
اقتصادی
صفحه 4
پنج شنبه اول اسفند ۱۳۹۸ 
۲۵ جمادی الثانی ۱44۱ -شماره ۲۲4۱۰

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت خودرو های داخلی

اعالم مفقودی
بــرگ کمپانی خــودروی پژو 405 به شــماره موتور 
2417300078 و شماره شاسی 73013226 و شماره 
پالک 924 ص 61 ایران 16 به نام حســین شــادین 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کلیه اوراق اسناد مالکیت اعم از ســند کمپانی، شناسنامه مالکیت 
و کارت مشــخصات ســواری پژو 405 مدل 1396 برنگ نقره ای 
متالیک به شــماره انتظامــی 273 ط45 ایران 53 شــماره موتور 
 NAAM11VE7HK003088 124 شماره شاسیk1067445
به وکالت آقای هادی اعتمادی اسفرجانی کد ملی 1199831387 

مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۹۸ )نوبت اول(
برابــر ماده 12 و25 قانون ثبت و مواد 54 و 59 آیین نامه مذکور اینک امالکی که جزء حوزه 
ثبتی قزوین یا مجهول المالک بوده و در ســه ماهه ســوم سال 98 اظهارنامه آنها برگشته و 
یا امالکی که آگهی نوبتی آنها اشــتباه بوده و طبــق رای هیئت نظارت و یا طبق اختیارات 
تفویضی دستور اصالح آنها صادر شده با ذکر شماره ملک و نام و نام خانوادگی مالک و محل 

وقوع ملک جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش چهار شمال غرب

1865 اصلی - جالل مشــکینی فرزند عبدالرحیم نســبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک قطعه باغ.

لذا برابر ماده 16 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده هرکســی نسبت به آگهی فوق اعتراض 
دارد می تواند از تاریخ انتشــار نوبت اول به مدت 90 روز و نسبت به آگهی اصالحی به مدت 
یک ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و رســید عرض حال اعتراض را دریافت نماید. 
ضمنــا اعتراض به تقاضای ثبت موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت می باید توســط معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مراجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مراجع 

ذیصالح قضایی صورت پذیرد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/1      تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/1

شعبان عسگری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ قزوین

قیمت بازار)تومان( قیمت کارخانه)تومان(نوع خودروردیف
39/800/00067/200/000 پراید 1111
37/381/00062/500/000 پراید 2131
40/330/00068/800/000 پراید 3151
155/000/000259/000/000 چانگان4
43/460/00074/600/000 تیبا صندوق دار5
55/960/00079/500/000 ساینا دنده ای6
63/158/00096/600/000 پژو 7405
8SLX 67/998/000113/800/000 پژو

65/578/000115/000/000 پژو 405 دوگانه سوز9
78/338/000124/000/000 پژو پارس10
-- پژو پارس TU5 کالس 1113
67/283/000106/000/000 پژو 206 تیپ 122
83/690/000132/000/000 پژو 206 تیپ 135
80/303/000133/000/000 پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66/980/000104/500/000 سمند ال ایکس
16EF7 69/773/000120/600/000 سمند
17EF7 137/000/000- سمند دوگانه سوز
83/623/000147/000/000 دنا18
195/000/000- تندر پالس دنده19
96/730/000156/000/000 پژو 207 دنده ای20
273/000/000510/000/000 مزدا213
22H30  -181/000/000
-- استپ وی23
206/000/000-   207 اتوماتیک24
114/994/000440/000/000 پژو252008
67/203/000107/000/000 رانا26

قیمت بازارنوع سکه
5/303/000سکه تمام طرح جدید
5/252/000سکه تمام طرح قدیم

2/783/000نیم سکه
1/675/000ربع سکه
951/000گرمی

544/400هر گرم طالی 18 عیار
نوع ارز

14/206دالر
15/404یورو
18/739پوند

2/375لیر ترکیه

3/952درهم امارات
12دینار عراق

 315HNEW شناسنامه مالکیت ســواری هاچ بک ام وی ام
مــدل 1394 به رنگ قهــوه ای متالیک به شــماره انتظامی
 MVM477FJAF036726 985 ب 44 ایران 67 شماره موتور 
شماره شاســی NATFBAMD9F1028137 به مالکیت 
آقای احسان عرفانی جعفرآبادی کد ملی 1292537396 مفقود 

گردیده فاقد اعتبار است.

آگهی اطالع از عملیات افراز قسمتی 
از پالک ۸۹/۲6 اصلی در بخش 4 اهواز

نظــر به اینکه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان کارون مالک مشــاعی پالک 89/26 واقع در 
بخش 4 اهواز درخواســت افراز قسمتی سهمی خود در محدوده مجتمع پرورش ماهی آزادگان را باستناد 
قانــون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب آذرمــاه 1357 را نموده و با توجه به موافقت نامه شــماره 
98/56/44035-1398/11/02 و آگهی دعوت به افراز شماره 4244-1398/10/25  قسمتی از سهمی 
نامبرده در پالک مزبور افراز و طبق رای افرازی شماره111760-1398/11/30  تحت پالک 89/57 
بخش 4 اهواز به مســاحت 141601/35 مترمربع و با حدود و مشــخصات طبق نقشــه پیوستی تعیین 
گردیده اســت لذا مراتب طی این آگهی به مالکین مشــاعی همتا ماهی جنوب )علی ســواعدی(- برزم 
ماهی)علی ابریشــم باف(- خورشــید ماهی  کارون )غلیم زاده(- آبزی پروری ســانیاد )زحمتی(- جاســم 
حزباوی- فراز زاهدی فر- کریم باوی- عزیز حمودی- علی معتبرزاده- خداداد کوسعلی بهبهانی- مسعود 
ســرخه- همایون فدایی- عبدالنبی ســیاحی- محمدجواد عاریوندزاده- جالل موسوی- ناصر حزباوی- 
نعمتی- محمد صالحی- عبدالحســین حمودی- عارف حزباوی و دیگر مالکین مشاعی احتمالی ابالغ تا 
چنانچه نسبت به افراز معترض می باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار اعتراض خود را به مراجع 
قضایی تســلیم و رسید دریافت نمایند. بدیهی اســت پس از مدت فوق و وصول گواهی عدم اعتراض از 
دادگاه نســبت به صدور سند مالکیت ششــدانگ قطعه مورد تقاضا بنام اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 

شهرستان کارون اقدام خواهد شد.
افشین- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

5/2929م/الف

ســند کمپانی ســواری چــری TIGGO5FL مــدل1396 
بــه رنگ مشــکی بــه شــماره انتظامــی 364س18 ایران13 
شــماره موتور MVM484FTAG015043 شــماره شاسی 
NATGBATLXH1012402 به مالکیت علی میرزا پوالدوند 

شماره ملی 1930285256 مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

برگ سبز و سند کمپانی و کارت مشخصات خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره 
پالک 138س43- ایران24 به رنگ سفید - روغنی مدل1386 و شماره موتور 2258621 

و شماره شاسی S1412286671888 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو کامیون کانتینر فلزی به شــماره پــالک 476ع19- 
ایران24 به رنگ ســفید - روغنی مدل1386 و شــماره موتور 780777 و شــماره شاسی 

NAG086NPRF05602 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز و کارت مشخصات خودرو سواری رنو لوگان L90 به شماره پالک 642ط13- 
ایران14 به رنگ نوک مدادی - متالیک مدل1389 و شماره موتور 37826 و شماره شاسی 

91074116 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری سایپا 132SE به شماره پالک 273ص23- ایران14 
به رنگ ســفید - روغنی مدل1395 و شــماره موتور M13/5776516 و شــماره شاسی 

NAS421100G1208523 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پراید132 به شماره پالک 251م37- ایران14 به رنگ 
 S1422287035824 نقره ای - متالیک مدل1387 و شماره موتور 2619613 و شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو ســواری پژو PARSTU5 به شــماره پالک 692م86- ایران14 به 
رنگ خاکســتری - متالیک مدل1395 و شــماره موتور 164B0052214 و شماره شاسی 

NAAN11FE1FH365804 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز خودرو سواری ریو به شماره پالک 224ق96- ایران 14به رنگ سفید - روغنی 
مدل 1388و شــماره موتور 1063034 و شماره شاسی NAS61002291164822 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول
مدرک فارغ  التحصیلی اینجانب فاطمه حافظی فرزند رضا به شماره شناسنامه 1920213589 
صادره از اندیمشــک در مقطع کارشناســی رشته آمار و کاربردها صادره از واحد دانشگاهی 
شهید چمران اهواز با شماره 9141602/ف/ش - 1395/06/14 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه شهید چمران اهواز به 

نشانی اهواز - بلوار گلستان به کدپستی 6135783151 ارسال نماید.

بهادار دالیل  اوراق  رئیس  سازمان بورس و 
رشد بورس در شرایط رکود اقتصادی را بیان کرد.

شاپور محمدی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در 
مورد طرح راه اندازی صندوق های قابل معامله بورسی 
موسوم به »ای تی اف« به عموم مردم، گفت: براساس 
پیشنهادی که در الیحه بودجه سال آینده آمده است، 
دولت می خواهد ســهام خود در شرکت های بزرگ را 
در داخل یک صندوق قابل معامله بورســی بیاورد و 
واحدهای آن را با تخفیف تا 30 درصد به عموم مردم 
عرضه کند؛ یعنی اگر این طرح تصویب شــود، سال 
آینده عموم مردم ایران می توانند واحدهای صندوق 

قابل معامله بورسی را خریداری کنند.
وی افــزود: این تخفیف تا یک ســقف معین در 
نظر گرفته می شود و بنابراین حتی در صورت نوسان 
شــاخص کل، چون قیمت این واحدهای صندوق با 
تخفیف بوده است، همواره سودآوری آن حفظ می شود.

رئیس  سازمان بورس یکی از راه های مردمی کردن 
اقتصاد را فروش ســهام دولتی از طریق صندوق های 
قابل معامله بورسی دانست که این امر می تواند به بازار 

سرمایه هم عمق بدهد.
وی همچنین به سهامداران حقیقی توصیه کرد: 
پول هایــی را که فعاًل نیاز فوری ندارند به بازار بورس 

بیاورند.
این مســئول تأکید کرد: برای تشــویق حضور 
سرمایه گذاران در بازار بحث کاهش کارمزد معامالت 
بورس را درنظر گرفتیم که از یک درصد ارزش معامالت 
به نیم درصد کاهش یافت و این سیاست ها امیدواریم 

به ماندگاری نقدینگی در بازار کمک کند.
وی افــزود:  در حال حاضر وقتی یک عرضه اولیه 
صورت می گیرد و یک میلیون نفر متقاضی می آیند، 
به هر نفر 40 هزار تومان سهام می رسد، در حالی که 
اگر ســهام آزاد شناور بیشــتر باشد، رقمی که به هر 
متقاضی می رســد بیشــتر خواهد بود و برای آنها به 

صرفه تر خواهد شد. 
محمدی همچنین در مورد اینکه برخی کارشناسان 
می گویند اقتصاد در رکود به ســر می برد، اما بورس 
مرتب رکوردشــکنی می کند، توضیــح داد: یکی از 
دالیل رشد بازار، ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی 
به بورس است، وقتی حجم نقدینگی باال رفت، مردم 
تصمیــم می گیرند که به کدام بازار مراجعه کنند، اما 
وظیفه ما و لطفی که رســانه ها به بازار بورس دارند،  
این اســت که زمینه ای فراهم کنیم تا مردم آگاهانه 
 انتخاب کنند و ســهم هایی خریداری کنند که دارای 

سودآوری باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات 
خرما از تاریخ ۱5 فروردین تا ۳۱ اردیبهشت سال 

99 مشمول عوارض صادراتی است.
حمید زادبوم در گفت وگو با  باشــگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به ممنوعیت صادرات خرما، اظهار داشت: 
به دلیل اینکه خرما یک محصول استراتژیک است باید 
بازار آن را کنترل کرد و ممکن است عوارض صادراتی 
برای آن ایجاد شود، اما اگر قرار باشد محدودیت ایجاد 
شــود از قبل آن را اعالم می کنیم تا عوارض صادراتی 

برای آن بگذاریم.
وی با بیان اینکه صادرات خرما از تاریخ 15 فروردین 

تا 31 اردیبهشــت سال 99 مشمول عوارض صادراتی 
است، افزود: نرخ عوارض صادرات خرما در آینده نزدیک 
اعالم خواهد شــد. در شرایط تحریمی کشورمان باید 
حواسمان باشد بازارمان اولویت دارد، اگر اولویت اول مان 
را خوب انجام دهیم می توانیم صادرات هم داشته باشیم.
رئیس ســازمان توســعه تجارت با بیان اینکه 20 
درصد رشد وزنی در صادرات داشته ایم، گفت: صادرات 
غیرنفتی ما امسال به حدود 115 میلیون تن رسیده، 
در حالی که در ســال گذشته 95 میلیون تن بوده که 
21 درصد افزایش وزنی داشته است؛ از نظر عددی هم 
صادرات 35 میلیارد و 500 میلیون تن شــده که اگر 

30 درصد قیمت پایه صادراتی را نداشتیم به باالی 40 
میلیارد تن می رسید.

زادبــوم ادامه داد: به دلیل اینکه کارگروه تخصصی 
در گمرک مستقر اســت کاال های صادراتی را بررسی 
می کنند به طور مثال کاالی گوجه فرنگی را بررســی 
می کنند که چه ارزشی دارد. در دو سال گذشته قیمت 
گوجه فرنگی افزایش یافت، در حالی که اکنون کاهش 
یافته که این تفاوت قیمت در گمرک بررسی می شود و 

از این رو در صادرات نیز تأثیرگذار خواهد بود.
وی تشــریح کرد: به طور متوسط از فروردین 97 
تاکنــون 30 درصــد قیمت پایه کاال هــای صادراتی 

کاهش یافته و بیش از 70 درصد ارز کاال های صادراتی 
بازگشته است.

رئیس سازمان توســعه تجارت درخصوص دپوی 
خودرو های وارداتی، گفت: موضوع واردات در دســتور 
کار ســازمان توسعه تجارت نیست و تصمیمی در این 
خصوص نمی گیریم. اکنون هیچ تصمیمی برای اینکه 

بیشتر از این مقدار واردات داشته باشیم نداریم.
زادبوم درباره پیش بینی تراز تجاری تا پایان سال، 
بیان کرد: تا پایان ســال اگر این روند را داشته باشیم 
هیچ کاهش صادراتی نخواهیم داشت که این به نوعی 

موفقیت خواهد بود.

به گفته کارشناسان صنعت فوالد، در شرایط حاضر این صنعت 
می تواند یکی از جایگزین های مناسب برای درآمد های نفتی باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در شرایط کنونی، صنعت فوالد 
می تواند یکی از جایگزین های مناسب برای درآمد های نفتی باشد و بازار 
پر رونق آن در سال های اخیر، با وجود تکرار تحریم ها خود گویای همین 
امر است و برنامه ریزی این صنعت، برای رسیدن به تولید 55 میلیون تن 
در افق 1404 و ایستادن در جایگاه هفت بازیگر فوالد جهان، اهمیت این 

صنعت استراتژیک را دوچندان می کند.
بازار صادرات فوالد، در سال 98 بسیار پر رونق تر از قبل بوده است و 
یک رشد 16 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. به همین ترتیب 
در بخش ظرفیت سازی و تولید نیز این صنعت با رشد مواجه بوده است.

این صنعت سودآور، پایه ای برای توسعه در صنایع زیر ساختی دیگر 
نیز محسوب می شود و در سال های اخیر سرمایه گذاران را به سمت خود 

جذب کرده است.
بســیاری از کارشناسان حوزه فوالد معتقدند مشکالت و تحریم های 
داخلی بیش از تحریم های خارجی برای این صنعت بزرگ، دردسر ایجاد 
می کند، اما مهمترین اثری کــه تحریم ها ایجاد می کند، افزایش هزینه 
مبادله، به دلیل افزایش ریسک مشتریان خارجی است که ارزش افزوده 

را کاهش می دهد.
محمد صادق چیت ساز عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان 
آهن و فوالد و فلزات تهران با اشاره به وضعیت بازار و افزایش قیمت فوالد، 
گفت: پس از تحریم های ظالمانه، آهن و فوالد را جایگزین نفت کردیم و 
در ســال آینده این صادرات ادامه خواهد داشت. درست است که تحریم 

شده ایم اما صادرات را به کشورهای مختلف خواهیم داشت.
شهرســتانی عضو هیئت مدیره انجمن فوالد هم اظهار کرد: امسال 
صادرات خوبی خواهیم داشــت که نسبت به 8/5 میلیون تن سال قبل، 
حدود 15 درصد افزایش را نشــان می دهد و ما مدعی هستیم که فوالد 

و مشتقه آن جایگزین الیقی برای درآمد نفت می شود.
وی افزود: با اجرای جشــنواره بومی سازی وابستگی ما به ارز خارجی 
کم شده از 120 دالر به ازای هر تن، به کمتر از 80 دالر رسیده است که 

اگر بتوانیم آن را به حدود 60 دالر برسانیم بسیار خوب است.

وزیر اقتصاد در واکنش به جنجال های اخیر در خصوص پیشنهاد 
وزارت اقتصاد )گمــرک( برای تمدید مهلت ترخیص خودروهای 

وارداتی مدعی شد: پیشنهاد وزارت اقتصاد رانتی نبوده است!
فرهاد دژپسند در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به پیشنهاد 
وزارت اقتصاد به هیئت دولت برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده 
گفت: بنده اصاًل از این موضوع که چه کسی واردکننده این خودروها بوده 
و این کاال مربوط به کدام شرکت است هیچ گونه اطالعی ندارم و ترجیح 
هم می دهم در این زمینه اطالعی نداشته باشم. چراکه می خواهم فارغ از 

منافع تشکل و شرکتها اقداماتی را انجام دهم.
وی با بیان اینکه، تعداد قابل توجهی خودرو که تعداد آنها را االن در 
ذهن ندارم با ارز کشور وارد گمرک شده است، در استداللی عجیب عنوان 
کرد: امروز این خودروها در مناطق شــرجی و زیر آفتاب قرار گرفته اند و 

نباید این سرمایه ها از بین برود.
دژپســند در ادامه افزود: پیشــنهاد این وزارت خانــه برای ترخیص 

خودروهای در گمرک مانده رانتی نیست.
این اظهارات در حالی است که، خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران 
روز دوشنبه گفته بود، روند ترخیص خودروهای وارداتی با مصوبه جدید 
هیئت دولت آغاز شــده، اما متأســفانه در بسیاری از موارد از جمله لوازم  

بهداشتی و سایر اقالم، هنوز هم رسوب کاال در گمرکات وجود دارد.
گفتنی اســت چند روز قبل معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، 
علی رغم اذعان به ممنوعیــت واردات خودروهای آمریکایی، خبر داد که 
ترخیــص خودروهای آمریکایی موجود در گمرک با نظر معاونت حقوقی 

ریاست جمهوری تعیین تکلیف خواهد شد.
با این حال به نظر می رسد مسئوالن دولت آگاهی درستی از وضعیت 
قاچاق و عملکردهــای غیرقانونی و زیرکانه دالالن ندارند و دالالن هم با 

استفاده از همین اهمال کاری ها، امور خود را پیش می برند.
آنهــا واردات غیرقانونی را انجام می دهند و پس از آنکه تخلفاتشــان 
مشمول مرور زمان شد، بهانه هایی همچون زیر آفتاب ماندن محصوالتشان 
و یا از بین رفتن سرمایه های ملی )!( را روی زبان ها می اندازند و متأسفانه 

مسئوالن همان بهانه ها را برای توجیه تصمیم های خود تکرار می کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: 
ویالهایی که مالک در این واحدها مســتقر 
نیست، مشــمول مالیات می شوند که البته 
ممکن است نرخ مالیات ویالها متفاوت باشد.

محمود محمودزاده در گفت  و گو با ایلنا درباره 
نرخ های مالیات بر عایدی مســکن اظهار داشــت: 
روح این قانون مالیاتی برای جلوگیری از سوداگری 
و در جهت کنترل معامالت افرادی است که ملکی 
را خریداری و در مدت زمان کوتاهی پس از خرید 

قصد فروش آن را دارند.
وی با بیــان اینکه واحدهای مســکونی برای 
استفاده شخصی معاف از مالیات بر عایدی مسکن 

هســتند، ادامه داد: این مالیات شــامل معامالتی 
می شود که مالک پس از گذشت یک سال از خرید 
نسبت به فروش آن اقدام کند. در این صورت مالیات 
25 درصــدی به مابه التفــاوت قیمت این ملک در 
زمان خرید و فروش تعلق می گیرد و نه کل ارزش 
آن. یعنــی اگر ارزش این ملک در زمان خرید یک 
میلیارد تومان باشــد و قیمت آن پس از یک سال 
به یک میلیارد و 200 میلیون تومان برسد، مالیات 
25 درصدی به 200 میلیون تومان تعلق می گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: براساس 
فاصله زمانی خرید تا فروش ملک و مابه التفاوت آن 

نرخ مالیات تعیین می شود.

محمــودزاده با بیــان اینکــه روح قانون برای 
جلوگیری از تبدیل پول به سرمایه راکد است، گفت:  
مهم پیامی است که این قانون به بازار می دهد مبنی 
بر اینکه ســوداگری بازار امالک جایگاهی در نظام 
اقتصادی کشــور ندارد. در بخش مسکن، سرمایه 
عمده ای، همواره باعــث تنش های قیمتی در بازار 
تخصصی مسکن می شــود و در این شرایط نهایتا 

مصرف کننده واقعی زیان می بیند.
وی بــا بیان اینکــه این مالیات شــامل حال 
ســازندگان مسکن و انبوه ســاران نمی شود، افزود: 
مالیات بــر خانه های خالی پس از شــروع به کار 
سامانه اســکان و امالک افزود: هرچند در گذشته 

مبنای شناســایی خانه های خالی قبوض آب،  برق 
و گاز بــود اما امروز از طریق همــکاری نهاد های 
مختلف فاکتورهای متعددی برای شناســایی این 

واحدها وجود دارد.
محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آیا ویالها 
هم شامل مالیات بر خانه های خالی می شوند، گفت: 
ویالها به دو دســته تقسیم می شــوند، دسته اول 
مراکزی هستند که به اجاره عمومی داده می شوند، 
دسته دیگر واحد مسکونی هستند اما مالک در این 
واحدها مســتقر نیست، این دســته شامل مالیات 
می شــوند که البته ممکن است نرخ مالیات ویالها 

متفاوت باشد.

اولویت های  درباره  اقتصادی  کارشناســان 
مجلس قوی، مواردی مانند اصالح نظام مالیاتی، 
اصالح ســاختار بودجه و تقویت بعد نظارتی را 

ذکر کردند. 
افشــین پروین پور، کارشــناس بخش مسکن در 
گفت وگو با خبرگزاری تســنیم درخصوص مهم ترین 
اولویــت مجلس یازدهم اظهار داشــت:  ایران کشــور 
ثروتمندی اســت و بر اســاس  آمارهــای بین المللی 
هجدهمین کشور ثروتمند دنیا هستیم. اولویت مجلس 
آینده باید تصویب قوانینی برای تقسیم عادالنه ثروت 

بین همه مردم و کاهش شکاف طبقاتی باشد.
وی افــزود: هــر زمان که رهبر معظــم انقالب با 
مسئوالن صحبت کرده اند بدون استثنا بر از بین بردن 
شکاف طبقاتی تاکید کرده اند. به عنوان مثال این گونه 
نباشــد که فردی هزار خانه داشته باشد و فرد دیگری 
نتواند خانه ای را اجاره کند. این مســئله نشان دهنده 

توزیع ناعادالنه زمین و مسکن است.

این کارشــناس بخش مســکن ادامه داد: باید از 
ابزارهای مالیاتی بر امالک، ثروت، دارایی شرایطی فراهم 
شود تا با مالیات محدودکننده تکاثر ثروت و سوداگری، 
ثروت کشور عادالنه توزیع شود. نمایندگان مجلس آینده 
باید اموال و دارایی های خود را اعالم کرده، ضمن این که 

آنها باید با شفافیت آرا موافقت کنند. 
در همین زمینه، محمد دهقان دهنوی معاون وزیر 
اقتصاد بیان کرد: در کنار بهبود سطح معیشت بایستی 
تصمیماتی سخت در حوزه بهبود محیط کسب و کار 
نیز اتخاذ شــود. توجه داشــته باشیم که از این مسیر 
افزایش تولید، افزایش  اشــتغال و رشد سرمایه گذاری 

نیز محقق خواهد شد.
وی با  اشــاره به لزوم اصالح ساختار بودجه کشور 
گفت: موضوع اصالح ســاختار بودجه از سال 98 آغاز 
شده اما بخشی از این اصالحات نیاز به مجوز و تصویب 
مجلس دارد. در واقع در حوزه اصالح ساختار بودجه که 
یکی از چالش های اصلی اقتصاد کشــور است نیازمند 

قانون گذاری دقیق مجلس هستیم.
معاون وزیر اقتصاد بــا بیان اینکه مجلس وظیفه 
سنگین اصالح نظام یارانه ها و اصالح ساختار بودجه را 
در عین حفظ حداقل معیشت پیش رو دارد، گفت: در 
ماه های آینده دیگر اتکای بودجه کشــور به نفت قابل 
اجرا نیســت بر این اساس بایســتی به سمت کاهش 
هزینه های غیر ضروری و جدا شدن دستگاه های غیر 

مرتبط از دولت حرکت کنیم.
همچنین، وحید شــقاقی شهری، رئیس  دانشکده 
اقتصــاد دانشــگاه خوارزمی با  اشــاره بــه مهم ترین 
اولویت های اقتصادی مجلس شورای اسالمی یازدهم 
گفــت: امروز اصالح نظام مالیاتی برای کشــور ما که 
در معرض تحریم های اقتصادی قرار دارد از نان شــب 

واجب تر است.
وی با تأکید بر اینکه بعد از شــکل گیری مجلس 
یازدهــم بایســتی اصالحات نظام یارانــه ای، بانکی و 
مالیاتی در دســتور کار قرار گیرد، بیان کرد: هرکدام 

از این موارد نیازمند طرح و الیحه ای جداگانه اســت و 
بر این اساس مجلس بعدی بایستی بدون فوت وقت و 
بدون در نظرگرفتن مصلحت اندیشی های بی مورد اقدام 

الزم را انجام دهد. 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر 
به اندازه کافی قوانین دست وپاگیر در کشور وجود دارد، 
گفت: بعــد نظارتی مجلس در ســال های اخیر قوی 
عمل نکرده اســت و بر این اســاس پیشنهاد می شود 
مجلس نشینان در اولین گام یک بررسی کلی درمورد 
قوانین موجود داشــته  باشــند و در مرحله بعد دست 

به جراحی و پاالیش قوانین دست وپاگیر فعلی بزنند.
شــقاقی شــهری با ابراز اینکه قوانیــن اقتصادی 
منسوخ شده نیز در کشور وجود دارد که ظاهراً فرآیند 
بِروزرسانی آنها در مجلس فعلی با چالش روبه رو شده 
است، گفت: قانون تجارت مربوط به سالها قبل است و 
اختالفات در مجلس برای عدم اصالح سریع این قانون 

سؤال برانگیز است.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها موظف هستند 
در صورت درخواست تولیدکنندگان، با دریافت 7/5 درصد 
مانده بدهی، با تنفس شش ماهه و با حداکثر اقساط پنج ساله 

بدهی آن ها را امهال نمایند.
عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی با اشــاره به اینکه یک خبر خوب برای تولیدکنندگان دارد، 
نوشت: »در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار مشکل تولیدکنندگانی 
که تمام یا بخشی از بدهی آنها معوق شده است مطرح و مصوب شد: 
بانک ها موظف هستند در صورت درخواست تولیدکنندگان، با دریافت 
7/5 درصد مانده بدهی، برای یک بار و با تنفس شش  ماهه و با حداکثر 
اقســاط پنج ساله بدهی آن ها را امهال نمایند. مهلت استفاده از این 

تسهیالت تا پایان شهریورماه 1399 است.«
گفتنی اســت، یکی از رویکردهای مناسب بانک مرکزی در دوره 
مدیریت همتی، توجه به تولید اســت به گونه ای که پیش از این هم 
طی روزهای گذشته از طرح گام )برای حمایت از تولید( پرده برداری 
کرده بود. با توجه به اینکه هم اکنون در شرایط رکودی هستیم و رشد 
اقتصادی نیز در شرایط نامناسبی قرار دارد، چنین طرح هایی می تواند 

مثمر ثمر باشد. 
همان طور که اشاره شد در نیمه های بهمن ماه، طرح جدید بانک 
مرکزی برای رونق تولید )موســوم به طــرح گام( آغاز به کار کرد و 
رئیــس کل بانک مرکزی در این باره گفــت: پیش بینی کردیم برای 
واحدهای تولیــدی در مرحله اول حداقل 50 هــزار میلیارد تومان 

تامین مالی کنیم. 
وی در ایــن باره اعالم کرده بود: طرح »گام«، یکی از برنامه های 
بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشور است که در چارچوب مدیریت 
نقدینگی، تالش خواهد کرد امکان تأمین غیرتورمی سرمایه در گردش 
مورد نیاز زنجیره تولید را، خصوصاً برای واحدهای کوچک و متوسط، 

فراهم سازد. 
در همیــن زمینــه، محمدرضــا حســین زاده، مدیرعامل بانک 
ملــی با بیــان اینکه به جــای اینکه پــول نقد به گــردش درآید، 
اعتبــار در گــردش میان واحدهــای تولیدی قــرار خواهد گرفت، 
 گفتــه بــود: »این طــرح افزایــش نقدینگــی نخواهد داشــت.« 
بر این اســاس می توان اقدام جدیــد بانک مرکزی برای امهال بدهی 

تولیدکنندگان را در همین جهت )حمایت از تولید( تلقی نمود.

وزیر صنعت معدن و تجارت دلیل افزایش 
قیمت گوشت قرمز را بازار شب عید دانست 
و اعالم کرد که برای تنظیم قیمت این بازار از 

ذخایر استفاده خواهد شد.
به گزارش ایســنا،  رضا رحمانــی در ارتباط با 
خودروهایی که دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت 
رونمایی شــدند، اظهار کرد: یکی از برنامه های ما 
خروج خودروهای قدیمی و ورود خودروهای جدید 
است. در این ریل، از چهار خودروی سواری رونمایی 
شــد و رئیس جمهور نیز از آن بازدید کردند. یکی 
از این خودروها خودروی دنا بود. ســه خودرو دیگر 
اولین بار است که می خواهند عرضه شوند. طراحی 

تا سفارش خدمات آنان انجام شده دیگر امکان پیش 
فروش آنان وجود دارد. این خودروها باالی نود درصد 
ساخت داخل هستند؛ این موضوع  برای شروع تولید 

یک خودرو خیلی مهم است.
وی ادامه داد: این خودروها مطابق استانداردهای 
روز دنیا هســتند. همه آن ها یورو پنج هستند. غیر 
از این خودروها خودروهای دیگری برای ســال 99 
و 1400 هم وجــود دارد، امیدواریم مردم عزیز ما 

راضی باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با ضرورت 
مشــارکت مردمی در انتخابات گفت: یقینا اهمیت 
انتخابات از نظر سیاســی مهم اســت، رهبر معظم 

انقالب و رئیس جمهور دربــاره این موضوع حرف 
زدند. از نظر ثبات اقتصادی و رونق تولید مشارکت 
بسیار مهم اســت. خواهش می کنیم مردم حضور 
پرشورشان را در روز جمعه پای صندوق رای داشته 
باشــند. مشارکت مردم در حوزه تولید و رونق بازار 
بسیار اهمیت دارد. عالوه بر آن که دشمنان را مایوس 

می کند دوستان را امیدوار می کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی افزایش 
قیمت گوشت قرمز گفت: دوستان ما دالیل مختلفی 
را برای این موضوع تحلیل کردند. دوســتان بخش 
بازرگانی قرار شد اگر افزایش قیمت ادامه داشته باشد 
از ذخایر استفاده کنند. هفته های قبل گوشت قرمز 

قیمتش کاهشی بود. حاال شب عید پیش آمده است. 
برای تنظیم قیمت از ذخایر خود استفاده می کنیم. 
برنامه ما همیشــه این است که تولیدکننده آسیب 
نبیند و مصرف کننده بهره ببرد. در همین روزها از 

ذخایر استفاده می کنیم.
رحمانــی با اشــاره به پرداخت بخشــی از وام 
خودروسازان گفت: پرداخت وام خودروسازان آغاز 
شده است. بخشی از بانک ها پرداخت را شروع کردند. 
این ها کمک است و اقدامات متفاوتی در این حوزه 
انجام می شــود. حفظ تولید برای ما مهم است. اگر 
تولید در وضعیت فعلی ادامه پیدا کند انجام تعهدات 

بیش  از آنچه گفته شده قابل اجرا است.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
با اشاره به سونامی صیفی جات تولیدی در کشور گفت: محصول 
خیار با قیمت کیلویی 200 تومان روی دست کشاورزان مانده 

است.
محمد شــفیع ملک زاده در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم درباره 
وضعیت تولید و بــازار صیفی جات اظهار کرد: خیاری که با بهترین 
کیفیت و عملکرد در هفته های اخیر در کشور برداشت شده است با 
توجه به عدم بازار رسانی و صادرات روی دست کشاورزان باقی مانده 
است. هر کیلوگرم خیار تنها 200 تومان از کشاورزان خریداری می شود 

که پاسخگوی هزینه های تولید 1500 تا 1600 تومانی آنها نیست.
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه 
داد: در صورتی که به منطقه جنوب کرمان مراجعه شود، شاهد ریخته 
شدن حجم زیادی از خیار در جاده ها هستیم و خودروها از روی آنها 

عبور می کنند و جاده های منطقه سبز شده است.
ملک زاده افزود: به زودی سونامی گوجه فرنگی و صیفی جات دیگری 
از جمله بادمجان روی خواهد داد و امکان عرضه به بازار نخواهند داشت 

و از اکنون باید به فکر صادرات این محصوالت بود.
 وی ادامــه داد: با توجه به باال رفتــن تعرفه صادرات محصوالت 
کشــاورزی به عراق، عمال این بازار به روی محصوالت ایرانی بســته 
شده و باید برای رفع این مشکل چاره ای توسط دولت اندیشیده شود.

رئیس سازمان نظام صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی کشور با 
بیان اینکه اصالح وضعیت بازرگانی بخش کشــاورزی مشکل اساسی 
کشــاورزی کشــور به حســاب می آید اظهار کرد: مشکالت در این 
بخش باعث شده که محصوالت تولیدی کشاورزان در شرایط مناسب 

به بازار عرضه نشود و روی دستشان باقی بماند.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان گفت: از هفته 
گذشته هزینه صدور پروانه ساختمانی ۳0 درصد 

افزایش یافته است. 
ایرج رهبر در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشاره 
بــه اینکه گرانی بی ضابطه قیمت مصالح ســاختمانی 
هزینه ساخت و قیمت تمام شده مسکن را باال می برد، 
گفت: از هفته گذشته هزینه صدور پروانه ساختمانی 
30 درصد افزایش یافته اســت که البته این اقدام در 
جهت سخت گیری هایی بوده که اخیرا در صدور پروانه 

ساختمانی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه شــهرداری ها با خودمختاری 
در هر نقطه ای از تهران که دوست دارند، تراکم فروشی 

می کننــد، گفــت: با اقدامات اخیر شــورای شــهر و 
ســخت گیری های بیشتر تالش شــده تا تخلفات از 
ســاخت و ساز به شکل قابل توجهی کاهش یابد. این 

تراکم فروشی با هدف درآمدزایی بوده است. 
نایــب رئیس انجمن انبوه ســازان ادامه داد: اخیرا 
با ورود شــورای شــهر و رفتن به سمت درآمدزایی با 
دریافت عوارض می بینیم که عوارض صدور پروانه های 
ســاختمانی افزایش یافته است. این روزها شاهد رشد 
بی ضابطه قیمت مصالح ساختمانی در سطح بازار هستیم 
که همین موضوع باعث خواهد شد تا قیمت تمام شده 

مسکن نیز افزایش یابد.
رهبر اضافه کرد: در ساخت و ساز اسکلت های فلزی 

ورق استفاده زیادی دارد، به همین دلیل از هفته گذشته 
قیمت هر کیلو ورق از کیلویی 5200 تومان به 8500 
تومان افزایش یافته است، حال اگر دقت کنید، در یک 
واحد مســکونی پنج طبقه این رشد قیمت ورق تا چه 
حد می تواند بر قیمت تمام شده مسکن تاثیرگذار باشد.

در این زمینه، ســعید آســویار اظهار داشت: اکثر 
سازنده های مسکن بنا به دالیل مختلف از بازسازی و 
درگیر کردن خود در احیای بافت های فرســوده خارج 
شده اند، شاید دلیل اصلی این اقدام و عدم موفقیت در 
احیای بافت فرســوده، مشخص نبودن متولی احیای 

بافت فرسوده است.
وی افزود: هنوز هم مشــخص نیســت وزارت راه 

و شهرســازی یا شــهرداری متولی این بخش است. 
متاسفانه شهرداری ها در بافت فرسوده به دنبال کسب 
درآمد هســتند، پس اگر در بافت فرسوده موفق عمل 
کنیم، تمام هزینه های شهری، ترافیک و حتی خدمات 

آتش نشانی نیز کاهش می یابد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان ادامه داد: 
شــهرداری ها باید از سود خود در بافت فرسوده کوتاه 
بیایند و اقدامی که سال هاست ترکیه انجام می دهد و 
بافت های فرســوده خود را احیا می کند، روی بیاورند. 
دولت می تواند با حذف تمام عوارض ساخت و ساز در 
بافت فرســوده سازنده ها را برای ورود به بافت فرسوده 

تشویق کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

ویالهای خالی از سکنه مشمول مالیات می شوند
همتی خبر داد

 مهلت 5 ساله 
به تولید کنندگان بدهکار

یک فعال بازار آهن: 
صادرات فوالد با وجود تحریم ها ادامه دارد

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی: 
 محصول خیار 

روی دست کشاورزان مانده است

وزیر صمت:

برایتنظیمبازارگوشتقرمزازذخایراستفادهمیکنیم

رئیس سازمان توسعه تجارت:

صادراتخرمامشمولعوارضصادراتیمیشود

رئیس  سازمان بورس اعالم کرد:

دالیلرشدبورسدرشرایطرکوداقتصادی

نایب رئیس انجمن انبوه سازان: 

هزینهصدورپروانهساختمانی30درصدافزایشیافت

اولویتهایاقتصادیمجلسقویازدیدگاهکارشناسان

اظهارات عجیب وزیر اقتصاد:
پیشنهاد ترخیص خودروهای لوکس از گمرک 

رانتی نبوده است!
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