
 تحلیل رییس سابق اتاق بازرگانی ایران
 از سیاست گذاری درست در زمان تحریم

گرانی ها برای اقتصاد 
کشور نفعی هم دارد؟

افزایش 22 درصدی بلیت قطارهای مسافری 

سفر ریلی گران شد

یکی از ظرفیتهای بزرگ کشــور ما که باید به آن توجه 
ویژه شود، صنعت گردشگری است. به عبارتی اقتصاد 
گردشــگری می تواند یکی از مقوالت مهم اقتصادی به 
حســاب بیاید. موضوع مهمی کــه در این میان وجود 
دارد، ضــرورت شناســایی ظرفیت هایی اســت که 

کشورمان در زمینه گردشگری دارد.
بســیاری از ظرفیتهای بزرگ گردشگری ایران حتی 
برای بســیاری از هموطنان هم ناشــناخته است. در 
حالی که برخی از این جاذبه ها در دنیا بی نظیر اســت 
و اینها نیاز به تبیین و معرفی دارد. ما زمانی می توانیم 
گردشــگر خارجی جذب کنیم و گردشگری داخلی را 
هم رونق بدهیم که خودمان ظرفیت های گردشگری 

کشــورمان را به خوبی بشناســیم. وقتــی خودمان 
بشناسیم می توانیم برای معرفی آنها به مردم دنیا هم 
اقدام کنیم.در کنار این شناسایی و معرفی که ضرورت 
اجتناب ناپذیر کار است، موضوع مهمی دیگری وجود 
دارد که آن ایجاد زیرساخت های الزم است. همچنین 
ما به نیروهــای متخــص و آموزش دیــده در حوزه 
گردشگری نیاز داریم چون گردشگری امروزه در دنیا 
یک امر تخصصی است و باید متناسب با شرایط روز با 

آن مواجه شد تا در دنیا حرفی برای گفتن داشت.
برای رونق گردشــگری داخلی که به نوعی زمینه ساز 
ورود گردشگر خارجی به کشــور هم هست، کارهای 
زیادی می تــوان انجــام داد. به طور مثــال می توان 
تســهیالت الزم بــرای ســفر ارزان قیمت بــه مردم 
داد تا گردشــگری داخلی احیا شــود و از این طریق 
مقاصد جدیــدی را تعریف کرد کــه در آینده با ایجاد 
زیرســاخت های الزم، مقصد گردشگران خارجی هم 
بشــود. اینها و کارهای بســیاری مانند اینها نیازمند 

تشکیل حلقه فکر و اتاق اندیشــه است که به آن اشاره 
شد.اتاق فکر گردشــگری می تواند چشماندازی برای 
مســئوالن به وجود بیاورد که از طریق آن مســائل و 
مباحث صنعت گردشــگری را رصد کنند. الزم است 
که ما در بحث طرحهای جامع گردشــگری، اطالعات 
دقیق تری داشــته باشیم. برای توســعه گردشگری، 
تسهیالت و خدمات ســفر، برنامه ریزی حمل و نقل، 
تورهای گردشــگری و ... مواردی هستند که می تواند 

در اتاق فکر گردشــگری 
مطرح شــود. اتاق فکر در 
هر حــوزه ای ظرفیت های 
باالیــی دارد و اگــر از آن 
ظرفیت ها اســتفاده شود، 
نتایج خوبی را بــه همراه 
خواهد داشــت و صنعت 
مهم و آینــده داری مانند 
گردشــگری هــم از این 

قاعده مستثنی نیست.
صنعت گردشــگری در ایــران بســیار نیازمند جلب 
مشــارکت بخش خصوصی و جذب ســرمایه گذاری 
است. اتاق فکر گردشگری می تواند یکی از اهداف خود 
را به تحقق این مهم معطوف کنــد. وقتی ما در همین 
اســتان مازندران با مشکالت زیرســاختی مواجهیم، 
نشــان می دهد که کاســتی های زیادی هســت که 

می تواند سوژه کار در اتاق فکر گردشگری باشد.

قانون اصالح می شود؟
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تحلیل رییس سابق اتاق بازرگانی ایران از سیاست گذاری درست در زمان تحریم

گرانی ها برای اقتصاد کشور نفعی هم دارد؟
مریم فکری    اقتصاد کشــور ســال هاست درگیر 
تحریم و محدودیت های بین المللی اســت و تشدید 
شدن تحریم ها، شرایط متفاوتی را برای اقتصاد کشور 
رقم زده است؛ از جمله تورم و افزایش قیمتها. البته به 
اعتقاد محسن جالل پور، رییس سابق اتاق بازرگانی 
ایران، زمانی که درگیر جنگ اقتصادی می شویم، باید 
بپذیریم که بخشی از جریانات کشــور در این جنگ 
اقتصادی باید هزینه بدهد و صدمــه می بیند، اما چه 
هزینه ای باید بدهیم؟ از نظر من هزینه ای باید بدهیم 
که بعد از تحریم آورده ای داشــته باشــد و ساختاری 
در کشــور ایجاد شــود که در زمان بعــد از تحریم، 

تحریم پذیر نباشیم.
وی در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین متذکر شد: 
گرانی برخی کاالها می تواند امکان ســرمایه گذاری 
در تولید ان را افزایش داده و با سیاستگذاری درست، 
سرمایه ها را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کند 
که در نهایت به تعدیل قیمت در سایه اقتصاد رقابتی 

منجر می شود. 
سیاست گذاری درست در تحریم این است که فضا را 
برای بخش خصوصی، تولید و جریان مولد در جامعه 
ایجاد کنیم و بپذیریم که با تحریــم، برخی از کاالها 
گران می شــود. اما این گرانی، حداقل آورده اش این 
است که فضای اشتغال، ســودآوری و ثروت آفرینی را 
ایجاد می کند و افراد تحمــل پرداخت هزینه گرانی را 

پیدا می کنند.
رییس ســابق اتاق بازرگانی و صنایــع و معادن ایران 
معتقد اســت: تحریم هزینه دارد و یکی از هزینه های 
آن، گرانی برخی از کاالهاست. اما این گرانی می تواند 
آورده ای برای اقتصاد کشــور داشــته باشد و حداقل 
این آورده این است که فضای اشــتغال، سودآوری و 
ثروت آفرینی را ایجاد می کند و افراد تحمل پرداخت 

هزینه گرانی را پیدا خواهند کرد.

چه سرنوشتی در انتظار تولید است؟
جالل پور در پاسخ به این پرســش که در شرایطی که 
اقتصاد کشور با محدودیت و تحریم روبه رو است، چه 
سرنوشــتی در انتظار تولید خواهد بود؟ افزود: اگر ما 
این روال را جلو برویم، چه تحریم ها وجود داشته باشد 
و چه تحریم ها وجود نداشته باشــد، در شرایطی که 
رقابت نادرست باشد و شرکت های خصولتی از جیب 
دیگران خرج کنند و تولید غیررقابتی باشــد و بازار، 
بازار رانت و فســاد باشــد، باید واقعا تولیــد واقعی را 

نادیده بگیریم.
وی افــزود: اگــر شــرایط را تغییــر دهیــم و 

سیاست گذاری های درست و توسعه بخش خصوصی 
و سیاست گذاری های مبتنی بر میدان دادن به بخش 
خصوصی را مورد هــدف قرار دهیم، چــه در هنگام 
تحریم و چــه در زمانی که تحریم ها وجود نداشــته 
باشــد، بخش خصوصی راه خــود را باز و رشــد پیدا 
می کند و آن زمان بخش خصوصــی جلوی تحریم را 

هم می گیرد و مقابل آن نیز می ایستد.
رییس ســابق اتاق بازرگانی و صنایــع و معادن ایران 
تصریح کرد: بر این اســاس، مــن می خواهم بگویم 
که با توجه به سیاســت گذاری ها در ۴۰ سال گذشته 
چه زمانی کــه تحریم هــا پررنگ بوده و چــه زمانی 
که کم رنگ بوده، بــه دلیل اقتصاد دولتــی و تزریق 
یارانه های دولتی و کمک هــای دولتی و حمایت های 

بی دلیل، فضای تولید در کشور شکل نگرفته است.
جالل پور بــا بیان این کــه من همیشــه معتقدم که 
ما حمایــت نمی خواهیم، بلکه رقابــت می خواهیم، 
عنوان کرد: این مسیر متاســفانه فعال هم ادامه دارد، 
اما امیدواریم جریانات اخیر، کشور را به جایی برساند 
که در آینده بخش خصوصی میدان دار اقتصاد کشور 
باشد و فضای کار و رقابت برای بخش خصوصی ایجاد 
شــده و آن زمان حتما تولید جای خود را در اقتصاد 

کشور باز می کند.

جنگ اقتصادی هزینه دارد
وی در عین حال در پاســخ به این پرسش که کشوری 
که درگیر جنــگ اقتصادی باشــد، صــادرات باید 
مشمول محدودیت شود؟ متذکر شد: من نمی پذیرم 

که صادرات باید مشمول محدودیت شود.
رییس ســابق اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معادن 
ایران گفت: کشــوری که درگیر تحریم اســت، باید 
سیاســت گذاری جدی برای تشویق بخش خصوصی 
که در تحریم نیســت و می تواند تحریــم را دور بزند، 
اتخاذ کند. این که مــا فکر کنیم کــه می توانیم وارد 
جنگ شــویم و در ایــن جنگ هزینــه ندهیم، تفکر 
بیهوه ای اســت.جالل پور افزود: زمانــی که ما درگیر 
جنگ اقتصادی شــده ایم، باید بپذیریم که بخشی از 
جریانات کشــور در این جنگ اقتصــادی باید هزینه 

بدهد و صدمه می بیند. این اجتناب ناپذیر است.
وی عنوان کرد: این که ما بگوییم ما با دنیا می جنگیم، 
تحریــم را می پذیریم و هیــچ اتفاقی هم در کشــور 
نمی افتد، یک خواب و آرزو و حرف پوچ است، ولی چه 
هزینه ای باید بدهیم؟ از نظر من هزینه ای باید بدهیم 
که بعد از تحریم آورده ای داشــته باشــد و ساختاری 
در کشــور ایجاد شــود که در زمان بعــد از تحریم، 

تحریم پذیر نباشیم.
رییس ســابق اتاق بازرگانی و صنایــع و معادن ایران 
ادامه داد: بدترین کار این اســت که ما در تحریم یک 
نوع سیاست گذاری داشته باشیم که بخواهیم تحریم 
را دور بزنیم و دوباره هم تحریم پذیر باشــیم. هر دفعه 
هم تحریم پذیر باشــیم، سختی و مشــقت بیشتری 

خواهیم دید.
وی یــادآور شــد: دور اول که ما کشــور را در تحریم 
دیدیــم، اگر سیاســتی اتخاذ شــده بــود که بخش 
خصوصی واقعی بــه میــدان آمده بود و براســاس 
محدودیت های وارداتی و تحریمــی، کاالهای مورد 
نیاز را بــا ظرفیت هایی که در داخل کشــور اســت، 
تولید کرده بود، ما بعــد از آن می توانســتیم نه تنها 
بازار داخل، بلکه با ایــن تولید، بازار خارج را از آن خود 
کنیم. بنابراین در تحریم های بعدی نه تنها وابسته به 
کاالهای خارجی نبودیم، بلکــه خارجی ها به ما برای 

کاالهایی که به آنها می دادیم، وابسته بودند.

سیاست گذاری درست در زمان تحریم
رییس ســابق اتاق بازرگانی و صنایــع و معادن ایران 
تصریح کرد: بر این اســاس، سیاست گذاری درست 
در تحریم این اســت که فضا را برای بخش خصوصی، 
تولید و جریان مولــد در جامعه ایجاد کنیم و بپذیریم 
که با تحریــم، برخی از کاالها گران می شــود. اما این 
گرانی، حداقل آورده اش این است که فضای اشتغال، 
ســودآوری و ثروت آفرینی را ایجــاد می کند و افراد 

تحمل پرداخت هزینه گرانی را پیدا می کنند.
جالل پور متذکر شــد: به طور قطــع در زمان تحریم 
بایــد سیاســت های تحریمــی را اتخاذ کنیــم، اما 
سیاســت های تحریمی، سیاســت های اتخاذ شده 
کنونی نیســت، سیاســت هایی اســت که فضا برای 
بخش خصوصی باز شود و فضای مولد و تولید به وجود 
آید.وی تاکید کــرد: ما اگر بعد از برجــام آمده بودیم 
که اقتصاد کشــور را با اقتصاد دنیا هم نوا کنیم و کاری 
کرده بودیم که شــرکت های اروپایــی و آمریکایی و 
آسیایی در کشور سرمایه گذاری و کار مشترک کرده 
بودند، چه اتفاقی می افتاد؟ اول این که اشتغال ایجاد 
می شــد. دوم این که ثروت آفرینی می شــد. مهم تر 

این که دنیا ثروت خود را در کشور ما می دید.
رییس ســابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با 
بیان این که بخش خصوصی دنیا مخالف تحریم ایران 
بود، گفت: شــما اقتصاد ایران را در ۴۰ سال گذشته 
ببینید. در این مــدت اقتصاد چیــن ۳۳ برابر بزرگ 

شده، اما جمعیت این کشور ۱.۵ برابر شده است.
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  از بداخالقی ها در انتصاب 
رئیس سازمان مالیاتی

وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفــت: مالک ما 
اخذ مالیات حقه است و ما نمی خواهیم از کسی 
پول زور بگیریــم. اگر می خواهیــم درآمدها را 
باال ببریم، حق نداریم مؤدیان خوش حســاب را 
شــکنجه کنیم.فرهاد دژپســند صبح دیروز در 
مراســم تودیع و معارفه رؤســای قبلی و جدید 
ســازمان امور مالیاتی اظهار داشت: باید بودجه 
مبتنی بر نفــت را به بودجه مبتنــی بر مالیات و 

درآمدهای پایدار تبدیل کنیم.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی ادامه داد: ســال 
گذشته شــاهد تحقق ۱۰۷ هزار میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی بــه صورت نقــدی و ۱۰۹ هزار 

میلیارد تومان به صورت تهاتر بودیم.
وی در خصــوص انتخاب رئیس ســازمان امور 
مالیاتی گفت: بنــده برای این ســازمان، آقای 
پناهی )سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی( را 
معرفی کردم اما به واســطه بداخالقی هایی که 
صورت گرفت، با ریاست وی در سازمان مالیاتی 
موافقت نشد. متأســفانه بعضی یاد گرفته اند که 

از طریق تخریب، برای خود پله بسازند.
دژپسند افزود: عدم تائید آقای پناهی، برای من 
غبطه آور بود و من مجبور شــدم از آقای نوبخت 
خواهش کنم که بتوانیم از آقای پارسا که رئیس 
مرکز آمــار بود، از ســازمان مالیاتی اســتفاده 
کنیم. آقای پارســا تجربه خوبــی دارد و من از 
وی می خواهم که کارهای گذشــته را توسعه و 

تکمیل و ایده های جدید را اجرا کند.

وی افزایش  هدفگذاری موثر بر ر
صادرات به ۱۵ کشور همسایه

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت 
توســعه صادرات در شــرایط خاص اقتصادی 
کشــور، گفت: امروز راه نجات اقتصاد کشور در 
توسعه صادرات غیرنفتی است و بر همین مبنا، 
روی افزایش صادرات به ۱۵ کشــور همســایه 

هدف گذاری ویژه ای انجام داده ایم.
رضا رحمانی اظهار داشت: برای پیشبرد اهداف 
این برنامه و در راستای بهره گیری از ظرفیت ها 
و توانمندی های اتــاق بازرگانی، در مواردی که 
الزم باشد موضوع تفویض برخی اختیارات را به 
سرعت انجام می دهیم.وزیر صنعت افزود: برای 
افزایش صادرات به ۱۵ کشــور همسایه از همه 
دستگاه های مسئول در مســیر صادرات کاال و 
خدمات، انتظار داریم کاماًل همسو عمل کنند تا 
شاهد حصول نتایج الزم، از این هدف گذاری در 
سطح اقتصاد کشورمان باشیم.هر کجا مسئول یا 
دســتگاهی همکاری الزم را نداشته باشد، قطعاً 

موضوع را با جدیت مطالبه گری خواهیم کرد.
در اعمال سیاست های ارزی، ضرورت دارد بانک 
مرکزی بحث توســعه صادرات غیر نفتی و رونق 

تولید را مد نظر خود قرار دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفــت: با توجه به 
شــرایط جدید در خصوص اعمال سازوکارهای 
متفاوت تعرفــه ای برنامه ریزی شــده و کمک 
خواهیم کرد تا شــاهد جهــش واقعی در حجم 

صادرات ایران به این ۱۵ کشور باشیم.
رحمانی اعــالم کــرد: بــرای هر یــک از این 
کشــورهای هدف صادراتی، مسئول مشخصی 
تعییــن و ضمــن بررســی دقیــق زمینه های 
صادراتی به کشــورهای مقصد، میزان افزایش 

صادرات را به طور مستمر رصد خواهیم کرد.
وی با اشاره به افزایش بعد نظارتی بر کارت های 
بازرگانی صادره، اظهار داشــت: عدم ساماندهی 
کارت ها و صدور بدون کنترل کارت برای برخی 
افــراد در حقیقت به نــوع عملکرد خــود اتاق 
بازرگانی آســیب جدی وارد می کند که در این 

خصوص انتظار بیشتری از این مجموعه داریم.



  اخذ مالیات از خریداران سکه چقدر قانونی است؟

نقره داغ خریداران سکه 
محبوبه فکوری   بخشنامه ســازمان امور مالیاتی 
مبنی بر اخذ مالیات از خریداران ســکه، سروصدای 
زیادی برپا کرده و مدیران نظام بانکــی بر این باورند 
این کار دولت غیرقانونی اســت و قراردادها معاف از 

مالیات بوده است.
اخذ مالیــات از خریداران ســکه این روزهــا به یکی 
از خبرهای پر ســر و صدای اقتصادی تبدیل شــده 
است. ســازمان امور مالیاتی هفته گذشته اعالم کرد 
آن دســته از افرادی که به دلیل تدابیر بانک مرکزی 
و دولت در نوســانات ارزی ســال گذشــته، از بانک 
کارگشایی - به عنوان بانک عامل اجرای سیاست های 
بانک مرکزی در حــوزه طال و ارز- ســکه خریداری 
کرده اند، می بایســت بابت خریدهای خــود مالیات 
بدهند.موضوع اخذ مالیات از خریداران ســکه سال 
گذشــته هم بارها و بارها به صدر اخبار کشــیده شد، 
اما تا هفته گذشــته، هیچ گاه دولت سیاست رسمی 
خود در این حوزه را اعالم نکرده بــود؛ چراکه هر بار با 
مقاومت های زیادی از سوی خریداران و فعاالن بازار 
ســکه مواجه می شــد و این گروه، اخذ مالیات از این 

خریدها را غیرقانونی می دانستند.

 خریداران سکه: به خاطر خرید سکه
 از کانال رسمی، جریمه می شویم!

همان روزهایی هم که بانک مرکــزی اعالم کرد قرار 
اســت به منظور ثبات بخشــی به بــازار ارز و هدایت 
بخشی از نقدینگی مردم از بازار ارز به سمت بازار سکه 
و طال، سیاست پیش فروش و فروش های فوری سکه 
را اجرایی نمایــد، هیچ وقت صحبــت از اخذ مالیات 
از خریداران ســکه نبود. در واقع، تمــام هدف بانک 
مرکزی در آن زمان، هدایــت نقدینگی و خروج آن از 
بازار ارز بود که به صورت هیجانی، تقاضا را برای خرید 
انواع ارز به شدت افزایش داده بود. اما اکنون این خبر 
کاماًل رسمی اعالم شده که دولت قصد دارد در حوزه 

فروش سکه، مالیات هایی را از خریداران اخذ نماید.
آنگونه که گفتگوی خبرنگار مهر با کارشناسان حوزه 
طال و سکه نشــان می دهد، اخذ مالیات از خریداران 
ســکه چندین وجه دارد. برخی آن را بــه لحاظ مفاد 
قانونی، غیرقانونــی می دانند و برخــی دیگر، اقدام 
ســازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خریداران 
ســکه را کاماًل قانونی و بر اســاس نص صریح قانون 

مالیات اعالم می کنند.
در این میان، اظهارات خریداران ســکه نیز شنیدنی 
اســت. محمد. ص که سال گذشــته تعدادی سکه از 
بانک کارگشــایی خریداری کرده اســت، در گفتگو 

با خبرنگار مهر گفت: به دلیل خرید رســمی سکه از 
کانال های دولتی و شــفاف، از ســوی دولت مجازات 
شده ایم و دقیقاً افرادی که خریدهای خود را به خارج 
از سیستم بانکی و صرافی های مجاز منتقل کرده اند، 
عالوه بر اینکه درآمد باالیی کســب کرده اند، مالیاتی 

هم نمی پردازند.

 مقام مسئول نظام بانکی: اقدام دولت
 قانونی نیست

اما دســت اندرکاران حــراج در روزهایــی که بانک 
مرکــزی آنهــا را مکلــف بــه برگــزاری حراج ها و 
پیش فروش های سکه کرده بود، نظر دیگری دارند و 

این کار سازمان امور مالیاتی را قانونی نمی دانند.
یک مقام مســئول در نظام بانکــی در گفتگو با مهر 
در این خصــوص گفــت: روزهایی که حــراج بانک 
کارگشایی برگزار می شــد، بانک مرکزی اعالم کرده 
بود که این ســکه ها از مالیات معاف هســتند؛ اما در 
گواهی های فروش ســکه چیزی به عنــوان معاف از 

مالیات درج نشده بود.
وی که خواســت نامش ذکر نشــود، افــزود: به نظر 
می رســد که مجلس باید در مــورد اخــذ مالیات از 
خریــداران ســکه تصمیم گیــری کند؛ چــرا که در 
هنگام فروش ســکه در بانک کارگشایی اخذ مالیات، 
به خریداران سکه اعالم نشــده بود.این مقام مسئول 
در نظام بانکی گفت: اگر در گواهی های فروش ســکه 
اعالم شده بود که این سکه ها مشمول مالیات خواهند 
شــد، حتماً واکنش منفی مردم را در پی داشت؛ اما در 

شرایط اعالمی، اخذ مالیات گفته نشده بود.

کارشناس حقوقی حوزه بانکی: اگر در قرارداد 
معافیت ذکر نشده باشد، مالیات قانونی است

یاســر مرادی، کارشــناس حقوقی بانکی در گفتگو 
با خبرنگار مهر گفت: اخذ مالیات از خریداران ســکه 
بسته به شرایطی که در روز اعالم فروش های حراجی 
بانک کارگشایی اعالم شــده، می تواند قانونی باشد یا 
نباشــد؛ به این معنا که اگر بانک مرکزی در شــرایط 
فروش و حراج هــای خود، اعالم کرده باشــد که این 
گواهی ها و سکه های خریداری شده معاف از مالیات 

هستند، امروز حق اخذ مالیات از آنها را ندارد.
وی افزود: امــا اگــر در گواهی های فــروش چیزی 
مبنی بر اخــذ مالیات ذکر نشــده باشــد، به لحاظ 
قانون ســازمان امور مالیاتــی می توانــد وارد عمل 
شــده و مطابق با ماده ۱۸۶ قانون مالیات، نســبت به 
اخذ مالیات از خریداران ســکه اقدام کند؛ چراکه این 

معامله سودآور بوده و مشمول دریافت مالیات است؛ 
مگر اینکه در شــرایط فروش آن ذکر شده باشد که از 

دریافت مالیات معاف است.
مرادی ادامــه داد: بایــد در آگهی بانــک مرکزی به 
صراحت ذکر شده باشــد که اخذ مالیات از خریداران 
صورت نمی گیرد؛ در غیر این صورت اگر این موضوع 
مسکوت مانده باشــد، اکنون ســازمان امور مالیاتی 

مجاز است که از خریداران سکه مالیات اخذ نماید.
بانک مرکزی در زمان پیش فروش ســکه رسماً اعالم 
کرده که سکه های پیش فروشی مشمول »مالیات بر 
ارزش افزوده« نمی شوند. بنابراین معافیت از مالیات 
بر ارزش افزوده دارند؛ این در حالی اســت که مالیات 
فعلی به نظر می رســد مالیات بر عایدی سرمایه باشد 

که متمایز از مالیات بر ارزش افزوده است.
ســازمان امور مالیاتی همچنین اعالم کرده مودیانی 
که امــکان پرداخت مالیــات مقطــوع موضوع این 
دســتورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ 
ندارند، مالیــات مقطوع فوق حداکثر تــا چهار ماه به 

صورت مساوی تقسیط می شود.

کدام خریداران سکه باید مالیات بدهند؟
جزئیات جدیدی درباره وصول مالیات از ســکه های 
پیش فروش شده اعالم شــد و بر این اساس قرار است 
خریدارانیکه قصد سوداگری نداشــتند، از پرداخت 

مالیات معاف شوند.
وزیر اقتصاد در حاشــیه مراســم تودیــع و معارفه 
رؤســای قدیــم و جدید ســازمان امــور مالیاتی در 
جمع خبرنگاران درباره وصــول مالیات از خریداران 
ســکه های پیش فــروش شــده، گفت: بخشــی از 
خریداران ســکه های پیش فروش که فکر می کنیم 
قصد سوداگری نداشــتند، از پرداخت مالیات معاف 
شــده اند که در واقع بخش قابل توجهی از خریداران 

را شامل می شود.
فرهاد دژپسند افزود: در عین حال اجازه قانونی داریم 
که از فعالیت های سوداگرانه در بحث سکه ها مالیات 

دریافت کنیم.
وی اعــالم کرد کــه کار اجرایــی وصــول مالیات از 
سکه های پیش فروش شده آغاز شده و زمان پایان آن 

نیز بستگی به همکاری مؤدیان مالیاتی دارد.
دژپســند همچنین با اشــاره به اینکه نفــت و گاز از 
منابعی اســت که باید نقــش آن در اقتصــاد ایران 
کاهش یابد، اظهار امیدواری کرد به سمتی برویم که 
بودجه مبتنی بر نفت را بــه بودجه مبتنی بر مالیات و 

درآمدهای سالم تغییر دهیم.
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نمی شوند
 بانــک مرکــزی در اطالعیــه ای اعــالم کرد: 
بانک هــای خصوصــی ادغــام نمی شــوند و 
ســهامداران و مشــتریان بانکی، اخبار را تنها از 

سایت بانک مرکزی دنبال نمایند.
در این اطالعیه آمده اســت: با توجه به انتشــار 
شــایعه ای در فضای رســانه ای کشــور مبنی 
بر ادغام برخــی بانک ها و مؤسســات اعتباری 
خصوصی، به آگاهی می رساند بانک مرکزی در 
حال حاضر، تنها پروژه ادغام بانک های وابســته 

به نیروهای مسلح را دنبال می کند.
بر همین اســاس ضمن تکذیب شــایعه ادغام 
هر بانک یا مؤسســه اعتباری دیگــر، از فعاالن 
رسانه ای، ســهامداران و مشــتریان بانک ها و 
مؤسســات اعتباری درخواست می شود آخرین 
اخبار مربوط به ادغام بانک ها یا ســایر مســائل 
مرتبط را صرفــاً از طریق پایگاه اطالع رســانی 

بانک مرکزی به نشانی cbi.ir دنبال کنند.

  رشد 8۵درصدی سود هر سهم 
بانک سینا در مقایسه با سال96 

بررســی عملکرد بانک ســینا در پایان سال ۹۷ 
حاکی از رشــد ۸۵ درصدی سود نسبت به مدت 

مشابه سال قبل از آن آست.
این بانک در دوره ۱2 ماهه منتهی به 2۹ اسفند 
ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۱2۹ ریال سود 
کسب کرده است که نســبت به دوره مشابه در 

سال ۹۶ رشد ۸۵ درصدی را نشان می دهد.
وسینا در دوره ۱2 ماهه ســال مالی منتهی به 
اسفند ۹۶، به صورت حسابرســی شده، مبلغ 
۶۹۸ میلیارد و 2۷۷ میلیــون ریال  معادل ۷۰ 
ریال برای هر ســهم ســود خالص کسب کرده 

بود.
بنا بر همین گزارش یکــی دیگر از موفقیت های 
بانک ســینا، میزان وصولی هــای نقدی وغیر 
نقدی در ســال ۹۷ با رشــد ۱۶۳ درصدی بوده 
است. همچنین با توجه به پیگیری های صورت 
گرفته درســال مالی منتهی به اسفند ۹۷ رشد 
۱۰۴ درصدی در وصــول مطالبات  پرونده های 
حقوقی از محل وجــوه نقد و تملیــک اموال را 
شــاهد بودیم که امید می رود این روند در سال 

جاری نیز  تداوم یابد.

بهینه سازی مصرف انرژی و 
کاهش مصرف برق در دستور کار 

بانک ملت
بانک ملت با صدور اطالعیــه ای به ادارات کل و 
مدیریت های شــعب مناطق در تهــران، بهینه 
سازی مصرف انرژی در ســاختمان ها و کاهش 

مصرف برق را در دستور کار قرار داد.
اداره کل مهندسی ســاختمان در این اطالعیه 
با اشاره به فرارســیدن فصل گرما، کمبود انرژی 
آب و برق در تابستان، از تمامی واحدهای بانک 
خواست تا کاهش مصرف انرژی را در دستور کار 

جدی خود قرار دهند.
بر اســاس این گــزارش، کاهــش حداقل ۳۰ 
درصدی ظرفیت برودت ساختمان ها، خاموش 
شدن یا به حداقل رسیدن برودت ساختمان ها 
در خارج از ســاعت اداری، کاهش ۵۰ درصدی 
مصارف روشنایی فضاهای اداری در طول روز و 
ساعات اداری، استفاده حداکثری از نور طبیعی 
روز برای روشنایی، استفاده از روشنایی در زمان 
خارج از ســاعت اداری فقط برای فضاهایی که 
همکار حضور دارد، به حداقل رسیدن روشنایی 
فضاهــای مشــاعات، راهروهــا، پارکینگ ها و 
فضاهای عمومی از جمله مــوارد مورد تاکید در 
اطالعیه صادره از ســوی اداره کل مهندســی 
ســاختمان در زمینه کاهش مصرف انرژی در 

ماه های پیش رو است.
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ج می چرخد خ سفال و سرامیک در گلستانک کر چر
فریبا حســن آبی    معاون صنایع دســتی اداره 
کل میراث فرهنگی اســتان البرز با اشاره به رشد 2۵ 
درصدی تولیدات صنایع دســتی استان، گفت: چرخ 

سفال و سرامیک در »گلستانک« کرج می چرخد.
ســعید امینی اظهار کرد: در این اســتان ســه طیف 
هنرمند تحت پوشــش میراث فرهنگی قرار دارد که 

برای فعالیتشان مجوز صادرشده است.
وی بابیان اینکه مجوز نخست مربوط به صدور کارت 
شناسایی برای هنرمندان است، گفت: در حال حاضر 
برای هــزار و ۵۰۰ نفر از هنرمند البــرزی این کارت 
صادرشــده اســت، این هنرمندان دارای تخصص و 
دانش دریکی از رشته های صنایع دستی هستند ولی 
فعالیت جدی به عنوان تولیدکننــده ندارند و تنها بر 

اساس عشق و عالقه خود به تولید می پردازند.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان 
البرز اضافه کرد: ســه هزار و ۱۰۰ نفر نیز دارای پروانه 
تولید انفرادی هســتند که به صورت انفرادی و بدون 
داشــتن کارگر در کارگاه های کوچک فعالیت دارند، 
این هنرمندان نســبت به گروه اول فعالیت بیشتری 
برای حضــور در نمایشــگاه های صنایع دســتی و یا 
بازاریابی دارند.امینی با اشــاره به اینکه حدود ۳۰۰ 
واحد کارگاه صنایع دستی در البرز وجود دارد، گفت: 
میراث فرهنگی برای این کارگاه ها مجوز صادر کرده 
اســت، در این کارگاه ها از یک نفر تا بیــش از ۵۰ نفر 

مشغول به فعالیت هستند.

 صنایع دستی گروه چوب فراوانی بیشتری
 در استان البرز دارد

وی با ایــن توضیــح کــه در اســتان البــرز تولید 
صنایع دســتی در ســطوح مختلف و باکیفیت های 
گوناگون انجام می شود، گفت: پروانه ها و مجوزهایی 
که میراث فرهنگی برای هنرمنــدان این حوزه صادر 
می کند اجباری نبوده بلکه امتیازی اســت، به همین 
دلیل هنرمندانی کــه فعالیت های خانگی دارند ملزم 

به دریافت مجوز نیستند.
معــاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی 
استان البرز با تأکید بر اینکه در این میان هنرمندانی 
از شــاخه های مختلف صنایع دســتی که احســاس 
می کنند برای تولید و توســعه نیاز به حمایت دولت 
دارند با دریافت مجوز از ســوی میراث فرهنگی از این 
پشتیبانی ها بهره مند می شوند، گفت: این حمایت ها 
در قالب مواردی ازجمله اعطای وام مشاغل خانگی با 

بهره کم انجام می شود.
امینی در بخش دیگری به میــزان و فراوانی فعالیت 

هنرمندان صنایع دســتی استان اشــاره کرد و گفت: 
البرز مانند ســایر اســتان های دیگــر قدمت زیادی 
در حوزه صنایع دســتی نــدارد و بیشــترین حجم 
صنایع دســتی که در این اســتان تولید می شــود، 

وارداتی از دیگر استان ها است.
وی تأکید کرد: در این میان بخشــی از صنایع دستی 
تولیــدی در شــاخه زیراندازها ازجملــه گلیم، نمد 
و یا مواردی مانند ســوزن دوزی های خــاص که در 
روستاهای البرز از قدیم فعال بوده است جزو تولیدات 
این استان محسوب می شــود.معاون صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی اســتان البــرز در خصوص 
رشــته هایی از صنایع دســتی که در البــرز فراوانی 
بیشــتری نســبت به دیگر شــاخه ها دارند، گفت: 
صنایع دســتی گروه چوب به ویژه منبت ازجمله این 
موارد است که بیشتر توســط هنرمندان لرستانی و یا 

همدانی که به البرز مهاجرت کرده اند، انجام می شود.
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امینی افزود: در گروه صنایع چــوب تولیدات خوبی 
نیز درزمینه معرق کاری و خراطــی داریم، از طرفی 
در کنار فعالیت هنرمندان صنایع دســتی گروه چوب 
شاخه هایی ازجمله چرم، سفال و سرامیک که امروزه 
بازار و قدمت خوبی دارند نیز جزو تولیدات شــاخص 
صنایع دســتی در البرز اســت، تولید زیراندازها و یا 
ساخت ســازهای ســنتی نیز فراوانی خوبی در میان 

صنایع دستی استان دارد.
وی تشــریح کرد: از حدود ۳2۰ رشته شناسایی شده 
صنایع دستی که بر اساس متریال طبقه بندی شده و 
به ثبت ســازمان میراث فرهنگی کشور رسیده است، 
حدود ۷۰ رشــته در البرز شناسایی شده و وجود دارد 
که در این میــان تعدادی از این رشــته ها هنرمندان 
فعال بیشــتری دارند، اما برخی رشــته ها مانند قلم 
کاری و یا مینــاکاری اصفهان نیز با تعــداد هنرمند 

کمتر فعال است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان 
البــرز در خصوص میزان رشــد و کاهــش تولیدات 
صنایع دستی استان طی سال گذشته و در قیاس با دو 
ســال قبل، گفت: در این مورد حدود 2۰ تا 2۵ درصد 
رشد حاصل شده و علیرغم اینکه تنها چند سالی است 
که البرز استان شده است توانســته ایم در رده بندی 
ســازمان میراث فرهنگی و بر اســاس شاخص هایی 
ازجمله تولید، حضور در نمایشگاه ها، صدور مجوزها 
و یا آموزش صنایع دســتی در جمع ۱۵ اســتان برتر 

کشور و در رده دهم تا پانزدهم باشیم.
امینــی ادامــه داد: باید توجه داشــته باشــیم که 
استان هایی مانند اصفهان و فارس قدمت و تاریخچه 
خوبی در حوزه صنایع دستی دارند زیرا این استان ها از 
شاخص هایی مانند فراوانی هنرمندان صنایع دستی 
و یا تعداد گردشگران برای توسعه این حوزه بهره مند 
هستند، اینکه البرز در میان ۱۵ استان نخست کشور 

درزمینه صنایع دستی قرار دارد، جایگاه خوبی است.
رئیس و نایــب رئیس انجمن ســرامیک ایــران در 
روستای گلستانک مهرشهر فعال هستند وی با تأکید 
بر اینکه البرز درزمینه تولید ســرامیک های مدرن و 
جدید پیشرفت خوبی داشته است، گفت: در روستای 
گلستانک مهرشــهر هنرمندان خوبی در این عرصه 
فعالیت دارند و به تازگی در یک نمایشــگاه فرانسوی 
هفت هنرمند ایرانی شرکت کرده اند که از این تعداد 
پنج نفر البرزی و از روســتای گلســتانک بوده اند که 

درزمینه سفال و سرامیک فعالیت می کنند.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان 
البرز با اشــاره به اینکه رئیس و نایــب رئیس انجمن 
سرامیک ایران در روســتای گلستانک مهرشهر فعال 
هســتند و در آنجا کارگاه دارند، گفت: خوشــبختانه 
البرز بــه دلیل وجــود برخی صنایع دســتی خاص 
و ویــژه در نمایشــگاه های صنایع دســتی خارجی، 
استانی شــاخص برای کشــور اســت و از این حیث 
برای شــرکت در نمایشــگاه های خارجی با اســتان 
اصفهان برابری می کند.امینی در خصوص شــرکت 
هنرمندان صنایع دســتی البرز در نمایشــگاه های 
خارجی نیــز گفــت: اختالف نــرخ ارز طی ســال 
گذشــته باعث شــده حضور هنرمندان ما در سطح 
این نمایشــگاه ها کمرنگ شــود، اما طی سه تا چهار 
ســال قبل هنرمندان صنایع دستی اســتان البرز در 
نمایشگاه های چین، هلند و یا شــهرهای فلورانس و 
میالن ایتالیا شرکت کرده اند.وی در خصوص تأمین 
مواد اولیه ویژه تولیدات صنایع دستی با توجه به اینکه 
بیشتر آن ها در کشور وجود دارد، بیان کرد: مواد اولیه 
عمده رشته های صنایع دستی در داخل کشور تأمین 
می شــود، اما مواد اولیه تکمیلی ماننــد انواع رنگ ها 
از خارج وارد می شــود که گاهــی چالش هایی برای 

تولیدکننده ها به همراه دارد.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان 
البرز افزود: برای تأمین مواد اولیه موردنیاز گروه هایی 
که با مس، لعاب، ســفال و یا ســرامیک کار می کنند 
کارگروه هایی تشکیل شــده اســت کــه نیازمندی 

استان های مختلف بررسی شود. 
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وندان مهمترین  رضایت شهر
ج است سرمایه شهرداری کر

شــهردار کــرج گفــت: رضایت شــهروندان 
مهمترین ســرمایه شهرداری اســت که در این 
راســتا شــهرداری منطقه 2 گام های موثری 

برداشته است.
علــی کمالی زاده در جلســات پایــش مناطق 
دهگانــه و ســازمان هــای شــهرداری کرج 
عملکــرد منطقــه 2 را مثبت ارزیابــی کرد و 
افزود: ســاماندهی راه آهن کرج، پــروژه های 
بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده 
از موضوعاتی اســت کــه در منطقــه در حال 

اجراست.
شــهردار کــرج اتمــام پــروژه هــای ناتمام، 
اعتمادسازی و نوسازی بافت های فرسوده را سه 
اقدام مهم شهرداری کرج در سال جاری عنوان 
کرد و گفت: مناطق باید تمام تالش و توان خود 

را به این سه موضوع مهم معطوف کنند.
وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ســاخت و 
ســاز غیرمجاز در محله های قدیمــی، افزود: 
ساخت و ساز غیر مجاز در محالت قدیمی سبب 

توسعه بافت فرسوده می شود.
شــهردار کرج بیان کرد: ضروری است عالوه بر 
ساماندهی بافت های فرســوده از ساخت و ساز 

غیر مجاز در بافت های فرسوده جلوگیری شود.
کمالــی زاده یادآور شــد:  نوســازی بافت های 
فرســوده یکی از اولویت های شهرداری در تمام 

مناطق است.
در پایان این نشســت؛ شــهردار کرج بر انجام 
پروژهای تعریض بلوار 22 بهمن در حسین آباد، 
حاشیه اتوبان، میدان شهید سلطانی و ورودی های 

شهر تاکید کرد.

وژه های نیمه تمام  اتمام پر
اولویت شورای پنجم است

 رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شورای شهر کرج گفت: امســال ۴۰۰ میلیارد 

تومان اعتبار عمرانی تخصیص داده شده است.
مهدی حاجی قاســمی با اشاره به تالش شورای 
پنجم برای اتمام پروژه های نیمــه تمام افزود: 
تقاطع غیرهمســطح ماهان - باغســتان تا یک 
ماه آینده به بهره برداری می رسد، ضمن آن که 
عملیات عمرانی پروژه میدان ســپاه نیز به پایان 
رســیده و حفاظ بصری مجموعه سپاه در حال 

انجام است.
وی با بیان این که در ســال جاری ۴۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار به موضوعــات عمرانی تخصیصی 
داده شده اســت؛ اظهار کرد: تالش شورا اتمام 
پروژه های تعریف شده ســال ۹۸ تا پایان دوره 

پنجم است. 
رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شورای شــهر کرج ادامه داد: در حوزه تقاطعات 
غیرهمســطح یکــی از معضالت ما در هســته 
مرکزی شــهر میدان جمهوری است که مشاور 
در حال بررســی و انجام کارهــای مطالعاتی بر 

روی آن است.
این عضو شــورا گفــت: موضوع بعــدی تقاطع 
سه باندی به ماهان اســت، با راه اندازی تقاطع 
غیرهمســطح میدان جمهوری و زیــر بار رفتن 
پروژه ماهان و باغســتان گره بعــدی ما تقاطع 
رجایی شــهر به بلوار ماهان اســت که همزمان 
کارهای مطالعاتی این پروژه توســط مشاور در 
حال انجام اســت تا اگر پروژه میدان جمهوری 
استارت زده شد کریدور شــرقی غربی به نوعی 

راه اندازی و اصالح شود.
وی با اشاره به تقاطع غیرهمســطح بلوار گلزار 
افزود: با توجه به اولویت بندی های انجام گرفته 
نیاز و ضرورت اجرای تقاطع غیرهمســطح بلوار 
گلزار احســاس نشــد و این اولویت بــه تقاطع 

آزادی - ماهان داده شد.



 جمشید مالرحمان مدیرعامل شرکت صنعتی گل گهر:

توجه به مهندسی معکوس از جمله اهداف ماست
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در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر مطرح شد:

هدف ما خلق تکنولوژی های صنعتی است
مراســم معارفه مهندس جمشید مالرحمان 
مدیرعامل جدید شــرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر با حضــور مدیران معدنی کشــور، 
مدیران استان کرمان و شهرستان سیرجان، 
معاونان و مدیران این مجموعه و مدیران عامل 
شرکت های تابعه برگزار شد. در این مراسم، 
مهندس مالرحمان به تبیین نقشه راه توسعه 
معادن در ســخنان مقام معظم رهبری اشاره 

کرد و گفت در این مسیر قدم برمی دارد.

مهندس ایمان عتیقی مدیر مجتمع معدنی و 
صنعتی و عضو هیات مدیره شرکت کگل:

ما هم قسم هستیم که به مهندس 
 مالرحمان در راستای اهداف

 گل گهر کمک کنیم
 در مراســم آیین 
مدیرعامل  معارفه 
شــرکت معدنی و 
صنعتــی گل گهر، 
عتیقــی  ایمــان 
مدیــر مجتمــع و 
مدیرعامل  معاون 
شــرکت معدنی و 
صنعتــی گل گهر، 

حضور مهندس مالرحمان که سال های متمادی سابقه 
فعالیت گسترده در بخش معدن و صنایع معدنی کشور 
داشــته اند را مایه دلگرمی برای این مجموعه معدنی و 
صنعتی دانست و اظهار داشــت: در سال های گذشته 
نیز این شــرکت از تجربیات مهندس مالرحمان بهره 
برده است و ایشــان در جایگاه معاون معدنی ایمیدرو، 
در فعالیت های توســعه ای این شــرکت نقش موثری 

داشتند .
وی در ادامه به پیشــقدم بودن گل گهر در توسعه اشاره 
کرد و گفت: این شرکت جزو موفق ترین مجموعه های 
بورسی کشور است و نقش تاثیرگذاری در صنعت فوالد 
و صنایع زیربنایی آن دارد. امیدواریم گل گهر همچنان 

در مسیر توسعه قدم بردارد.
مهندس عتیقــی همچنین در پایان ســخنان خود از 
زحمات مهندس تقی زاده مدیرعامل سابق شرکت در 

اجرای طر ح های توسعه ای، تقدیر کرد.

شهباز حسن پور بیگلری:
 گل گهر، پیشتاز در اجرای 

مسئولیت های  اجتماعی
شــهباز حســن پور بیگلری نماینده مردم سیرجان و 
بردسیر در مراســم معارفه مدیرعامل جدید گل گهر 
گفت: هــر آنچه که مهنــدس جاللی مــآب در بحث 
پژوهش و فناوری داشتند و مهندس تقی زاده در بحث 
توسعه و پیشرفت داشــتند مهندس مالرحمان همه را 

یکجا دارند.
وقتی دولتی و وزارتخانه ای تغییر می کند قطعا بدنبال 

آن تغییرات مدیریتی خواهد داشت.
تغییرات طبیعی اســت و برخی نباید بدنبال حاشــیه 
باشند.حســن پور بیگلری در پایان گفــت : ایرانی ها 
تئورســین و دکترای دور زدن تحریم ها هســتند، به 
آمریکایی ها و ایادی اشــان اعالم می کنم برای مردم 
بزرگ ایران هیچ بن بستی وجود ندارد و آمریکایی ها را 

غافلگیر خواهیم کرد.

مهندس جمشید مالرحمان:
 ما باید خالق صنعت باشیم نه خریدار آن

جمشــید مالرحمان، مدیرعامل جدید گل گهر گفت: یک 
ریال از منابع گل گهر را به جای دیگر نمی فرستیم.

وی افزود: نقشــه راه ما را مقام رهبری مشخص کرده است. 
ما هیچ چــاره ای جز مهندســی مدیریت، نــگاه عالمانه و 
مدبرانه به نهادهای تولید و صنایع معدنی کشــور به عنوان 

نیاز اقتصاد کشــور نداریم.
مالرحمان ادامــه داد: اگر 
بخواهیم بــه پیش نیازهای 
تولید نگاه کنیــم به راحتی 
می تــوان فهمیــد مزیــت 

داشتن مواد اولیه نخستین مزیت ماست.صیانت از معادن 
جز بهره وری بهینه و جلوگیری از هدر رفت معادن نیست.

اگر به مقوله تامیــن مواد اولیه نپردازیم با مشــکل روبه رو 
خواهیم شد. من وظیفه خود میدانم از حقوق منابع انسانی 

حمایت کنم.
وی افزود: ما اکتشــاف را به شــکل نا محدود و به اعتبارات 
وســیع در سرتاســر ایران و دنیا به عنوان پشتیبان توسعه 
تولید و عمر صنعت ســرمایه گذاری شده قرار خواهیم داد.

اگر به تامین مواد اولیه نپردازیم سرمایه گذاری های انجام 
شده بعد از چندی به هدر خواهد رفت و چیزی جز ضایعات 

نخواهد بود.
مال رحمان در ادامه گفت: نگاه تولید و توســعه و تســریع 
در طر ح های توســعه و زیربنایی کشــور اساسی ترین نگاه 
استراتژیک ما باید باشد.این مهم میسر نیست جز نگاه ویژه 

به منابع انسانی و جهت دهی سرمایه های انسانی به سمت 
تولید و توسعه.

وی تصریح کرد: من به عنوان حداقل وظیف و به عنوان یک 
کارگر کوچک وظیفه خود می دانم و بر خود فرض می دانم 
که از حقوق منابع انســانی، معیشــت، رفاه و آینده آنها و 

ارتقای سطح زندگی منابع انسانی گل گهر دفاع کنم.

آرزوی ما صادرات صنعت به تمام دنیاست
مدیرعامل جدید گل گهر در ادامه گفت: مــا به دنبال این 
هســتیم که در مجموعه گل گهر به جای ایــن که خریدار 
صنعت باشــیم، صنعت مورد نیاز خود را احــداث کنیم و 

فروشنده صنعت به تمام دنیا باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه صنایع پایین دستی 
گفت: توســعه صنایع پایین دســتی بــه خصوص بخش 
هایی که ارزش افــزوده باالیی دارند از دیگــر اولویت های 
توســعه ای مــا خواهــد 
بــود.وی افــزود: توجه به 
زیربناهــا و زیر ســاخت 
هــا، طرح های اساســی و 
زیربنایی خصوصا مشــابه 
طرح آب رسانی و تسریع در به ثمر رسیدن طرح ها از دیگر 

اولویت های ماست.
مال رحمان گفت: توجه به مســئولیت های اجتماعی یک 
اصل عملی است و و این موضوع در کنار طرح تولید و توسعه 

از اصول اساسی و مسلم برای رسیدن به اهداف تولید است.
وی افزود: ما تمام تالشــمان بر نظام مدیریت مهندســی 
هوشــمندانه، عامالنه، تحقیق و توسعه و رسیدن به اهداف 
عالی مدیریت است ولی میسر نخواهد شد جز به همراهی، 

همدلی و پرهیز از هر گونه حاشیه های غیر ضروری.
مالرحمان به نکاتی اعم از رونق تولید، اشــتغال، اکتشاف، 
نگاه ویژه به منابع انسانی و جهت دهی آن به سمت تولید و 
توسعه اشاره داشــت و در آخر خاطر نشان کرد: امید است 
با همدلی و فضای صلح و صمیمیــت بتوانیم خدمت گذار 

کوچکی باشیم.

مهندس داریــوش اســماعیلی رئیس ســازمان نظام 
مهندسی معدن و نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار 
در مجلس شورای اسالمی گفت: مهندس جاللی مآب در 
نقشه راه توســعه گل گهر قطعا نقش ارزنده ای داشتند 
و مهندس تقی زاده نقشــه راه را عملیاتــی کرده و فازها 
را به سرعت ادامه دادند. مطمئنم مهندس مالرحمان با 
تجربه ای کــه در این مقوله دارند به ســرعت طرح های 
توســعه ای را ادامه خواهنــد داد؛ وی از ابتدای ایمیدرو 
حضور داشته و تقریبا تمام طرح های توسعه ای گل گهر 

بعد از تایید مهندس مالرحمان به اجرا رسیده است.
داریوش اســماعیلی، صفا وصداقت  و پاکدستی و تجربه 
را از جمله مهم تریــن خصوصیات مالرحمان عنوان کرد 
و گفت: آنچه که در بخش های معدن اتفــاق افتاده و در 

بخش های دیگر نبوده، پدیده نقشه راه معدن است.
وی افزود: ما هیچ شکی نداریم که معدن می تواند جایگاه 
ویژه ای در صادرات داشــته باشــد و همچنان که مقام 
معظم رهبری فرمودنــد جایگزین نفت و گاز در صادرات 

شود.وی با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در استخراج 
گفت: در ۱۴۰۴ مجموعه هایی همچون گل گهر می تواند 
به عنوان بخش خصوصی در این زمینه تاثیر گذارباشــد. 

وی در ادامه گفت: زیرساخت ها باید آماده سازی شود.
اســماعیلی گفت: در بخش اکتشــاف به شــدت نیاز به 

توسعه اکتشاف است.
 در ســال ۱۴۰۴ بنا داریم که ۵۵میلیون تن فوالد تولید 
کنیم و فرض ما این باشــد که به ازای هر تن فوالد به طور 
متوسط 2.۸ تن سنگ آهن نیاز داشته باشیم در نتیجه از 
۱۴۰۴ ســاالنه نیاز به ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن داریم 
تا به عنوان خــوراک به کارخانجات بدهیــم. چه میزان 
اکنون ســنگ آهن داریم؟چیزی در حــدود ۳میلیارد 
تن ذخیره ســنگ آهن حتمی شناخته شــده است که 
اگر بخواهیم با یــک ضریب ۷ دهم میزان برداشــت در 
کارخانجــات کنســانتره را در نظر بگیریــم در حدود 

2.۱میلیارد تن سنگ آهن داریم. 
اگر این میزان را تقسیم بر ۱۶۰میلیون تن کنیم عددی 
در حــدود ۱۳میلیون تن می شــود اگر ســنگ آهن ما 
همین میزان باشد تنها برای ۱۳ســال سنگ آهن برای 

معادن داریم.
مجموعــه ای از صنایع معدنــی ایجاد کرده ایــم که اگر 
بخواهیم عمر 2۰ ســاله بــرای کارخانه جــات معدنی 
موجود در نظر بگیریم نیاز به 2 میلیارد تن سنگ آهن کم 
داریم که نشان دهنده اهمیت اکتشاف سنگ آهن است.

اســماعیلی در آخر افزود: از مهندس مالرحمان افزایش 
تحقیق و توسعه، هوشــمند ســازی و ادامه طرح های 

توسعه ای را خواستاریم.

محمد محمودآبادی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان در 
مراسم معارفه مدیرعامل جدید شــرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر گفت: چرخه تغییر مدیریــت در هر عرصه ای می 
تواند پویایی و نوآوری را به همراه داشــته باشد؛ از تالش ها 
و جســارت های مهندس ناصر تقی زاده در جهت اعتالی 
صنعت و معدن تقدیر و تشکر می کنیم، غیابا دست و بازوی 

وی را می فشاریم و تشکر می کنیم. 
وی گفت: مدیرعامل جدید گل گهر راهی بســیار ســخت 
دشــوار در پیش دارد اما نیرو ها و مردانی بــا قدرت در کنار 
خود دارد که می تواند در رســیدن به اهــداف خود موفق 

باشند.
وی افــزود: ســیرجان دارای ظرفیــت باالیی اســت، این 
شهرســتان دارای نیروهای توانمند، متخصص و کارآمدی 
است.  مردم ســیرجان به نام گل گهر در بسیاری از کشور ها 
شناخته شده است. این مســولیت خطیر می تواند توسعه 
بیشــتر گل گهر و پیشــرفت را به ارمغان بیاورد و ارز آوری 

بیشتری را از گل گهر شاهد باشیم. 
 امیدواریم رنج بیکاری از مردم ســیرجان برداشته شود اگر 
چه نقش گل گهر غیر قابل کتمان اســت.مهندس جمشید 
مالرحمان انسانی زیرک، پاک دســت و با تجربه هست و از 
این انتخاب اســتقبال می کنیم و قطعا با تمام قوا در کنار او 

هستیم و یار و یاور شما خواهیم بود.

  فرماندار سیرجان در مراسم معرفی مدیرعامل گل گهر:

امیدواریم رنج بیکاری از چهره مردم برداشته شود

مهندس داریوش اسماعیلی:
گل گهر باید شبیه ریوتینتو شود

اکنون استخراج سنگ آهن 80 میلیون تن است 
و باید در افق 1404 به 1۶0 میلیون تن رسیده و دو 

برابر شود

نگاه ما بر روی گل گهر باید ملی و بین المللی باشد و 
نقش گل گهر باید شبیه به ریوتینتو باشد



   قانون اصالح می شود؟

مخالفت دولت با ایجاد کمیته تعیین سقف اجاره بها
برهان محمودی  مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی 
و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرســازی از مخالفت 
دولت با ایجاد کمیته تعیین سقف اجاره بها خبر داد و 
گفت: با این وجود، به دنبال ایجاد این کمیته در قالب 

اصالح قانون هستیم.
در حالی که در روزهای اخیر بار دیگر موج گرانی بازار 
اجاره مسکن بر مستأجران فشار مضاعف وارد کرده، 
دولت همچنان با آزمون و خطا بدنبال ساماندهی این 
بازار است و جز تهیه الیحه و ارسال به کمیسیون های 
متعدد یــا برگزاری جلســات کارشناســی، در حال 
حاضر برنامه دیگری برای کاهش فشار بر خانوارهای 

مستأجر ندارد.
افزایش اجاره بها در حالــی رخ داده که هنوز روزهای 
اوج جابه جایی مستأجران فرا نرسیده و احتماالً پس 
از برگــزاری امتحانات مدارس، دانشــگاه ها و کنکور 
سراســری، خانواده ها به فکر تأمین مسکن اجاره ای 
جدید خواهند بــود. وضعیتی که معلوم نیســت در 
روزها و هفته های آتــی منجر به ثبت چه نرخ هایی در 

بازار اجاره بها خواهد شد.
آخرین برنامــه دفتر اداره کل برنامــه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی در زمینه کنترل اجاره 
بها، تهیه الیحه دو فوریتی اصالح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ 
قانون مالیات های مستقیم و ارسال آن به کمیسیون 
اقتصاد هیئت دولت اســت و قرار اســت پس از اخذ 
تصویب نامه از صحن هیئت وزیران، به مجلس ارسال 

شود.

متن ماده ۵3 و تبصره 11 این ماده از قانون 
مالیات های مستقیم

ماده ۵۳: درآمد مشــمول مالیات امالکی که به اجاره 
واگذار می گردد عبارت اســت از کل مال االجاره، اعم 
از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد 
بابت هزینه ها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به 

مورد اجاره.
تبصره ۱۱: مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش 
از ســه واحد اســتیجاری که با رعایت الگوی مصرف 
مســکن بنا به اعالم وزارت مســکن و شهرســازی 
ساخته شده یا می شــوند در طول مدت اجاره از صد 
در صد )۱۰۰%( مالیات بر درآمد امالک اجاری معاف 
می باشد درغیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از 
اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 
یکصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط 
تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر 

درآمد ناشی از اجاره امالک معاف می باشد.

دولت با ایجاد کمیته تعیین سقف اجاره بها 
موافقت نکرد

برنامه جدید وزارت راه و شهرسازی در حالی به سوی 
اصالح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم 
تغییر جهت داده اســت که پیش از این، دفتر برنامه 
ریزی و اقتصاد مســکن این وزارتخانه دنبال آن بود 
که براســاس اصل ۱۵۳ قانون اساسی و با اخذ مصوبه 
هیئت دولت یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا 
این کمیته را تشکیل دهد تا این کمیته در هر منطقه، 
ســقفی برای اجاره بها تعیین کند.در همین ارتباط 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه 
گفت: این روند با مخالفت هیئت دولت مواجه شده و 

دولت با تأسیس این کمیته مخالفت کرده است.

تغییر مسیر به سمت اصالح ماده قانونی
با این حــال بار دیگــر با اصــرار معاونت مســکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی، راه حل دیگری 
برای راه اندازی کمیته تعیین سقف اجاره بها در نظر 
گرفته شده که مجوز آن را ماده ۵۳ قانون مالیات های 
مســتقیم صادر می کند. دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن در الیحه دو فوریتی جدید خود، تعیین سقف 
اجاره بهایی که مشــمول مالیات می شود را بر عهده 
کمیته تعیین سقف اجاره بها قرار داده و این الیحه اگر 
بتواند در مجلس رأی بیاورد، در شکلی کاماًل قانونی به 

فعالیت خواهد پرداخت.
در الیحه دو فوریتی تهیه شده از ســوی وزارت راه و 
شهرســازی، »کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره 
بها« متشکل از نماینده کمیســیون عمران مجلس 
شورای اســالمی، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس 
شــورای اســالمی، نماینده وزارت راه و شهرسازی 
)رئیس کمیته(، نماینــده وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی )دبیر کمیته(، نماینده شورای عالی استان ها، 
نماینده اتحادیه مشاوران امالک، نماینده دادستانی 
کل کشــور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان 
حمایــت از مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان به 

هیئت وزیران پیشنهاد شده است.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد از محل امالک 
اجاره ای

بر اساس اعالم سازمان امور مالیاتی، مالیات بر درآمد 
اجاره برای اشخاص حقیقی براســاس نرخ های مقرر 
در مــاده ۱۳۱ ق. م. م )قانون مالیات های مســتقیم( 
بوده که با اعمال این نرخ ها به درآمد مشــمول مالیات 
ســاالنه، میزان مالیات هر سال مشــخص می شود و 

مالیات بر درآمد اجاره برای اشخاص حقوقی براساس 
نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ ق. م. م )2۵ درصد( است که با 
اعمال این نرخ به درآمد مشمول مالیات ساالنه، میزان 
مالیات هرسال مشــخص خواهد شــد.همچنین بر 
اساس آنچه سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۱۳۱ 
قانون مالیات های مســتقیم برای اشــخاص حقیقی 
برای مؤدیان مالیاتی از سال ۱۳۹۵ به بعد اعالم کرده، 
درآمد ســاالنه تا ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد تا 
۱۰۰ میلیون تومان با نرخ 2۰ درصــد و باالتر از ۱۰۰ 

میلیون تومان با نرخ 2۵ درصد مخاسبه می شود.

فرهادیه: جهانگیری الیحه مالیات بر اجاره 
مسکن را به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع داد

عباس فرهادیه، مدیــرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی در گفت وگو با مهر 
درباره جزئیات الیحــه جدیدی که به کمیســیون 
اقتصاد هیئــت دولت ارائه شــده، اظهار داشــت: تا 
کنون جلســه ای با اســحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور نداشــته ایم. بلکه پیشنهاد وزارت راه و 
شهرسازی مبنی بر اصالح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون 
مالیات های مســتقیم را به معاون اول رئیس جمهور 
ارائه کرده ایم و جهانگیری هم آن را در قالب الیحه دو 

فوریتی به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع داده است.
وی ادامــه داد: قرار اســت پــس از بررســی در این 
کمیسیون، الیحه به مجلس ارائه شود. بعید می دانم 
بررســی این الیحه با توجه به دو فوریتی بودن آن در 

این کمیسیون طوالنی شود.
این مقــام مســئول در معاونت مســکن وزارت راه و 
شهرسازی افزود: بر اساس تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون 
مالیات های مســتقیم، خانه های مســکونی تا ۱۵۰ 
متر مربع از مالیات معاف اســت و باالتر از آن مشمول 

مالیات بر درآمد اجاره می شود.
فرهادیه دربــاره درصد مالیــات تعیین شــده برای 
واحدهای مجموعاً باالی ۱۵۰ متری در تهران و 2۰۰ 
متری در دیگر شــهرها نیز گفت: درصد این مالیات را 
هر ساله ســازمان امور مالیاتی در دفترچه ای که با نام 
»دفترچه مالیــات« صادر می کنــد، تعیین می کند و 
همین دفترچه، مالک تعیین مالیــات برای اجاره بها 
خواهد بود. در الیحه جدید، کمیته ملی تعیین افزایش 
اجاره بهــا نیز گنجانده شــده و این کمیتــه می تواند 
تخفیف های مالیاتی را هم بررسی و تعیین کند. کمیته 
مذکور تا کنون تشکیل نشــده و اگر الیحه به تصویب 
مجلس برســد، این کمیته ذیل تبصــره ۱۱ ماده ۵۳ 

قانون مالیات های مستقیم فعالیت خواهد کرد.
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اسناد اراضی ساکنان ذوب آهن 

صادر می شود
مدیر منطقه 2 شــهرداری کرج گفت: اســناد 

اراضی ساکنان ذوب آهن صادر می شود.
 مرتضی جاللیان در جلســه پایــش و ارزیابی 
شهردار از مناطق و سازمان ها که در این منطقه 
برگزار شد با ارایه گزارشی از پروژه های شاخص 
عمرانی به بازسازی بافت فرسوده، طرح پیشگام، 
بازآفرینی و طرح های متعدد خدماتی و عمرانی 
پرداخت و اظهار کرد: توسعه طرح های عمرانی و 
خدماتی از جمله مهم ترین اولویت های منطقه 
در حوزه های مختلف اســت که بــا تحقق این 
مهم افزایش رفاه زندگی شــهروندان را بیش از 

گذشته در منطقه عملیاتی می کند.
این مسئول با اشــاره به شاخص ترین طرح های 
در حال اجرا افزود: احداث ۴ بوستان با مساحتی 
بیش از ۴ هکتار، ساخت اولین سالن آمفی تئاتر 
شــهر کرج با رویکرد فرهنگ و هنر با مساحتی  
۵/2 هکتاری و بهره برداری از فاز دوم بوســتان 
شــیخ آباد، کلینی و بــاغ رنجی هــا جهت رفاه 

شهروندان در حال احداث است.
وی از ساماندهی معابر ســطح منطقه خبر داد 
و بیان کرد: ســاماندهی پیاده راه ساسانی پس 
از  ۱۵ ســال با رویکــرد ترکیبی فضای ســبز، 
ســاماندهی مبادی ورودی اتوبان تهران - کرج 
و حاشیه اتوبان، بهســازی و زیباسازی زیرگذر 
اســتاندارد از مهــم تریــن اقدامــات عمرانی  
وخدماتی در راســتای توســعه کمــی وکیفی 
منطقه است.مدیرمنطقه 2 با اشــاره به تعیین 
تکلیف اراضی ذوب آهن یادآور شد: با همکاری 
و مساعدت مسئولین شهری تعیین تکلیف اراضی 
ذوب آهن صورت گرفته و به زودی اسناد اراضی 

ساکنان ذوب آهن صادر می شود.
به گفته وی؛ تالش می کنیم با تخصیص ۳۵هزار 
مترمربع و ارتقای فضای ســبز محیط و سیمای 
دلپذیری برای شــهروندان ایــن محله فراهم 

ایجاد کنیم.

وش زمین های مسکن  آغاز فر
مهر در شهر جدید هشتگرد 

 مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید هشتگرد 
از آغاز طرح واگذاری زمین های مســکن مهر به 
ساکنان واحدهای ساخته شــده در این اراضی 
خبــر داد.داود صفــدری اظهار داشــت: مدت 
ها پیش یــک طرح در مســکن مهر کلید خورد 
و دولت تصمیــم گرفت با حذف عنــوان »۹۹ 
ســاله«، مالکیت کامل مســکن مهر را به مردم 
واگذار کند.وی ادامه داد: تــا پیش از این عرصه 
)زمین( مســکن مهر متعلق به دولــت و اعیان 
)واحدمســکونی( مربو ط به افراد بود که از این 
پس با واگذاری عرصه به مردم، مالکیت آنها تام 
خواهد بود.صفــدری اظهار داشــت: از آنجا که 
صاحبان مســکن مهر تاکنون مالکیت اعیان را 
داشتند این امر سبب دلسرد شدن آنها شده بود 
زیرا محدودیت هایی برای ســاکنان مسکن مهر 
داشــت که اکنون با واگذاری عرصه ها به مردم 

این مشکالت برطرف می شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 
گفت: در همین راســتا مرحله نخست »فروش 
زمین های ۹۹ ســاله« با هدف تکمیل پروســه 
مالکیت مسکن مهر، در شــهر جدید هشتگرد 
به اجرا درآمده اســت و بــا اجــرای این طرح 
دولت اقدامات خود را تنها به ســاخت و تکمیل 
ساختمان ها منتهی نکرده بلکه با تعیین تکلیف 
»مالکیت واقعی« صاحبان ایــن خانه ها، اصل 

مالکیت متقاضیان را محرز می کند.
وی در تشریح این طرح اظهار داشت: مدتها قبل 
مطالعات کارشناســی برای واگــذاری مالکیت 
زمین های ۹۹ ســاله در پروژه های مسکن مهر 
انجام شــد و در زمان حاضر به پایان رســیده و 

مرحله واگذاری آغاز شده است.



قیمت های غیرواقعی در بازار خودرو می شکند

و ح مجلس برای کاهش 40 درصدی قیمت خودر طر
 مهیا حسن آبی    رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه دولت واردات 
خودرو خارجی را ممنوع کرده است و این در آینده ما 
را با فرســودگی ناوگان خودرویی مواجه خواهد کرد، 
گفت: با آزاد شدن واردات خودروهای خارجی و ورود 
بدون گمرکی خودروهــای هیبریدی، قیمت خودرو 

۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
عزیز اکبریان در برنامه رادیو البرز با اشاره به تعطیالت 
چند روز گذشته و ترافیک ســنگین در برخی راه های 
کشــور گفت: تعطیالت برای کشــور ما مضر اســت و 
یک حرکت ضد کار و تولید به شــمار می رود و یکی از 
مشکالت ما همین تعطیالت است.اکبریان در ادامه به 
موضوعاتی که طی هفته های اخیــر در مجلس مطرح 
بود هم اشــاره و اعالم کــرد: موضوع افزایــش تعداد 
نمایندگان مجلــس که البته بنده هم بــا آن مخالفم و 
معتقدم افزایش تعداد نماینــدگان دردی از مردم دوا 
نمی کند در مجلس رد شــد، موضوع اســتانی شــدن 
انتخابات مجلس هم توسط شورای نگهبان مورد تایید 
قــرار نگرفت.نماینده مردم کرج، فردیس، اشــتهارد و 
آســارا در بخش دیگری از گفت و گوی امروز با اشــاره 
به افزایش قیمت خودرو در کشــور یکــی از دالیل این 
افزایــش را ممنوعیــت ناگهانــی واردات خودروهای 
خارجی توســط دولت عنوان و اعالم کرد: دولت طبق 
قانون می تواند با افزایش یا کاهش تعرفه واردات خودرو 
خارجی را کنترل کند اما ممنوعیــت واردات در قانون 
نیامده است ولی با توجه به جنگ اقتصادی کنونی این 
موضوع در اختیار سران ســه قوه قرار گرفت و واردات 

خودرو به همراه ۱2۰۰ کاالی دیگر ممنوع شد.
وی ادامه داد: این ممنوعیت باعث شد مثاًل خودرویی 
که 2۰۰ میلیون تومان قیمت داشــت به یک میلیارد 
تومان برسد، این افزایش قیمت خودروهای خارجی 
بر قیمت خودروهای داخلی هم اثر گذاشــته است، 
افزایش قیمت در حدی اســت که برخی خودروهای 
تولید داخــل در بــازار ۱۰۰ درصد باالتــر از قیمت 

کارخانه به فروش می رسد.
اکبریان با اشــاره به تاثیر جو روانی بر بــازار خودرو 
گفت: در این شــرایط ما در کمیســیون صنایع طرح 
آزاد شدن واردات خودرو خارجی را پیشنهاد کردیم 
اما متأســفانه مورد موافقت قرار نگرفت، اگر واردات 
خودرو خارجی آزاد شــود قیمت خــودرو در داخل 

حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: طــرح دیگری کــه در مجلس مصوب 
هم شــده، واردات خودروهای هیبریدی بدون اخذ 
گمرکی و تعرفه اســت که این هــم علی رغم مصوب 

شدن در مجلس، در شــورای اقتصادی سران سه قوه 
گیر کرده و به نتیجه نرســیده اســت، در هر حال ما 
معتقدیم اگر واردات خودرو با شرایط خاص آزاد شود 

قیمت خودرو حداقل ۳۰ درصد کمتر خواهد شد.
رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای 
اسالمی اظهار کرد: جدا از بحث قیمت اگر ممنوعیت 
واردات خودروهای خارجی ادامه داشــته باشــد در 
آینده با فرســودگی ناوگان خودرویی به خصوص در 
بخش عمومی و ماشــین آالتی چون لــودر، کامیون، 
بیل مکانیکــی و ... مواجــه خواهیم شــد، بنابراین 
شورای اقتصادی سران ســه قوه را باید برای واردات 

خودروهای خارجی قانع کنیم.
وی در ادامه به وضعیت مسکن هم اشاره و اعالم کرد: 
قیمت افسارگســیخته مسکن مشــکالت زیادی را 
ایجاد کرده است، برای بهبود این وضعیت طرحی در 
کمیسیون عمران برای مالیات بر خانه های خالی در 
دستور کار است، طبق آمارها حدود ۱۵ تا 2۰ درصد 
خانه های تهران خالی است و عرضه نمی شود و همین 

عدم عرضه باعث باال رفتن قیمت مسکن شده است.
اکبریان گفت: در این شــرایط حتی اگر دستمزدها 
پنج برابر هم شود کســی قادر به خرید خانه نیست، 
این یکی از اشــکاالت دولت روحانی است که مسکن 
مهر را رها کرد و متاسفانه به فراموشی سپرد، دو سال 
دیگر دولت دوازدهم تمام می شود و بحث مسکن مهر 

همچنان با مشکل مواجه است.

قیمت های غیرواقعی در بازار خودرو می شکند
از ســوی دیگــر رییــس انجمــن صنایــع همگن 
قطعه ســازی گفت: با تکمیل و عرضــه خودروهای 
ناقص موجــود در دو کارخانه بزرگ خودروســازی 
قیمت های غیرواقعی فعلی در بازار خودرو شکســته 
خواهــد شــد.محمدرضا نجفی منش اظهــار کرد: 
واقعیت این اســت که مشــکالت از جایی شروع شد 
که در سال های اخیر و تا قبل از سال گذشته، شورای 
رقابــت در قیمت گــذاری خودروهــا ورود کرده و 
قیمت های غیرواقعی بــرای خودروها تعیین کرد که 
به دنبال آن ضرر و زیان نزدیک بــه 2۰ هزار میلیارد 
تومانی به صنعت خودرو وارد شد و توان شرکت های 
خودروســاز را در پرداخت بدهی ها به قطعه سازان از 
بین برد بنابرایــن آن ها نیز نتوانســتند به موقع مواد 

اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با بیان اینکه 
برای تصمیم گیــری جهت حل این معضــل نیز دیر 
اقدام شــد، گفت: اما به هر حال قیمت ها را به سمت 

قیمت های اعالمی از سوی خودروسازان و در حاشیه 
بازار بردند که البته آن هم عملی نشــد و تنها قیمت 
حاشیه بازار برای بهمن ماه مشــخص شد. این باعث 
شــد که در بازار با توجه به حجم عظیمی از نقدینگی 
که وجود داشــت و تبلیغاتی که در این زمینه صورت 
گرفت، بسیاری از مردم و بیشــتر دالالن به این بازار 
هجوم بیاورند و ایــن زمینه ایجاد شــد که دالالن و 
واســطه ها بتوانند قیمت خودروهــا را غیرواقعی باال 
ببرند.وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه بیش از ۱۵۰ 
هزار دســتگاه خودروی ناقص در کارخانه ها منتظر 
قطعه هســتند و قطعه ها نیز در انتظار نقدینگی؛ در 
این زمینه اقداماتی در حال انجام است و به زودی این 
خودروها وارد بازار شده و قیمت های غیرواقعی را در 
بازار خواهد شکســت و به قیمت های واقعی نزدیک 

خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار کرد: لذا 
به مردم توصیه می کنیم در این شــرایط حفظ ارزش 

دارایی های خود را در بازار خودرو جست وجو نکنند.
نجفی منش اظهار کــرد: در حال حاضــر دو اتفاق با 
هم امــا در جهت خــالف یکدیگر در حــوزه خودرو 
افتاده اســت. از یک طرف این موضــوع که به حجم 
باالی نقدینگی، روزانه بیش از هــزار میلیارد تومان 
توســط بانک مرکــزی اضافه می شــود و همچنین 
سود به ســپرده گذاران پرداخت می شود، باعث شده 
که سرمایه در دســت مردم افزایش یافته و به سمت 
ســوداگری و حفظ ارزش دارایی ها برود که مولد نیز 
نبــوده و تنها موجــب افزایش قیمت هــای خودرو 
می شــود.رئیس انجمن صنایع همگن قطعه ســازی 
اتفــاق دوم را اینگونه بیان می کند که از ســوی دیگر 
چون خودروسازان متحمل زیان های بسیار شده اند، 
نتوانســته اند پول قطعه ســازان را پرداخت کنند و 
قطعه سازان ســرمایه الزم برای تأمین قطعات مورد 
نیاز خود را ندارند. این دو عامل در کنار یکدیگر باعث 
شــده اســت که به جای آنکه پول ها به سمت تولید 
هدایت شــوند، به ســمت بازار مصرف رفته و باعث 

افزایش قیمت ها در بازار خودرو شده است.
وی در رابطــه بــا پرداخت بدهــی خودروســازان به 
قطعه ســازان گفت: ســال گذشــته قرار بر این شد که 
۱۱ هزار میلیارد تومان به قطعه ســازان پرداخت شود 
که جز ۴,۰۰۰ میلیارد تومــان اولیه که به صورت ریالی 
پرداخت شد، قرار شــد ۷,۰۰۰ میلیارد تومان الباقی به 
صورت ۸۴۴ میلیون یورو به صورت ارزی پرداخت شود 
که تأمین مایحتاج قطعه سازان صورت گیرد اما تاکنون 

یک یورو از بخش دوم پرداخت و عملیاتی نشده است. 
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۴۰ میلیون تومان گران می کند!
شــرکت کرمان موتور در حالی در یک ماه اخیر 
قیمت برخی محصوالت خــود را تا ۴۰ میلیون 
تومان گران کرده که هیچ تغییری در متغیرهای 
اصلی اقتصادی از جمله نرخ ارز رخ نداده اســت. 
این موضوع از ســازمان های نظارتی در دســت 

پیگیری است.
به گــزارش ایســنا، ایــن شــرکت از ابتدای 
 ۳ S اردیبهشــت ماه ســال جاری قیمت جک
خود را ســه بار تغییر داده اســت به گونه ای که 
اکنــون این محصــول نزدیک بــه ۵۰ میلیون 
تومان گران تر از روزهای ابتدایی اردیبهشــت 
ماه به فروش می رســد به گونه ای که قیمت این 
محصول در فروردین مــاه ۱۶۱ میلیون تومان 

بود. 
ســپس در هفته اول اردیبهشــت ماه به ۱۸۰ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رســید. ســپس این 
شرکت در هشــتم اردیبهشــت ماه نیز مجدداً 
تصمیم بــه افزایش قیمت بیــش از ۱۵ میلیون 
تومانی این محصول گرفته و قیمت آن را به ۱۹۶ 

میلیون تومان رساند. 
در نهایت هم در اواخر اردیبهشت ماه قیمت این 
محصول به 2۱۰ میلیون تومان رســید. به این 
ترتیب در کمتــر از یک ماه قیمــت کارخانه ای 
جک S ۳ حــدود ۵۰ میلیون تومــان افزایش 

یافت.
 ۵ S ۴ و J ۳، نوبــت به جــک S اکنون پــس از
اتوماتیک رســیده اســت که تغییر قیمت های 
قابل توجه داشته باشند و در عرض کمتر از یک 
ماه گرانی بیش از ۴۰ میلیــون تومانی را تجربه 

کنند.
بر این اســاس جک J۴، در فرودین ماه ســال 
جاری کمتر ۱۱۰ میلیــون تومان قیمت گذاری 
شــده بود. در اردیبهشــت ماه نیــز قیمت این 
محصول بــه ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان 

رسید.
 این محصول تــا آخرین روز اردیبهشــت نیز با 
قیمت ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان عرضه 
می شــد اما از ابتدای خرداد ماه متحمل افزایش 
قیمت بیش از 2۴ میلیون تومانی شده و به ۱۴۰ 

میلیون تومان رسید.
عالوه بر ایــن S ۵ اتوماتیک نیز مشــمول این 
افزایش قیمت های ناگهانی در سه ماهه ابتدایی 

۹۸ شده است. 
این محصول در فرودین ماه ســال جاری 2۴۵ 
میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشــت و در 
اردیبهشــت به 2۶۰ میلیون تومان رســید. اما 
از ابتدای خرداد ماه قیمــت این محصول ۳۰۱ 

میلیون تومان شد.
 ۵ S این اعــداد و ارقــام نشــان می دهد کــه
اتوماتیک ظرف مدت سه ماه ۵۵ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان و در عرض یک ماه ۴۱ میلیون تومان 

افزایش قیمت داشته است.
تمام ایــن افزایــش قیمت ها در حالی اســت 
که در این مــدت تغییر خاصــی در متغیرهای 
کالن اقتصادی به ویژه نرخ ارز رخ نداده اســت و 
مشخص نیست به چه دلیل این شرکت افزایش 
قیمت های چنــد ۱۰ میلیــون تومانــی را در 

محصوالت خود اعمال کرده است.
این موضوع از شرکت کرمان موتور پیگیری شد 

اما این شرکت از پاسخگویی خودداری کرد.
این وضعیت در حالی اســت که ســازمان های 
نظارتی به ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان طبق قانــون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خــودرو، وظیفــه نظارت بر 
عملکرد خودروســازان و دفاع از حقوق مردم را 

بر عهده دارد. 
در این مورد مشــخص نیست که آیا این سازمان 
نظارتی در جریان عملکرد کرمان موتور هســت 
یا نه. این موضوع از ســازمان حمایت در دست 

پیگیری است.
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افزایش 22 درصدی بلیت قطارهای مسافری 

سفر ریلی گران شد
ســمیرا ربیعی   بلیت قطارهای مســافری از ۱۵ 
خرداد با توجه به مصوبه شورای عالی ترابری افزایش 
22 درصدی داشته و بر اســاس این مصوبه، احتمال 
افزایش قیمــت بلیت قطارهای حومــه ای هم وجود 
دارد.میرحسن موســوی، معاون مسافری شرکت راه 
آهن گفــت: از ۱۵ خرداد با توجه به مصوبه شــورای 
عالــی ترابری به طــور میانگین 22 درصــد افزایش 
یافته اســت.همچنین محمد رجبی، رئیس انجمن 
صنفی شــرکت های حمل و نقل ریلی نیز اعالم کرد 
این افزایش نرخ بلیت قطار، فعاًل مشــمول قطارهای 
حومه ای نخواهد شــد.با این حال در مصوبه شورای 
عالی ترابری، از شــرکت راه آهن خواسته شده تا تراز 
مالی شرکت های حمل و نقل ریلی را در نشست آتی 
این شــورا ارائه دهد تا اعضا بتوانند دربــاره افزایش 

قیمت بلیت قطارهای حومه ای تصمیم گیری و اظهار 
نظر کنند.قیمت جدید بلیت قطار در برخی مسیرهای 

پر تردد برای انواع قطارها به این شرح است:
قطار تهران-مشــهد ۴ ستاره ســبز ۱2۳ هزار و ۵۰ 
تومان* قطار تهران-مشهد ۳ ســتاره ۴ تخته از ۹۴ 
هزار و ۸۵۰ تا ۱۰۶ هزار و ۷۰۰ تومان* قطار تهران-
مشــهد ۴ ســتاره ۴ تخته از ۱۰۶ هزار و ۳۰۰ تا ۱2۵ 
هزار و ۸۵۰ تومان*  قطار تهران-مشــهد ۳ ستاره ۶ 
تخته ۶۷ هزار و ۶۰۰ تومان* قطار تهران-مشــهد ۳ 
ستاره اتوبوسی از ۵۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶2 هزار تومان* 
قطار تهران-اهواز ۴ ســتاره ۴ تخته ۱۱۳ هزار و ۶۵۰ 
تومان*  قطار تهران-اهواز ۳ ستاره ۴ تخته ۱۱۷ هزار 
و ۸۰۰ تومان* قطار تهران-اهواز ۳ ستاره ۶ تخته ۸۰ 

هزار تومان

قیمت دالر به ۱۳۲۰۰ تومان رسید
 در ادامه روند باثبات بازار ارز و بعد از تعطیالت ۴ 
روزه هفته گذشته، قیمت دالر دیروز، شنبه ۱۸ 

خرداد ۹۸ را با رقم ۱۳2۰۰ تومانی آغاز کرد.
بعد از تعطیالت رســمی هفته گذشــته، بازار 
ارز هفته جدیــد را هم با ثبات نســبی آغاز کرد 
و قیمــت نســبت به آخریــن قیمــت پیش از 
تعطیــالت، تغییر عمــده ای نداشــت. بر این 
اســاس، دیروز شــنبه ۱۸ خرداد ۹۸ قیمت هر 
دالر آمریکا در صرافی هــای بانکی برای فروش 

۱۳,2۰۰ تومان اعالم شد.
در عیــن حــال، هــر دالر آمریکا بــرای خرید 
نیــز ۱۳,۱۰۰ تومــان در صرافی هــای بانکی 

قیمت گذاری شد.
همچنین هر یورو برای خریــد ۱۵ هزار تومان و 

برای فروش ۱۵,۱۰۰ تومان بود.

سکه؛ ۴میلیون و ۵9۵ هزار تومان 
 در جریان معامالت بــازار آزاد تهــران، دیروز 
شنبه ۱۸ خردادماه، قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیــون و ۵۹۵ هزار 

تومان شد.
در جریان معامالت بازار آزاد تهران دیروز شنبه 
۱۸ خردادماه، قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان، 
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طــرح قدیم ۴ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم ســکه 2 میلیون 
و ۵۵۰ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۰۰ 
هزارتومان و ســکه یک گرمی یک میلیون و ده 

هزارتومان بود.
همچنین نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 
۱۳۴۱ دالر و ۳۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار 

۴۱۶ هزار و ۹۱۵ هزارتومان اعالم شد.

موبایل ارزان شد
قیمت موبایل رابطه مســتقیمی بــا قیمت ارز 
دارد. چنانچــه قیمت دالر ارزان شــود؛ قیمت 

موبایل نیز ارزان خواهد شد
رئیس انجمن صنفی فروشــندگان تلفن همراه 
کشور در پاسخ به این پرســش که آیا با کاهش 
قیمت دالر قیمت موبایل نیز ارزان خواهد شــد 
یا خیر؟ گفت: قیمت موبایل رابطه مســتقیمی 
با قیمــت ارز دارد. چنانچه قیمــت دالر ارزان 
شــود؛ قیمت موبایل نیز ارزان خواهد شــد. هر 
چند که این روزها سیاست مدیران بانکی کشور 
ثبات قیمت دالر اســت از این رو انتظار می رود 
که کاهش قیمت گوشــی تلفن همــراه در بازار 

ادامه دار باشد.
افشــار فروتن الریجانــی افزود: بــا توجه به 
کاهش نرخ ارز بازار موبایل نیز نســبت به این 
رفتارها واکنش نشــان داده اســت و قیمت 
گوشــی های تلفن همراه روند نزولی شدن را 
طی می کند؛ این در حالی اســت که با کاهش 
نرخ ارز تقاضا برای خریــد موبایل نیز کاهش 

یافته است.
 او دربــاره وضعیت بــازار موبایل اظهــار کرد: 
چنانچه قیمت دالر افزایش یابــد تقاضی برای 
خرید تلفــن همراه و خدمــات الکترونیکی اوج 
می گیرد. این درحالی اســت که هر چه به سمت 
ثبات قیمت ها پیــش رویم تقاضــا نیز کاهش 

می یابد. 

خ ها  احتمال نوسان نر
 با دریافت مالیات از سکه

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلس بر این باور است که باید به آثار بخشنامه های 
اقتصادی مانند دریافت مالیات از سکه در تمامی 

حوزه های اقتصادی توجه شود.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس با اشاره به بخشنامه سازمان 
امور مالیاتی برای دریافــت مالیات از خریداران 
ســکه که مشــمول خرید و فروش های ســال 
گذشته نیز می شود، گفت: در دنیا از دارایی هایی 
که ارزش خاص دارنــد تنها مالیــات بر ارزش 
افزوده دریافت می شود و دیگر تعداد آن مطرح 

نیست چرا که باعث افزایش قیمت می شود.
 عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلس ادامــه داد: دریافت مالیات از ســکه در 
ســال های گذشــته نیز مطرح بود و قرار بود با 
اصالح بخشنامه ســازمان امور مالیات از خرید و 
فروش سکه در طال فروشی ها و مکان های دیگر 

مالیات دریافت شود.
نماینده مــردم تفرش، آشــتیان و فراهان در 
مجلس دهم شــورای اســالمی با بیان اینکه 
شــرایط اقتصادی کشــور مناســب دریافت 
مالیات از سکه نیســت، بیان داشت: دریافت 
مالیات از ســکه با اســتدالل  افزایش درآمد 
مطرح اســت اما باید گفت که با این کار ثبات 
در بازار طال، خرید و فروش ســکه و ارز ایجاد 

نخواهد داشت.


