اقتصاد

۱۴
اخبار

فرارمالیاتی ۲۸هزارمیلیاردی
باکارتهایبازرگانیاجارهای
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 28،هزار
میلیاردتومانفرارمالیاتیبهوقوعپیوستهراناشیاز
صدورکارتهاییکبارمصرفیاهمانکارتهای
اجارهایبازرگانیدانست.بهگزارشصداوسیما،در
برنامه مناظره جمعه شب شبکه یک که به موضوع
روندصدورکارتهایبازرگانیونحوهاستفادهازآن
اختصاصداشت،حمیدرضادهقانینیاسخنگوی
ستادمرکزیمبارزهباقاچاقکاالوارزشرایطموجود
دربارهروندصدورواستفادهازکارتهایبازرگانیرا
ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانست و گفت28:
هزارمیلیاردتومانفرارمالیاتیوجودداردکههمهآن
هابهدلیلصدورکارتهاییکبارمصرفیاهمان
کارتهایاجارهایبازرگانیاست.

واکنشیکشرکتنفتی
بهاتهامخامفروشیقیر
حسین بردبار  -مدیرعامل شرکت پاالیش نفت
جی با رد گزارش صداوسیما دربــاره خام فروشی
مادهاولیهقیرتوسطاینشرکتگفت:اسکلهنمایش
دادهشدهدراینگزارشمتعلقبهاینشرکتنیست
وصادراتوکیومباتوم(مادهاولیهقیر)نیزازآنقابل
قبولنیست.مجیداعظمیدیروزدرنشستیخبری
در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که آیا از
اسکله ای که از صداوسیما نشان داده شد ،ماده
اولیهقیر(وکیومباتوم)صادرشدهاستیاخیرگفت:
اسکلهایکهدرگزارشصداوسیمانمایشدادهشد،
اسکله شماره  51است ،این اسکله از نوع سوخت
رسان و با کشتی روی آن متعلق به شرکت بناگستر
است که یک بانکرینگ بزرگ و سوخت رسان است
کهخودشرابرایاینکارخرابنمیکند.

اطالعیه بانک مرکزی
برای فعال سازی رمز دوم پویا
روابط عمومی بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم
کرد :انجامتراکنشهایبانکیوپرداختازابتدای
دیماهامسال،صرف ًابارمزدومپویاامکانپذیرخواهد
بود .این بانک از هموطنان خواسته است بهمنظور
دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه ،به بانک
صادرکنندهکارتخودمراجعهکنند.روابطعمومی
بانک مرکزی تاکید کرده که مشتریان بانک ها الزم
است برای پیشگیری از برداشتهای غیرمجاز در
فضای مجازی ،صرف ًا از درگاههای مجاز بانکی و
پرداخت استفاده و از ارائه اطالعات در درگاههای
مشکوکجد ًاخودداریکنند.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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سکه طرح جدید

) 500(113.500

126.500

143.415

16.959

30.816

4.026.040

) 300/000( 39.600.000

همزمان با اعالم شرایط ثبت نام طرح
اقــدام ملی مسکن توسط وزارت راه
و بنیاد مسکن و نیز آغاز فرایند ثبت
نــام ب ــرای چــهــار اســتــان سیستان و
بلوچستان،خراسانشمالیوجنوبی
وقم،معاونمسکنوساختمانوزیرراه
و شهرسازی ،جزئیات بیشتری از این
طرحازجملهمبلغتسهیالت ،اقساط،
میزان آورده اولیه و شرایط ثبت نام
کنندگانراتشریحکرد.

نیم سکه

ربع سکه

13.000.000 20.500.000

جزئیاتثبتنامطرحملیمسکن

مبلغ ،تسهیالت ،اقساط ،آورده متقاضیان و شرایط ثبت نام کنندگان اعالم شد

▪ 8شرط متقاضیان طرح

براساساطالعاتارائهشدهدرسامانه
طــرح اقـــدام ملی مسکن بــه نشانی
 ، https://tem.mrud.irشرایط
متقاضیانطرحبهشرحزیراست:
متقاضی و افــراد تحت تکفل ،باید
فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی
(از  1384.1.1به بعد) باشند و از
تاریخ  1357.11.22از هیچ یک از
امکانات نهادهای عمومی غیردولتی
مربوط به تأمین مسکن شامل زمین،
واحد مسکونی یا تسهیالت یارانهای
خریدوساختواحدمسکونیاستفاده
نکرده باشند .به عبارتی فرم ‹‹ج›› وی
در استعالم از سامانه مربوط ،سبز
باشد.
متقاضی باید متأهل یا سرپرست
خانوارباشد.
زن ــان خودسرپرست مــشــروط به
داشتن حداقل  35سال و خانم های
مجردباالی 35سال
متقاضیبایدحداقلپنجسالسابقه
سکونتدرپنجسالاخیردرشهرمورد
تقاضا را داشته باشد .برای متقاضیان

واحدها در شهرهای جدید ،سابقه
سکونتحداقلپنجسالدرشهرجدید
موردتقاضایادرشهرمادرمالکاست.
متقاضی باید منع قانونی بــرای
دریافت تسهیالت بانکی (نظیر چک
برگشتی ،تسهیالت معوقه و )...
نداشتهباشد.
متقاضی باید توانایی تأمین هزینه
ساخت مسکن (م ــازاد بر تسهیالت
بانکی)راداشتهباشد.
متقاضی واجد شرایط باید امکان
ســپــردهگــذاری حــداقــل  30درصــد
هزینهساختمازادبرتسهیالتبانکی
راداشتهباشد.
متقاضی باید تــوانــایــی پرداخت
اقــســاط مــاهــانــه بانکی تسهیالت
دریافتیراداشتهباشد.

گام اول برای
آزادسازی
سهام عدالت
الیحه آزادسازی سهام عدالت
درکمیسیونتخصصیمجلس
تصویبشد

▪جزئیات تسهیالت و آورده اولیه

معاون وزیر راه در بخش دیگر سخنان
خــود ،به تشریح سه نــوع تسهیالت و
میزان آورده متقاضیان پرداخت .بر
ایــن اس ــاس ،برخی متقاضیان ،در
صندوق پس انداز یکم سپرده گذاری
کــرده اند که قب ً
ال می توانستند بین
 120 ،80و  160میلیون تومان
(طرح زوجین) برای خرید مسکن وام
بگیرند.اینافرادباتفاهمیکهصورت
گرفته اســت ،اکنون می توانند برای
ساخت مسکن در طرح اقدام ملی ،از
این وام استفاده کنند .وی گروه دوم
را افرادی برشمرد که می توانند از وام
بافت فرسوده استفاده کنند .در این
باره،بخشیازاینوامازمنابعصندوق
توسعه و بخشی از منابع داخلی بانک

طبق گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید
مجلس ،روش های آزادسازی سهام عدالت به
تصویب این کمیسیون رسیده و برای تصمیم
گیری در صحن مجلس به هیئت رئیسه تقدیم
شدهاست.برایناساسدوروشبرای"واگذاری
مدیریت سهام عدالت" به سرپرست خانوار
پیشنهاد می شود که توسط وی قابل انتخاب
است.البتهآزادسازینهاییبهفاصله 2تا 5سال
انجامخواهدشد.
▪ 2روش انتقال مالکیت و فرایند انتقال

بهگزارشخراسانوطبقمتناینگزارش،این
دو روش عبارت اند از :دریافت سهام یا دریافت
سهامدرقالبصندوققابلمعامله.فرایندکاربه
اینصورتاستکهسرپرستخانوارمیتواندبا
مراجعه به سامانه سهام عدالت ،فرم مخصوص
دریافت سهام را تکمیل کند .بعد از آن گواهی
الکترونیکی صادر شده از سوی شرکت سپرده
گذاری مرکزی در اختیار سرپرست خانوار قرار

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

(مسکن) به مبلغ  100میلیون تومان
تامینمیشود.محمودزادهگروهسوم
را افــرادی دانست که از وام این طرح
به میزان  75تا  100میلیون تومان
استفاده خواهند کرد .این وام از منابع
داخلیبانکهایعاملازجملهمسکن
با نرخ  18درصد کارمزد و بازپرداخت
 12سالهپرداختمیشود.بهگزارش
خراسان ،بدین ترتیب می توان گفت
متقاضیان واجــد شرایط در صورت
دریافتوام 75و 100میلیونتومانی،
برای واحدهای غیر از بافت فرسوده
و نیز با فرض پرداخت اقساط بدون
دوره توقف باید به ترتیب ماهانه مبلغ
یک میلیون و  270هزار تومان یا یک
میلیون و  700هزار تومان به عنوان
اقساط بپردازند.البته مبلغ اقساط

می گیرد .بعد از آن سرپرست خانوار می تواند
سهام را در بورس به فروش برساند اما با مبلغ به
دست آمده فقط می تواند سهام و اوراق بخرد و
امکان نقد کردن آن را ندارد .البته این امکانات
فراهم شده است -1:سود سهام را دریافت کند
-2درافزایشسرمایهشرکتکندوحقتقدمرا
به فروش برساند -3در صورت افزایش سهام از
قیمت پایه تعدیل شده ،مازاد آن را بدون نیاز به
جایگزینکردنباسهامبهفروشبرساند.
▪آزادسازی کامل بعد از  3سال

گفتنی است با طی فرایند فوق صرفا مالکیت
منتقل می شود و آزادس ــازی کامل با قابلیت
دریافت دارایی به شرحی که در ماده  10آمده،
قابل انجام خواهد بود .بر این اساس ،شورای
عالی اجرای سیاست های اصل 44مجاز است
حداقلدوسالپسازاجرایکاملقانونفروش
سهام و اوراق بهادار موجود در سبد خانوار را به
صورتتدریجیودربازهزمانیحداقلسهساله

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

90.903

78.564

بــرای خرید واحــدهــای درون بافت
فرسودهکمترخواهدبود.بهطوریکه
وام 75میلیون تومانی در این مناطق،
بازپرداخت ماهانه  700هزار تومانی
خواهد داشت .همچنین زوجین ثبت
نــام کننده در قالب صندوق مسکن
یکم ،برای دریافت وام  160میلیون
تومانی (مخصوص زوجین تهرانی) و
خرید واحدها در این طرح باید ماهانه
یکمیلیونو 700هزارتومانقسطبه
بانکبپردازند.معاونوزیرراههمچنین
دربارهآوردهایکهمتقاضیانبایدبرای
ثبت نام اولیه در این طرح تامین کنند،
گفت :در مرحله اول  ۳۰درصد قیمت
تمام شده پیشبینی شده باید واریز
شود .به گزارش خراسان ،در صورتی
که متوسط قیمت ساخت را  2میلیون
تومان و متراژ یک واحد متوسط را 80
متر مربع در نظر بگیریم ،قیمت واحد
 200میلیون تومان می شود که بر این
اساس آورده اولیه حدود  65میلیون
توماناست.
▪سایت برای چه استان هایی باز
شده است؟

طبق اظــهــارات معاون محمودزاده
سامانه ثبت نام تا صبح سه شنبه برای
چهار استان سیستان و بلوچستان،
خــراســان شمالی و جنوبی و قم،
بازگشایی شده و متقاضیان در این
چهار استان سه روز بــرای ثبتنام و
ارسال مدارک فرصت دارنــد .پس از
آن،بهتدریجدیگراستانهاوتایکماه
آیندهمتقاضیان کالنشهرهاواردروند
ثبتنامخواهندشد.

آزادکند.
در صورتی که خانوار عالقه ای به دریافت سهام
نداشت ،می تواند فرم انتقال سهام به صندوق
سرمایه گذاری معامله پذیر را تکمیل کند .این
صندوق ها شامل مجموعه ای از سهام است که
در بورس قابل خرید و فروش است .بنابراین در
صورت انتخاب روش دوم به جای سهام شرکت
ها ،واحدهایی از این صندوق به سرپرستان
خــانــوار تعلق خــواهــد گــرفــت .سهام عدالت
خانوارهاییهمکهبهسامانهمراجعهنکنندوهیچ
کدام از فرم ها را تکمیل نکنند به طور خودکار
به صندوق های قابل معامله منتقل می شود و
تا زمان مراجعه خانوار نزد سازمان خصوصی
سازیباقیخواهدماند.
طبقماده 3اینالیحه،وزیراقتصادموظفشده
است چگونگی شناسایی و ثبت نام خانوارهای
جامانده از سهام عدالت در دورهــای قبلی را
تدوینوپیشنهادکندوسازمانخصوصیسازی
همموظفبهثبتنامآن هاشدهاست.

شاخص

قیمتزعفرانطی 6ماهنصفشد
قیمت زعفران نگین که اردیبهشت امسال در
بورس به  16هزار تومان (به ازای هر گرم) هم
رسیده بود ،اکنون به هفت هزار تومان رسیده
است .اجرای طرح خرید حمایتی توسط دولت
اندکی بــازار را احیا (نگین تولید  97از شش
هــزار و  700به هفت هــزار تومان رسید) و از
افت بیشتر جلوگیری کرد اما قیمت ها ،به ویژه
محصول تولید  97بسیار کم است .محصول
نگیننوهماکنوندربورسحدود 9هزارتومان
استکهبازهمنسبتبهنرخخریدحمایتی(10
هزار تومان)وهمچنیننرخهایسالقبلبسیار
پاییناست.

بازار خبر

ایرانیها نصف متوسط جهانی
مالیات میدهند
تسنیم -شاخص اقتصادی که نشان دهنده کم
بودن سهم مالیات در اقتصاد ایران است ،شاخص
«نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» است .در
ایران این نسبت حدود  ۷تا  ۸درصد است در حالی
کهمیانگیناینشاخصدردنیا ۱۴درصداست.

راست و دروغ آمارهای کاهش
 40درصدی قیمت مسکن
آخرینخبر-درحالیکهبرخیمسئوالنازکاهش
 ۳۰تا  ۴۰درصــدی قیمتها در بــازار مسکن خبر
میدهند ،آمارها تنها ایجاد ثبات در بازار مسکن را
نشان می دهد .در این زمینه ایرج رهبر دبیر انجمن
انبوه ســازان استان تهران در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،اعالم کرد که قیمت مسکن در
تهرانزیر ۵درصدکاهشداشتهاست.

وعدهمشروطکاهشقیمتخودرو
ایسنا-مدیرعاملایدرو،درحاشیهافتتاحنمایشگاه
بینالمللی قطعات و لــوازم جانبی خــودرو ،اظهار
کرد :تا امروز قــرارداد داخلیسازی  ۱۲۰میلیون
یوروقطعهخودرو،باقطعهسازانداخلینهاییشده
است .وی پیشبینی کرد :با رسیدن قطعات تولید
شدهدرداخلبهدستخودروسازان،امکانکاهش
قیمتخودروهایداخلیوجودخواهدداشت.

