  اشاره ادامه فرایند ارزیابی خسارت واحدهای آسیب دیده، 
گفت: پیش بینی ما این اســت که در باالترین حالت 40 میلیارد تومان 
خسارت به واحدهایی که بیمه آتش سوزی را داشتند وارد شده است که 

باید توسط شرکت های بیمه پرداخت شود.
وی درباره بخشــودگی جرایم دیرکرد بیمه شــخص ثالث گفت: به 
منظور کاهش حوادث تصادفات و کمک به اقشار آسیب پذیر از اول بهمن 
ســال جاری به مناسبت دهه فجر به همه شرکت ها ابالغ شده خودروها 
و موتورسیکلت هایی که هنوز نتوانستند بیمه شخص ثالث دریافت کنند 

با بخشودگی جرایم دیرکرد نسبت به صدور بیمه نامه آنها اقدام شود.
همچنین، جهانگیری، معاون بیمه مرکزی در گفت وگو با خبرگزاری 
ایسنا، درباره پرداخت خسارت هواپیمایی بوئینگ گفت: هواپیمای بوئینگ 
نو مدل ۸00-۷۳۷ حــدود 100 میلیون دالر ارزش دارد، اما هواپیمای 
که ســاقط شد حدود سه سال کار کرده بود که ارزش آن تا ۷0 میلیون 
دالر برآورد شده است، در نتیجه خسارتی که باید بابت بدنه این هواپیما 

پرداخت شود ۷0 میلیون دالر پیش بینی شده است. 
وی با  اشاره به اینکه در حال حاضر بیمه نامه اوکراینی در اختیار نیست 
که مشخص شود خسارت مسافران و خدمه دقیقا چه مبلغی است؟ گفت: 
براساس آنچه در بیمه های بین المللی تحت پوشش قرار می گیرد، برای بار 

هر مسافر حدود 1000 تا 1۵00 دالر برآورد می کنند. 
معاون بیمه مرکزی ادامه داد: با توجه به برآورده های اولیه پیش بینی 
می کینم که حدود ۲4 میلیون دالر خسارت برای مسافر، خدمه و بار باشد 
و ۷0 میلیون دالر هم خسارت بدنه خواهد بود که در مجموع حداقل 100 
میلیون دالر است که ممکن است با توجه به بیمه نامه اوکراینی این رقم 

تغییر کند و تا 1۵0 میلیون دالر نیز برسد.
جهانگیری با بیان اینکه خسارت برآورد شده را دولت ایران می پردازد، 
گفت: نحوه پرداخت آن به توافق بین دو دولت ایران و اوکراین برمی گردد؛ 
به طوری که ممکن است توافق کنند ایران رقم مربوط به خسارت مسافران 
را به طور مستقیم به آنها بپردازد و خسارت هواپیما و خدمه را به شرکت 

هواپیمایی اوکراینی پرداخته و خود شرکت آن را بپردازد. 

به  با  اشاره  تایر  انجمن صنعت  سخنگوی 
اینکه صنعت تایر چند ماهی است که درگیر 
گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه است، 
گفت: آقایان برای واردات تایر ارز چهار هزار 
و 200 تومانی دارند اما برای تولید ارزی ندارند.

مصطفی تنها در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 
با  اشــاره به اینکه حجم واردات تایرهای ســنگین 
جوابگوی نیاز چند ســال آینده کشور است، اظهار 

کرد: بیش از نیاز بازار تایر سنگین وارد کشور شده 
است. وی در خصوص نحوه توزیع تایرهای سنگین 
وارداتی هم گفت: از طریق ستاد تنظیم بازار میزان 
توزیع تایرها در اســتان ها و نمایندگی ها مشخص 
می شــود. عالوه بر این اداره راهداری هم می تواند 
معرفی نامه هایی را برای دریافت تایر با نرخ مصوب 

دولتی به متقاضیان ارائه کند.
ســخنگوی انجمن صنعت تایر، افــزود: برای 

جلوگیــری از خواب ســرمایه واردکننــدگان اگر 
حواله های صادره تا چند هفته مورد اســتفاده قرار 
نگیرنــد واردکننده می تواند تایرها را با نرخ مصوب 

در بازار به فروش برساند.
 تنها در رابطه با وضعیت تولید تایر سنگین در 
کشور با اشاره به اینکه ارزی به ما نمی دهند تا میزان 
تولید تایرهای ســنگین را در کشور افزایش دهیم، 
تصریح کرد: آقایان برای واردات تایر ارز چهار هزار و 

۲00 تومانی دارند اما برای تولید ارزی ندارند. صنعت 
تایر چند ماهی است که درگیر گشایش اعتبار برای 
واردات مواد اولیه است و هنوز بانک مرکزی مجوز 

آن را صادر نکرده است.
وی بیان کرد: در این شرایط تولیدکننده مجبور 
است مواد اولیه را با ارز نیمایی در بازار خریداری و 
در نهایت محصول را با نرخ مصوب دولت در بازار به 

فروش برساند آیا این منطق اقتصادی دارد!

تحریم های تکراری آمریکا علیه صنایع سنگ 
آهن و فوالد و آلومینیوم و مس کشور برای تالفی 
حمله موشــکی ایران به افزایش فروش و رشد 
قیمت سهام این شرکت ها و در نهایت افزایش 

شاخص بورس منجر شد.
به گزارش ایســنا، روز جمعه ۲0 دی ماه، وزارت 
خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم هشــت شخص و 
بخش هایــی از صنایع ایران خبر داد و در این راســتا 
لیستی از شرکت هایی که تحریم شدند را منتشر کرد 

که بعضا تکراری بودند.
از میان این شرکت ها، ســهام شرکت های فوالد 
هرمزگان)هرمز(، فوالد مبارکه اصفهان)فوالد(، شرکت 
فوالد خراسان)فخاس(، فوالد کاوه جنوب کیش)کاوه(، 
شرکت آلیاژهای  فوالدی ایران)فوالژ(، شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر)کگل(، شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو)چادرملو(، شــرکت آهن و فوالد ارفع)ارفع(، 
شــرکت فوالد خوزســتان )فخــوز( در بورس عرضه 

می شود.

باید به این نکته توجه داشــت که رئیس جمهور 
آمریکا 1۸ اردیبهشــت 1۳9۷ با خروج از برجام، دور 
اول تحریم که شامل تحریم طال و فوالد و آلومینیم و 
فلزات با هدف کاهش منابع ارزی کشور بود را اجرا کرد. 
بعد از آن، آمریکا به بهانه های مختلف در چندین مرحله 
اقدام به اعمال تحریم های تکراری در بخش های مذکور 
کرد و حتی یک شرکت را سه بار مورد تحریم قرار داد.
اما این تنها ظاهر ماجرای تحریم است و آنچه در 
اصل ماجرا نهفته، این است که محصوالت تولیدی حوزه 
معدن و صنایع معدنی ایران همانند سایر کشورها، با 
نرخ دالر قیمت گذاری شــده و به فروش می رســند؛ 
بنابراین، این حوزه از افزایش قیمت دالر در برابر ریال 
قدرت گرفته و مزیت رقابتی آنها تقویت می شــود. در 
نهایت شرکت های این حوزه به همراه سهامداران آنها 
)چنانچه سهام شرکتی در بازار سرمایه عرضه می شود(، 

یکی از برندگان اصلی تحریم هستند.
در این میان باید توجه داشت اگر هدف صادرات 
و منابع ارزی شــرکت های معــدن و صنایع معدنی 

بزرگ باشــد، این گروه صــادرات خود را از طریق دو 
هزار کارت بازرگانی خصوصی داخلی و خارجی انجام 
می دهــد و بر خالف نفت انعطاف کافی برای مقابله با 

محدودیت ها را دارند.
آنچه بر موفقیت شــرکت های مذکور در مدیریت 
تحریم مهر تایید می زند، عملکرد و فروش ریالی این 
شرکت هاست. آماری که از افزایش فروش شرکت ها از 
تحریم های سال گذشته تا 9 ماهه امسال حکایت دارد.

باید توجه داشت زمانی که فروش شرکتی افزایش 
یابد، ســود آن نیز افزایش می یابد و زمانی که ســود 
شرکتی رشد داشته باشد، قیمت سهام آن نیز افزایش 
خواهد داشــت و این موضوع در نهایت باعث رشــد 

شاخص بورس می شود.
در زمینه فروش و شــرایط این شرکت های فلزی 
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت وگو 
با ایسنا، با تاکید بر اینکه بخش اعظم تحریم هایی که از 
سوی آمریکا علیه ایران صورت می گیرد برای ایجاد جو 
روانی منفی است، اظهار کرد: قسمت اعظم محصوالت 

شرکت هایی که مجددا از سوی ترامپ تحریم شده اند 
در داخل استفاده می شود و بیشتر بعد روانی آن است 

که بر اقتصاد ایران تاثیر می گذارد.
این کارشــناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به آمار 
تولید و فروش شرکت هایی که از سوی ترامپ تحریم 
شــده اند، گفت: از آنجاکه این شرکت ها قسمت اعظم 
محصوالت خود را در داخل کشور به فروش می رسانند، 

آمار تولید و فروش آنها رشد داشته است.
آقابزرگی بــا تایید این موضوع که رشــد میزان 
فروش شرکت ها باعث رشد سهام آنها و در نتیجه باال 
بردن شاخص بورس می شود، افزود: باید به این توجه 
داشت که شرکتی نمانده که از سوی آمریکا مشمول 
تحریم نشــود و به همین دلیل آمریکا فقط اسامی را 
تکرار می کند. وی در ادامه با بیان اینکه چهار صنعت 
فوالد، بانک و بیمه، پتروشــیمی و پاالیشگاهی تاثیر 
زیادی بر شــاخص بورس دارند، ادامه داد: زمانی که 
شاخص گروه های مذکور رشد کند، شاخص کل بازار 

نیز رشد خواهد کرد.

وزیر اسبق اقتصاد با  اشاره به تداوم ارز 4200 
تومانی در بودجه 99 گفت: بیش از 80 هزار میلیارد 
تومان رانت )در تخصیص این ارز( وجود دارد، باید 

پرسید که این رانت عظیم گیر چه کسی می آید؟
سیدشمس الدین حسینی در گفت و گو با خبرگزاری 
تسنیم اظهار داشت: استقالل بانک مرکزی به این معنی 
اســت که دولت نتواند به راحتی و بــدون چهارچوب؛ 
هنگامــی که نیاز مالی پیدا می کند از محل منابع بانک 
مرکزی جبران مافات کند. آیا این مفاهیم در الیحه سال 
1۳99 که بنا بود گامی برای اصالح ساختار بودجه باشد، 

رو به بهبود است؟ پاسخ من منفی است.
وی افزود: نظر شــما را به تبصره )۵( جلب می کنم؛ 
نه تنها سلطه دولت بر بانک مرکزی براساس پیش نویس 
این احکام گسترش پیدا می کند بلکه حتی این سلطه به 
بازار سرمایه هم کشیده می شود. اگر به تبصره )۵( مراجعه 
کنید، تمام اینها در الیحه بودجه آمده؛ اما می بینید که 

همه اینها در جهت تخریب همین استقالل نسبی ابزارهای 
بانک مرکزی است.

بــه گفتــه وی، در همین بودجه جاهــای دیگری 
بــرای اصالح وجــود دارد. 10/۵ میلیارد دالر ارز با نرخ 
4۲00 تومانی برای کاالهای اساســی پیش بینی شــده 
اســت، درحالیکه نرخ فعلی دالر در بازار 1۳000 تومان 
اســت.  ۸000 تومان را ضــرب در 10/۵ میلیارد دالر 
کنیــد، بیش از ۸0 هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد، 

باید پرسید که این رانت عظیم گیر چه کسی می آید؟
این اســتاد دانشگاه اضافه کرد: کل بلوا بر سر گران 
کردن بنزین؛ ۳1 هزار میلیارد تومان است. فقط این 10/۵ 
میلیارد دالر؛ ۸0 هزار میلیارد رانت نهفته در خود دارد. 
اصالح ساختار بودجه یعنی اصالح همین رانت ها. یعنی 
این منابع به طریق درست به دست مردم برسد، نه اینکه 

یک عده به اسم مردم آنرا صاحب شوند.
حسینی افزود: باید نمایندگان به موضوع ورود کرده 

و این 10/۵ میلیارد دالر را تعیین تکلیف کرده و فریب 
الفــاظ را نخورند. رانتی کــه در بخش دارو و تجهیزات 
پزشــکی نهفته است به مراتب شدیدتر از بخشی تحت 
عنوان کاالهای اساسی است. کما اینکه می بینید که مردم 
و شــما با چه قیمت هایی مثال گوشت می خرید و با چه 

قیمت هایی برای دولت فاکتور می شود. 
وی بیــان کرد: تجربه مــن می گوید که مجلس ها 
به طور کلی در هیچ سال و هیچ دوره ای الیحه بودجه را 
بهتر نکرده و بلکه در جهت تخریب آن حرکت کرده اند. 
توصیه من این اســت که بد را بــه بدتر تبدیل نکنند. 
به ویژه این دوره از مجلس که ماه های پایانی آن را پشت 

سر می گذاریم. 
وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: در چند سال  اخیر چند 
اتفاق در تشــدید رکود در کشور موثر بود. تعبیر من از 
خروج آمریکا از برجام و بازگشــت مجدد تحریم ها این 
است که بدنه اقتصاد ما در اثر سیاست و مدیریت دولت 

تضعیف شده بود و با بازگشت تحریم ها یک وزنه هم به 
آن اصابت کرد و این وزنه تحریمی چون اقتصاد ضعیف 

شده بود خیلی اثر کرد. 
به گفته حسینی، دو چیز دیگر رکود را عمیق کرد. 
یکی، تعطیل کردن مسکن مهر است. در شرایطی که به 
دلیل عامل بیرونی تحریم ســرمایه گذاری بخش و رشد 
مصرف بخش خصوصی کم شده بود و از ناحیه صادرات 
غیرنفتی هم تحت فشار بودیم، مسکن مهر به مثابه یک 

موتور متحرک و تقاضایی بود که حرکت می کرد. 
وی افزود: یک عامل دیگر هم اتفاقا همین بودجه های 
عمرانــی بود که به نقطــه تعطیلی رســیده اند. تقریبا 
فعالیت های عمرانی به این وضع رسیده اند که همین قدر 
پول به آنها پرداخت می شــود که خرج جاری آنها شود. 
درباره بودجه عمرانــی اعدادی به ظاهر هزاران میلیارد 
تومانی اعالم می شود؛ اما بخش عمده آن اوراق است که 

باید در بازار آنها را خرد کنند.

یک کارشناس ساخت و ساز مسکن با اشاره به درآمد 9 هزار و 
500 میلیارد تومانی ناشی از اخذ مالیات بر خانه های خالی، تأکید 
کرد که این درآمد از جیب سوداگران، روانه جیب مردم خواهد شد.
محمد عنایتی نجف آبادی در گفت وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه 
قبل از اعمال تحریم های شــدید نفتی علیه کشورمان، سهم بخش نفت 
در بودجه کشور به استناد اظهارات کارشناسان حوزه اقتصاد کالن تا ۳۵ 
درصد بوده، گفت: در شرایط فعلی و محدودیت های اعمال شده بر فروش 
نفت کشور، سهم بخش نفت می بایست با سایر بخش های درآمدی نظیر 

مالیات بر خانه های خالی جبران شود.
وی افزود: این مالیات در حقیقت یک مالیات تنظیمی تلقی می شود 
و هدف آن، تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از ورود تقاضاهای سرمایه ای 
به این حوزه است اما در این شرایط و با وجود ۲/6 میلیون واحد خالی در 
کشور، اخذ این مالیات عالوه بر تنظیم بازار مسکن، می تواند درآمد قابل 

توجهی را از جیب سوداگران، روانه جیب مردم کند.
این کارشناس عمران ادامه داد: پس از تصویب قانون مالیات بر خانه های 
خالی، اخذ این مالیات، به ایجاد ســامانه ملی امالک و اســکان به منظور 
شناسایی خانه های خالی در کشور منوط شد. بدین منظور، مجلس شورای 
اسالمی، ضرب االجل شش ماهه ای را بر ایجاد این سامانه به دولت داد. در 
حال حاضر با گذشت 4 سال از اتمام مهلت تعیین شده، دولت همچنان 

وعده ایجاد سامانه را می دهد و از سامانه امالک رونمایی نشده است.
عنایتــی نجف آبادی در بیان درآمد حاصل از اخذ مالیات بر خانه های 
خالی برای کشــور، عنوان کرد: در شرایط فعلی و با نرخ اعالمی از سوی 
مجلس در قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی در کشور، با احتساب این 
امر که قیمت خانه های خالی از قیمت میانگین در کشور تبعیت کند، اخذ 
این مالیات می تواند 9 هزار و ۵00 میلیارد تومان را از جیب سوداگران به 

خزانه دولت سرازیر کند.
وی ضمن اشاره به اینکه مالیات بر خانه های خالی تنها از سوداگران 
بازار مسکن اخذ می شود، ادامه داد: قانون فعلی مالیات بر امالک خالی با 
نرخ های مالیاتی تعیین شده کارآیی الزم را در عرضه مسکن خالی به بازار 
اجاره ندارد، اما با همین ســازو کار تعیین شــده می توان رقم های کالنی 

را بدست آورد.
این کارشناس توضیح داد: الزم است عالوه بر راه اندازی سامانه امالک 
و اســکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی، قانون فعلی اصالح شده و 
هزینه نگهــداری خانه های خالی را برای مالکان افزایش دهد تا عالوه بر 

تنظیم بازار، درآمد قابل توجهی برای کشور به دست آید.
عنایتی نجف آبادی در پاســخ به این پرسش که آیا مصوبه کمیسیون 
تلفیق با قانون مالیات بر خانه های خالی، موازی کاری محسوب می شود 
یا خیر؟، اظهار کرد: اخذ این مالیات تنظیمی از سوی دولت در هر صورت 
می تواند به منظور جلوگیری از ورود سوداگران به بازار مسکن مؤثر باشد 
و تفاوتی میان اخذ آن از سوی شهرداری ها یا سازمان امور مالیاتی نیست.

از بهمن  ماه امســال سهمیه سوخت وانت بارهای بین شهری 
براساس پیمایش خواهد بود، در این راستا وانت بارهای بین شهری 
باید حتماً کارت هوشمند ناوگان و راننده و بارنامه برای دریافت 

سهمیه سوخت داشته باشند.
به گزارش خبرگــزاری فارس، وانت بارهایی کــه در جاده های بین 
شــهری تردد می کنند،  ضرورت دارد از ابتدای بهمن ماه، اســناد حمل 
یعنی بارنامــه دریافت کنند و در صورت دریافت بارنامه، تردد آنها ثبت 
و پیمایش آنها محاسبه می شود و معادل آن پیمایش سوخت به ناوگان 

وانتی اختصاص می یابد.
الزمه گرفتن سند حمل و بارنامه برای ناوگان وانت بار، داشتن کارت 

هوشمند ناوگان و کارت هوشمند راننده است.
مدارک موردنیاز برای دریافت ســهمیه عملکردی سوخت وانت بارها 
شامل »مدارک و اسناد حمل« )کارت هوشمند راننده و ناوگان( و »بارنامه 

برای حمل محموله ها« است.
 مراجعه و ثبت نام کارت هوشــمند راننده و نــاوگان از چهار طریق 

امکان پذیر است.
اولین روش مراجعه به نشانی  www.smartcard.rmto.ir بخش ثبت نام 

وانت بارهای بین شهری است. 
دومین روش مراجعه به مراکز صدور کارت هوشمند در استان محل 

سکونت است.
سومین روش کسب اطالع از طریق ادارات کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان ها و همچنین نمایندگی شهرستان ها  است.
چهارمین روش کسب اطالعات از طریق نشانی  www.rmto.ir بخش 

کارت هوشمند وانت بار ، است.
هزینه صدور کارت هوشمند راننده و ناوگان در حال حاضر هرکدام 

مبلغ ۲0 هزار تومان است.
مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت هوشمند راننده شامل حداقل سن 
۲۳ سال، داشتن گواهینامه رانندگی مجاز، دارا بودن مدرک پایان ابتدایی 
و یا نهضت ســوادآموزی، تصویر شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا 
معافیت دائم، دو قطعه عکس ســه در چهار و همچنین »برگه ســالمت 
جســمی و روحی«، »گواهی عدم اعتیاد« و »گواهی عدم سوءپیشینه« 

است که این سه مورد پس از ثبت نام متعاقبا از راننده اخذ می شود.
 مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت هوشــمند ناوگان )وانت( شــامل 
حداکثر ســن ناوگان تا ۲0 ســال،  ارائه کارت وسیله نقلیه، ارائه گواهی 
معاینه فنی مجاز و معتبر، ارائه بیمه نامه شــخص ثالث معتبر و شــماره 

شبای معتبر مالک خودرو، است.
به همه راننده ها و مالکان وانت بارهای بین شــهری توصیه می شــود 
در اســرع وقت برای ثبت نام اقدام کنند تا در روزهای آینده برای تردد و 

دریافت سهمیه سوخت دچار مشکل نشوند.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با  
اشاره به استخراج تورم ۶0 درصدی زندگی 
کارگران، گفت: دســتمزد سال 99 باید به 
میزان هزینه ای که اضافه شده، افزایش یابد.
فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرگزاری مهر، 
با  اشاره به برگزاری جلسات مقدماتی و کارشناسی 
نماینــدگان کارگری، کارفرمایــی و دولت برای 
تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهارداشت: 
روز شــنبه هفته جاری پنجمین نشست کمیته 
دستمزد شــورای عالی کار با حضور نمایندگان 
کارفرمایی، دولت و کارشناسان مرکز آمار برگزار 
شــد و دو موضوع »روش استخراج میزان سهم 
دستمزد نیروی انسانی از مجموع هزینه های تولید 
و خدمات« با درخواســت نمایندگان کارفرمایی 
و »اســتخراج میزان نرخ تــورم ماهانه زندگی 

کارگران« با درخواست نمایندگان کارگری مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حوزه تورم و روش محاسبه 
آن، نمایندگان مرکز آمار، مؤلفه ها و اقالمی را مورد 
محاســبه قرار  دادند که در اقالم و سبد معیشت 
روزمره زندگی کارگران وجود ندارند و این موضوع 
باعث می شد تا میانگین نرخ تورم زندگی کارگری 
به واسطه کاالهای غیرمرتبط کاهش یابد. البته 
نحوه محاسبه تورم از سوی کارشناسان مرکز آمار 
بر اساس استانداردهای قانونی است اما آنچه که 
برای ما بــه عنوان نمایندگان کارگری مهم بود، 
استخراج نرخ تورم بر اساس اقالم موجود در سبد 

معیشت و زندگی روزمره کارگران است.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره 
به اعالم تورم 40 درصدی از سوی مرکز آمار ایران، 

گفت: در جلســه کمیته دستمزد به کارشناسان 
مرکز آمار اعالم کردیم تورم مورد محاســبه آنها 
تورم کشوری و عمومی است در حالی که تاکید 
ما برای تعیین دستمزد کارگران، مبنا قرار دادن 

تورم همین گروه از جامعه است.
توفیقــی با بیان اینکه اقالم مورد محاســبه 
نماینــدگان کارگری برای اســتخراج نرخ تورم 
واقعی زندگی کارگران 114 قلم کاال است، افزود: 
در بررســی های دقیق و کارشناسی و به استناد 
گزارش های رسمی مرکز آمار، نرخ تورم زندگی 
کارگران بر اســاس اقالم ســبد معیشت زندگی 
کارگران 60 درصد اســتخراج شده است که ما 
ادله خود را در جلســه کمیته دستمزد نیز ارائه 
دادیم و کارشناسان این مرکز نیز ادله و گزارش 

نمایندگان کارگری را قبول کردند.

وی با تاکید بر اینکه تورم 60 درصدی، مالک 
ورود به موضوع جلســات تعیین دستمزد سال 
99 اســت، گفت: در نهایت قرار شد کارشناسان 
مرکز آمار مؤلفه ها و اقالم مورد تأیید نمایندگان 
 کارگری برای استخراج نرخ تورم را مورد بررسی 

قرار دهند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان 
اینکه حداکثر تا پایان بهمن ماه هزینه معیشت 
ماهانه زندگی کارگران به عنوان ورودی مباحث 
تعیین دستمزد نهایی می شود، افزود: با توجه به 
اینکه در سال 9۷ هزینه زندگی ماهانه یک خانوار 
کارگری ۳/۳ نفره، سه میلیون و ۷60 هزار تومان 
تعیین شد، امسال به میزان افزایش هزینه زندگی 
کارگران نســبت به سال گذشــته، باید حداقل 

دستمزد اضافه شود.

هیئت دولت طی مصوبه ای اعــالم کرد خانوارهایی که به طور 
همزمان، دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو هستند از دریافت 

یارانه معیشتی محروم می باشند. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، هیئت وزیران در جلســه 9۸/10/1۵ 
درخصوص نحوه بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای 
مشمول، آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت 

معیشتی را به شرح زیر تصویب کرد: 
کمک حمایت معیشــتی به خانوارهایی که مجموع درآمد اعضای آنها 
برای یک نفر 4۸0 هزار تومان، برای دو نفر 600 هزار تومان، برای سه نفر 
۷۲0 هزار تومان، چهار نفر ۸60 کمتر بوده و یا مشــمول یکی از شــرایط 

مقرر در این ماده نباشند، تعلق می گیرد: 
الف- خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان یا 
خانوارهای دارای دو واحد ملکی. ب- خانوارهای دارای امالک و مستغالت با 
ارزش دوازده میلیارد )1۲.000.000.000( ریال در تهران و کالن شهرها و 
نه میلیارد )9.000.000.000( ریال در سایر شهرستان ها. پ- خانوارهای 
دارای خودروهای سواری با ارزش بیش از سه میلیارد )۳.000.000.000( 
ریال یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از چهار میلیارد )4.000.000.000( 
ریال. ت- کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه پرداز. ث- خانوارهایی که بیش 
از ســه سفر خارجی غیرزیارتی داشــته اند. ج- گیرندگان تسهیالت بانکی 
جمعاً به مبلغ بیش از ســه میلیــارد )۳.000.000.000( ریال که در حال 

بازپرداخت اقساط باشند.
چنانچه خانوار نسبت به نتیجه تعیین وسع اعتراض داشته باشد، می تواند 
هر ســال یک بار درخواست رسیدگی نماید تا در مقاطع زمانی شش ماهه 
)خرداد و آذرماه هر سال( بررسی مجدد صورت گیرد. رسیدگی به درخواست 
متقاضیان کمک حمایت معیشتی در اسفندماه سال جاری انجام خواهد شد. 
در این زمینه، حســین میرزایی ســخنگوی ســتاد کمک معیشتی 
گفت: ثبت نام تقاضای دریافت کمک معیشــتی حمایتی برای 666 هزار و 

۷۷4 خانواری که قبال یارانه دریافت نمی کردند و تقاضای آنها در 
کد دســتوری 6۳69*#  ثبت شــده اســت، در ســامانه حمایت به 
نشانی https://hemayat.mcls.gov.ir می توانند با وارد کردن کد ملی سرپرست 

خانوار در سامانه حمایت اقدام کنند. 
به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: این ثبت نام از روز 10 دی ماه 
شروع شده و تا ۲4 دی ماه 9۸ )امروز( پایان می یابد و مهلت  ثبت نام تمدید 
نمی شود. نتیجه بررسی تقاضای آ نها برای دریافت کمک معیشتی به همان 
شماره تلفن اعالمی سرپرست خانوار از طریق پیامک اطالع رسانی خواهد شد. 
وی گفت: کسانی که می خواهند وارد سامانه حمایت برای ثبت نام کمک 
هزینه معیشت شوند، نباید از نرم افزارهای فیلترشکن یا به اصطالح وی پی ان 
استفاده کنند. مسئوالن در حال بررسی تقاضای مردم برای دریافت کمک 
معیشتی هستند که حداقل ۷6 هزار درخواست مردم بررسی شده است. 

گفتنی است، بعد از افزایش قیمت بنزین دولت تصمیم گرفت از طریق 
کمک معیشــت  اضافه درآمد حاصل از افزایش بنزین را به حســاب افراد 
نیازمنــد وارد کند در مرحله اول برای 1۸ میلیون خانوار به اســتعداد 6۳ 
میلیون نفر، مبلغ کمک هزینه معیشــتی واریز شــده بود و در مرحله دوم 
عالوه بــر 1۸ میلیون خانوار قبلی برای 419 هزار و ۳04 خانوار جدید هم 

کمک معیشت حمایتی  در دهم دی ماه واریز شد.

ایسنا:

تحریم فلزات معدنی ایران به رشد بورس کمک کرد
از اول بهمن ماه

جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث 
بخشیده می شود

کارشناس مسکن:

 اخذ مالیات از خانه های خالی 
بازار مسکن را تنظیم می کند

سخنگوی انجمن صنعت تایر:

برای واردات تایر ارز دولتی می دهند اما برای تولید نه!

شمس الدین حسینی خبر داد 

رانت 80 هزار میلیاردی در بودجه 99 با تخصیص ارز 4200 تومانی 

رکورد مصرف گاز در بخش خانگی شکست
ملی  شرکت  گازرسانی  مدیریت  سرپرست 
گاز گفت: با ثبت رکــورد جدید در مصرف گاز 
خانگی به میــزان 5۷۳ میلیون مترمکعب گاز 
طی یک شــبانه روز، نگران ادامه مصرف با این 

روند هستیم. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غالمرضا مشایخی، 
درباره میزان مصرف گاز در کشور اظهارداشت: با توجه 
به موج شــدید ســرمایی که در روزهای اخیر، بخش 
وسیعی از کشور را فراگرفته است و نیز بارش هایی که به 
 ویژه در شرق، غرب و مرکز کشور داریم، مصرف بخش 
خانگی گاز طبیعی به شدت باال رفته و به روزانه ۵۷۳ 
میلیون مترمکعب رسیده که عدد بسیار باالیی است.

وی ادامــه داد: اگرچه ما بــه همه هم وطنان این 
نوید را می دهیم که در بخش های صنایع باالدســتی، 
تولید، انتقال و توزیع با آمادگی کامل، شبانه روز فعال 
هســتیم تا بتوانیم گاز را به صورت ایمن و پایدار در 
سراســر کشور توزیع کنیم و هیچ نگرانی از این بابت 
وجود ندارد، اما از همه مشترکان انتظار داریم در این 

زمینه به ما کمک کنند.
به گفته سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملی 
گاز ایران، الزم اســت مشــترکان گاز طبیعی از گرم 

کردن محیط هایی که اســتفاده نمی کنند، بپرهیزند 
و دمای رفاه را 1۸ تا ۲۲ درجه نگه دارند تا شــرکت 
ملی گاز ایران افزون بر خدمات دهی مطلوب به مردم 
به بخش های نیروگاهی، تولیدی و صنعتی نیز گاز را 
با جریانی ایمن و پایدار عرضه کند. این در حالی است 
که گازرسانی به بخش خانگی همواره در اولویت این 

شرکت قرار دارد.
مشایخی درباره آمار گازرسانی توضیح داد: تاکنون 
به حدود ۳0 هزار روســتا با 4/6 میلیون خانوار و یک 
هزار و 1۸4 شهر با 1۸ میلیون خانوار گازرسانی شده 
است. همچنین توسعه شبکه گاز برای بخش های تولید، 

صنایع و نیروگاهی نیز پیوسته ادامه دارد.

وی بــا تاکید بر لزوم مصــرف بهینه گاز طبیعی 
و رعایــت نکات ایمنی، درباره تامیــن گاز مورد نیاز 
بخش صادراتی کشــور، اظهار کرد: در بخش صادرات 
ما همچنان به تعهد خود عمل می کنیم و جای هیچ 
نگرانی نیســت، اما در بخش صنعت، اگر مردم به ما 
کمک نکنند مجبور هســتیم برای گرم نگه داشــتن 
خانه هــای آنان، گاز صنایع و دیگر بخش ها را محدود 

کنیم.
گفتنی است، محدود شدن مصرف گاز در صنایع 
عمده از نیمه دوم آذرماه آغاز شــد؛ اما اکنون با رشد 
بیــش از انتظــار مصرف گاز در بخــش خانگی، این 
محدودیت در حال تسری است و در بخشی از صنعت 
تولید برق حرارتی کشــور، ســوخت مایع جایگزین 

سوخت گاز شده است.
سرمای زمستانی موجب رشد مصرف گاز در بخش 
خانگی شده و این رشد مصرف، بیش از انتظار متولیان 
صنعت گاز کشــور بوده اســت؛ به طوری که، انتظار 
می رفت با رشــد تولید گاز از میدان مشــترک پارس 
جنوبی، امسال صنایع عمده و نیروگاه ها با محدودیت 
تخصیص گاز مواجه نشوند، اما بررسی ها نشان می دهد 

شرایط مطابق انتظار پیش نرفته است.

 جزئیات ثبت نام 
کارت سوخت هوشمند وانت 

 دولت شرایط مشموالن 
یارانه معیشتی را تعیین کرد

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار:

نرخ تورم زندگی کارگران 60 درصد است

برخورد با امضاءفروشی مهندسان ناظر وعده تکراری سازمان نظام مهندسی


