
88498433سرويس  اقتصادي4

|| روزنامه جوان |  شماره  5935 29 رمض��ان 1441   | خ��رداد  1399  ش��نبه 3  

گزارش »جوان« از هفته اي كه قرار است سهام عدالت فروخته شود

فروش سهام عدالت در بانک ها قبل از آزادسازی در بورس!
برای سهامدار ماندن مشموالن سهام عدالت، بانک ها با پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه، به وام خواهان تسهیالت دهند

قیمت های تعیین شده توسط ش�ورای رقابت 
به ایران خودرو و سایپا ابالغ شد. بر این اساس 
قیمت هر دستگاه سایپا 131 معادل 37 میلیون 
و 400 هزار تومان و هر دستگاه پژو 405 بنزینی 
54 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده است.

به گزارش فارس، در پی مصوبه 25 اردیبهش��ت 
امسال کارگروه تنظیم بازار خودرو در مورد ابالغ 
نرخ های محاسباتی شورای رقابت به خودروسازان، 
نامه سرپرست وزارت صنعت شامل قیمت بخشی 
از خودروهای تولیدی دو خودروس��از به تفکیک 
نوع خودرو و بر اس��اس محاسبات شورای رقابت 
به انضمام دستورالعمل مربوطه جهت اجرا، ابالغ 
ش��د. یک مقام مس��ئول در وزارت صمت گفت: 
قیمت های تعیین شده توسط شورای رقابت برای 
محصوالت ایران خودرو و سایپا عیناً از سوی وزارت 
صنعت در روز 29 اردیبهشت ماه به این دو شرکت 
خودروساز ابالغ ش��د. قیمت های شورای رقابت 
بر مبنای دستورالعمل این ش��ورا تعیین شده و 
خودروسازان موظف به اعمال این نرخ ها در فروش 
خود هس��تند. وی تصریح کرد: در جلسه کمیته 
خودرو مقرر شد عرضه عید فطر خودروسازان بر 
مبنای نرخ های ابالغی شورای رقابت صورت گیرد 
و تأکید شد که قیمت های محاسبه شده توسط 
شورای رقابت، مالک فروش خودروسازان خواهد 
بود. بر این اساس قیمت هر دستگاه سایپا 131، 
معادل  37 میلیون و 400 هزار تومان و هر دستگاه 
پژو 405 بنزینی، 54 میلیون و 700 هزار تومان 

تعیین شده است. 
    فروش ویژه

در جلس��ه روز جمعه کمیته خودرو که با حضور 
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا 
برگزار شد، مقرر شد فروش ویژه 25 هزار دستگاه 
خودرو شامل 15 هزار دس��تگاه خودروهای گروه 
صنعتی ایران خودرو و 10 هزار دستگاه خودروهای 
تولیدی گروه خودروس��ازی سایپا، همزمان با ایام 

عید سعید فطر انجام شود.
به گفته مدرس خیابانی، پیش  ثبت نام و به روز آوری 
اطالعات از روز یک ش��نبه چه��ارم خردادماه به 
م��دت 10 روز ادامه خواهد داش��ت و در نهایت 
ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان 
به مدت ی��ک هفته ادامه خواهد داش��ت. ضمن 
اینکه شرایط سختگیرانه ای در ضوابط فروش و 
اولویت های تحویل در نظر گرفته ش��ده تا بتوان 
خودرو را تنها به مصرف کنندگان واقعی فروخت. 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: 
در این دوره از فروش های خودروسازان، شروط 
محکمی برای ثبت نام کنن��دگان در نظر گرفته 
ش��ده که بر اس��اس آن، ثبت نام کنندگان عالوه 

بر شرایط اختصاصی، نباید ظرف 36 ماه گذشته 
هیچگونه خودرویی خریداری کرده و پالک فعال 

به نام خود داشته باشند.
این در حالی اس��ت که اگر در هر ی��ک از مراحل 
فروش، تکمیل وجه، تحویل خ��ودرو و حتی هر 
بازه زمانی پس از تحویل خودرو مش��خص شود 
که خریدار از ضوابط تعریف ش��ده، عدول کرده 
و سیس��تم های نظارتی تخلفات را کشف کنند، 
عالوه بر اینکه امتیاز خودرو از وی س��لب خواهد 
شد، خودروی نیز توقیف می شود و مطابق با قانون 

با آن برخورد خواهد شد.
وی اظهار داشت: هیچگونه محدودیتی در ثبت نام 
بر اساس ضوابط وجود ندارد و مردم نگران نباشند، 

چراکه یک هفته مهلت تعیین شده و می توانند در 
مهلت مقرر برای ثبت نامه مراجعه کنند، اما تقدم یا 
تأخر ثبت نام هیچگونه تأثیری در فرآیند قرعه کشی 
نخواهد داش��ت. به این معنا که تحویل خودرو بر 
اساس قرعه کشی تصادفی و سایر ضوابطی خواهد 

بود که کمیته خودرو تعیین خواهد کرد.
مدرس خیابانی گفت: هفت محصول سایپا و چهار 
محصول ایران خودرو در این فروش عرضه می شوند. 
ضمن اینکه سند در رهن کارخانه باقی خواهد ماند 
و در عین حال، فروش وکالتی خودرو نیز متوقف 
خواهد شد که به این منظور، هماهنگی های الزم 
با قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت 
اس��ناد صورت خواهد پذیرفت. وی اظهار داشت: 
در عین حال، هر خودروی صفر کیلومتری که در 
فرآیند فروش تحویل مش��تری می شود، حداکثر 
باید ظرف مدت سه ماه برای اس��تفاده از گارانتی 
به خودروس��ازان مراجعه کند، در غیر این صورت 
خودرو مصداق احتکار محسوب شده و برخوردهای 
قانونی ب��ا آن صورت می گیرد. سرپرس��ت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: عالوه بر ضوابط 
فروش که به صورت ش��فاف در زمان ثبت نام روی 
سایت خودروسازان درج ش��ده و متقاضی باید در 
هر یک از مراحل، ضوابط در نظر گرفته شده برای 

فروش را در سامانه خوداظهاری کند.
وی اظهار داش��ت: به موازات فروش، حلقه های 
نظارتی و کنترلی بازار همچنان ب��دون وقفه و با 
قدرت بیشتری عمل خواهند کرد و اجازه تخلفات 
را نخواهند داد، به نحوی که پارکینگ های محل 
نگهداری خودروها تحت کنت��رل خواهند بود و 
متخلفان زیر ذره بین دس��تگاه های نظارتی قرار 
خواهند داش��ت. ضمن اینکه با هماهنگی پلیس 
راهور ناجا، خودروهای صف��ر کیلومتر متعلق به 
خودروس��ازان حق خروج از کارخانه بدون نصب 
پالک را ندارند و به موازات، از تردد خودروهای فاقد 
پالک در معابر شهری و محورهای برون شهری نیز 

جلوگیری به عمل خواهد آمد.

خودرو قیمت خورد
شرایط جدید برای عرضه خودرو به متقاضیان واقعی  مصرفی در عید فطر اعالم شد
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در حال�ي كه هن�وز س�هام عدال�ت از زوایاي 
مختلف براي مردم شفاف س�ازي نشده است، 
گویا سهام عدالت از این هفته معامله مي شود 
و 10 میلیون نفر مي خواهند بخشي از سهام خود 
را بفروشند و پولشان را دریافت كنند. در این 
میان كارشناسان معتقدند در ابتدا مشموالن 
سهام عدالت باید به ارزش واقعي این سهام و 
عایدي كه در كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
مي تواند براي آنها به همراه بیاورد، قرار گیرند 
و س�پس در رابط�ه با نگه�داري یا ف�روش و 
طرق نگهداري و ف�روش تصمیم گیري كنند. 
به گزارش »جوان«، یکي از اهداف مد نظر در رابطه 
با اجراي طرح سهام عدالت، مردمي سازي اقتصاد 
ایران از طریق سهامدار کردن مردم در شرکت هاي 
دولتي بود، حال تصور کنید در شرایطي که عمده 
مردم به دلیل تورم هاي تند اخیر و رکود ناشي از 
اشاعه ویروس کرونا در تنگناي مالي هستند، قرار 
است سهام عدالت آزاد سازي شود و امکان فروش 
بخشي از سهام عدالت از طریق شعب بانکي فراهم 
آید، بي شک در چنین شرایطي اهداف اولیه طرح 

سهام عدالت محقق نخواهد شد. 
با توجه به اینکه رئیس جمه��ور از پاي کار آمدن 
بانک ها براي فروش س��هام عدالت چندي پیش 
خبر داد از رئیس جمهور و معاون اول و نمایندگان 
جدید مجلس شوراي اسالمي درخواست مي شود، 
مدلي را فراهم آورند تا مردمي که نیاز مالي دارند 
با وثیقه گذاري س��هام عدالت در بانک، تسهیالت 
دریافت کنند، در چنین ش��رایطي هم نیازمندان 
سهام  خود را از دست نمي دهند و هم اینکه کم کم 
با درآمدهاي ماهانه اي که به دست مي آورند، اقساط 
بانک را پرداخت مي کنند و حال آنکه وام هاي خرد 

کمترین سهم را در معوقات کالن بانکي دارد. 
همچنین اگر شرکت هاي مشمول سهام عدالت نیز 

ارزششان در بازار سرمایه به واسطه ورود نقدینگي 
بیشتر به بازار یا اصالح س��اختار مالي و تولیدي 
شرکت ها همانند افزایش سرمایه از محل تجدید 
ارزیاب��ي دارایي ها جهش کنند، س��هامدار نیز از 
محل رشد قیمت سهام عدالت انتفاع پیدا مي کند، 
به طوري که شاید در آن مقطع با فروش اندکي از 
سهم، مشمول سهام عدالت بتواند به مراتب از ارقام 
کنوني که با فروش سهام عایدش مي شود، درآمد 
تحصیل کند، از این رو جاي دارد اطالع رساني در 
رابطه با ارزش سهام عدالت و عایدي هاي احتمالي 
از محل رش��د قیمت سهم و سود س��هام جهت 

آگاه سازي مشموالن همچنان ادامه یابد. 
سهام عدالت که از س��ال 85 به حدود 50 میلیون 
ایراني واگذار ش��ده، س��هام مربوط به 36 شرکت 
بورسي و 13 شرکت غیر بورسي اس��ت که امروزه 
بعد از 14 س��ال ارزش روز شرکت هاي بورسي این 
سهام 490 هزار میلیارد تومان ش��ده و به زودي با 
ورود این ش��رکت ها به بورس این حجم از سرمایه 
به سهام بورسي قابل معامله و ش��ناور بازار اضافه 
مي ش��ود. در حال حاضر کل کده��اي معامالتي 
بازار س��رمایه 12 میلیون  نفر اس��ت که ب��ا اضافه 
ش��دن حدود 50 میلیون س��هامدار عدال��ت بازار 
سرمایه بسیار فراگیر مي شود و حجم فعالیت هاي 
بازار اضافه مي ش��ود. حاال بعد از 14 س��ال سهام 
عدالت یک میلیون توماني سال 85 براي دو دهک 
تخفی��ف دار یک میلی��ون تومان آزاد ش��د و براي 
اشخاصي که کسري حقوق دولتي را تا یک میلیون 
پرداخت نکردند 492 هزار تومان و 332 هزار تومان 
آزاد شد. در همین رابطه عباس معمار نژاد، معاون 
وزیر اقتصاد در مکاتبه اي با مدیران بانک هاي کشور 
ش��رایط فروش س��هام عدالت از طریق کارگزاري 
بانک ها را ابالغ کرد. در این مکاتبه آمده است، ضمن 
ارسال دس��تورالعمل عاملیت فروش سهام مورد 

واگذاري دارندگان س��هام عدالت و همچنین فرم 
اقرار نامه و درخواست فروش سهام عدالت مقتضي 
است دس��تور فرمایید نس��بت به تمهید مقدمات 
و زیر س��اخت هاي الزم و اطالع رساني حداکثري 
به تمامي ش��عب و مش��تریان اقدام کنند و از روز 

سه شنبه 6 خرداد پذیراي متقاضیان باشند. 
با توجه به مصوبه مورخ 30 اردیبهشت شوراي عالي 
بورس، تمامي دارندگان س��هام عدالت که قصد 
فروش قسمتي از س��هام خود را دارند، مي توانند 
از روز سه شنبه به شعب بانک هایي که قباًل در آن 
داراي حساب بانکي بوده و شماره شباي آن حساب 
را به س��ازمان خصوصي س��ازي معرفي کرده اند، 
مراجعه و ب��ا تکمیل فرم هاي مربوط نس��بت به 
تکمیل سفارش فروش 30 درصد از سهام عدالت 
خود و تعهد نامه مربوطه اقدام کنند. بر این اساس، 
مهلت اعالم شده در تاریخ 8 خرداد به پایان مي رسد 
و از تاریخ 10 خرداد بانک ها از طریق کارگزاري هاي 
خود یا کارگزاري هاي طرف ق��رارداد، به تدریج 
نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام 
و وجوه حاصله را در قالب توافق ش��ده به حساب 
آنها واریز خواهند کرد. حسین فهیمي، سخنگوي 
ستاد راهبري آزادسازي سهام عدالت در این رابطه 
به تسنیم گفته است سهام عدالت براي فروختن 
نیست، بلکه براي نگهداري بلند مدت است و این 
امکان فروش به معناي تش��ویق اف��راد به فروش 
نیست، بلکه امکاني براي افراد است و این مزیت 

فروش همیشه وجود خواهد داشت. 
   انتخاب روش مستقیم آزادسازي 

به گفته فهیمي، تا کنون حدود 10 میلیون نفر روش 
مستقیم آزاد سازي سهام عدالت را انتخاب کرده اند، 
گفت: ت��ا روز هش��تم خرداد ماه وضعی��ت نهایي 
سهام داران عدالت که روش مستقیم یا غیر مستقیم 
را انتخاب کرده اند، مش��خص خواهد شد، اما باید 

به این نکته توجه داش��ت که در نهای��ت افرادي 
که روش مس��تقیم را انتخاب کرده اند، مي توانند 
با مراجعه به ش��عب بانکي از مزیت فروش فوري 
30 درصد پرتفوي سهام عدالت استفاده کنند. این 
مقام مسئول با اشاره به تعیین تکلیف شرکت هاي 
س��رمایه گذاري سهام عدالت اس��تاني گفت: بعد 
از انجام فرایند افزایش س��رمایه این شرکت ها به 
تناسب شرایط وارد بازار بورس یا فرابورس خواهند 
شد. در نهایت این شرکت ها نیز بدون محدودیت 
امکان معامله خواهند داش��ت. ب��ه گفته فهیمي، 
افرادي که روش مس��تقیم را انتخ��اب مي کنند 
36 شرکت سهام عدالت در سیستم معامالتي شان 
قرار مي گیرد، اما افرادي که در روش غیر مستقیم 
قرار مي گیرند، تنها یک ش��رکت سرمایه گذاري 
استاني در پرتفوي آنها لحاظ مي شود. سخنگوي 
ستاد راهبري س��هام عدالت در مورد اینکه هنوز 
مشخص نیست هر یک از مشموالن سهام عدالت 
سهامدار کدام شرکت ها هستند، گفت: در سامانه 
سهام عدالت در س��ازمان خصوصي سازي میزان 
سهام هر کسي مشخص است و در آنجا به راحتي 
اعالم شده اس��ت، هر فرد مثاًل سهام یک میلیون 

توماني یا 532 هزار توماني در اختیار دارد. 
  مستقیم یا غیر مستقیم

درصورت انتخاب آزاد س��ازي به روش مستقیم، 
مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت مستقیم 
و بدون واسطه به سهامدار سهام عدالت، تخصیص 
و انتقال خواهد یافت. به عب��ارت دیگر، به میزان 
س��هام تخصیص یافته به هر فرد در شرکت هاي 
سرمایه پذیر سهام عدالت و به تناسب ارزش مقطع 
واگذاري، تعدادي از س��هام 36 ش��رکت بورسي 
تخصیص خواهد یافت. عالوه بر آن این دس��ته از 
مشموالن سهام عدالت، به ازاي سهام شرکت هاي 
غیربورس��ي س��رمایه پذیر س��هام عدالت، سهام 
شرکت هاي سرمایه گذاري استاني را نیز دریافت 
خواهند کرد. درصورت انتخاب آزاد سازي به روش 
غیر مس��تقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت، 
از طریق ش��رکت هاي س��رمایه گذاري اس��تاني 
ساماندهي خواهد شد و س��هامدار حق انتقال به 
غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داش��ت. در 
این روش سود یا زیان قابل تخصیص به سهامدار 
براساس نحوه عملکرد شرکت هاي سرمایه گذاري 
استاني تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد. با این 
تفویض اختیار، سهام ش��رکت هاي سرمایه پذیر 
سهام عدالت متعلق به سهامدار توسط شرکت هاي 

سرمایه گذاري استاني ساماندهي خواهد شد. 
    ارزش هر سهم

فهیمي در مورد اینک��ه ارزش یک میلیون تومان 
سهام عدالت االن به چقدر رسیده، گفت:  بر اساس 
نرخ هاي بازار هر یک میلیون تومان س��هام عدالت 
بیش از 10 برابر شده است و بنابراین ارزش سهام 
532 هزار توماني هم به همین نسبت افزایش یافته 
اس��ت. وي در مورد اینکه آیا به دارندگان س��هام 
عدالت توصیه مي کنی��د، آن را بفروش��ند یا نگه 
دارند، گفت: قطعاً گزینه نگهداشتن سهام عدالت 
را توصیه مي کنیم، چون سهام با ارزشي است و این 
سهام براي فروش نیست، بهتر است آن را نگه دارند 

و از سود حاصله آن استفاده کنند.

وحید حاجی پور
   گزارش  یک

پاالیشگاه تهران در معرض تعطیلی
مدیر اس�بق برنامه ریزی تلفیقی ش�ركت پاالیش و پخش گفت: 
در صورتی كه س�رمایه پاالیش�گاه تهران صرف ارتق�ا و افزایش 
بهره وری این پاالیش�گاه نش�ود و در پروژه س�یراف ه�در رود، 
پاالیشگاه تهران به دلیل افت كیفیت بنزین ورشکسته خواهد شد.
محسن قدیری، مدیرعامل اسبق پاالیشگاه تهران در گفت وگو با فارس 
درباره تصمیم وزارت نفت برای هزینه 8 هزار میلی��ارد تومانی از منابع 
مالی پاالیشگاه تهران در طرح س��یراف گفت: در دو دوره دولت تدبیر و 
امید هیچ کار خاصی برای ارتقا و افزایش بهره وری پاالیشگاه تهران انجام 

نشده است. 
در دوره قبلی و زمانی که من مدیرعامل پاالیش��گاه ته��ران بودم، طرح 
جامعی در راستای بهبود و توسعه کیفیت محصوالت این پاالیشگاه تدوین 

شد که در دوره های بعد مورد پیگیری قرار نگرفت.
وی افزود: در پنج سال گذش��ته )از س��ال 91 تا 96( هیچگونه طرح 
توسعه ای در این پاالیشگاه انجام نشد. به رغم اینکه در آن زمان سرمایه 
مالی این پاالیشگاه حدود 5 هزار میلیارد تومان بود که با توجه به قیمت 
دالر 3300 تومانی، یک میلیارد دالر پول در اختیارشان بود که می شد 

اقدامات مهمی را برای توسعه پاالیشگاه انجام داد.
قدیری ادامه داد: متأسفانه این سهل انگاری ها در حالی توسط مدیریت 
جدید انجام شد که باید استانداردهای تصویب شده برای تولید بنزین 
یورو 5 و 6 در خصوص پاالیشگاه تهران اجرایی   می شد و در نتیجه این 
بی تدبیری ها االن کیفیت محصوالت پاالیش��گاه تهران به شدت افت 
کرده است، به گونه ای که در حال حاضر بنزین تولیدی این پاالیشگاه 
به دلیل کیفیت پایین و تولید آلودگی زیاد در پایتخت مصرف نمی شود 
و به شهرهای حاشیه تهران منتقل می  ش��ود. مدیر اسبق برنامه ریزی 
تلفیقی ش��رکت پاالیش و پخش عن��وان کرد: االن بنزی��ن تولیدی 
پاالیشگاه تهران معمولی است و حتی یورو 4 و 5 هم نیست و افرادی که 
در این دوره مسئولیت داشتند، فرصت را برای بهبود پاالیشگاه از دست 
دادند و در حال حاضر باید پاسخگوی اشتباهات خود باشند. در صورت 
بی توجهی نسبت به ارتقای کیفیت پاالیشگاه تهران، این مجموعه به 
دلیل تولید بنزین بی کیفیت به زودی ورشکس��ت خواهد شد.  مدیر 
اسبق برنامه ریزی تلفیقی شرکت پاالیش و پخش گفت: در صورتی که 
سرمایه پاالیشگاه تهران صرف ارتقای این پاالیشگاه نشود و در پروژه 
سیراف هدر رود، این پاالیشگاه با مشکالتی جدی مواجه خواهد شد. 
لطف اهلل هنگی، مدیرعامل س��ابق پاالیشگاه تهران هم نامه زده است 
که اگر این پول در سیراف هزینه شود، پاالیش��گاه تهران ورشکسته 

می شود، ضمن آن طرح سیراف هم توجیه اقتصادی ندارد.
........................................................................................................................

 زمان برگزاری نشست 
تعیین حق مسکن کارگران

نماین�ده كارگ�ران در ش�ورای عال�ی كار ب�ا بی�ان اینک�ه عدم 
حضور وزرا در جلس�ه ش�ورای عال�ی كار مانع برگزاری جلس�ه 
نیس�ت، گف�ت: زم�ان نشس�ت بع�دی ش�ورای عال�ی كار 
به احتمال زی�اد پ�س از تعطیالت عی�د فطر اعالم خواهد ش�د.

علیرضا حیدری درباره آخرین اخبار از تشکیل جلسه شورای عالی کار 
به ایسنا گفت: پس از لغو جلسه هفته گذشته شورای عالی کار که قرار 
بود با عنوان بررسی مؤلفه های مزدی حق مسکن کارگران تشکیل شود، 
دعوتنامه جدیدی به دست ما نرسیده و تشکیل مجدد جلسه شورای 
عالی کار به دلیل عدم امکان حضور وزیر اقتص��اد و کناره گیری وزیر 

صنعت، معدن و تجارت به زمان دیگری موکول شده است.
وی ادامه داد: اگرچه دستور کار جلسه تعیین حق مسکن بود، اما فضا 
برای گفت وگو در خصوص سایر مسائل مزدی نیز فراهم شده بود و این 

امکان به وجود آمده بود که به بخشنامه مزد 1399 نیز ورود کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: مصوبه دستمزد 
سال 1399 با وجود عدم امضای نمایندگان کارگری، از سوی دولت 
و کارفرمایان امضا ش��د و این دو گروه اجتماع��ی توافق کردند که 
روی دو موضوع کمک هزینه مس��کن کارگ��ران و جابه جایی اقالم 
مزدی مجدداً بحث و تصمیم گیری ش��ود، لذا معتقدم این ظرفیت 
در جلسه شورای عالی کار وجود داشت که غیر از مسکن به مباحث 

دیگر هم بپردازیم.
حیدری در عین حال با بیان اینکه عدم حضور وزیر یک دس��تگاه در 
جلسه ش��ورای عالی کار معنا و مفهومش منع تشکیل جلسه نیست، 
اظهار ک��رد: برابر قانون کار، دس��تگاه وزارتی عضو ش��ورای عالی کار 
نیس��ت، چون دو وزیری که عضو ش��ورای عالی کار هستند به لحاظ 
ترکیب شورای عالی کار، دستگاهشان عضو نیست. ضمن آنکه وزرا در 
جلسات رسمی شورای عالی کار در اسفند سال گذشته به جز جلسه 
28 اسفند ماه شرکت نکردند و در جلسه نهایی تعیین حداقل مزد در 
فروردین 99 حضور نداشتند. بنابراین مرسوم نیست برای جلسه ای که 
مشخص نیست تصمیم نهایی در آن گرفته  شود یا نه و اساساً مقدمات 
تصمیم گیری به چه طریق شکل می گیرد، ضرورتی برای حضور وزرا 

وجود داشته باشد.
........................................................................................................................

جزئیات مالیات ستاني از امالك لوکس
مع�اون فن�ي و حقوق�ي س�ازمان مالیات�ي با اش�اره به دس�تور 
كار وص�ول مالی�ات هوش�مند در ب�ازار مس�کن، س�ازوكار 
مالیات س�تاني از امالك لوكس و خانه هاي خالي را تش�ریح كرد. 
محمود علیزاده در گفت وگو با تسنیم، با اش��اره به 2 برنامه پیش روي 
س��ازمان مالیاتي که نتایج تنظیم کننده جدي در بازار مسکن خواهد 
داشت، گفت: بر اس��اس قانون بودجه س��ال 1399 دریافت مالیات از 
امالک لوکس باالي 10 میلیارد تومان و همچنین خودروهاي لوکس با 

ارزش بیش از 700 میلیون تومان در دستور کار قرار خواهد گرفت. 
وي افزود: در پیشنهاد اولیه سازمان مالیاتي کشور قرار بود تا از امالک 
بیش از 5 میلیارد تومان مالیات ستاني انجام شود، در آن صورت هم از 
تعداد ملک بیشتري مالیات گرفته مي شد و هم مي شد انتظار داشت 
تا فرایند عرضه امالک براي قرار نگرفتن در زمره و فهرس��ت پرداخت 
مالیات افزایش یابد. به گفته معاون سازمان مالیاتي، اگر قیمت امالک 
افزایش یابد به همان نس��بت مالیات بیشتري پرداخت می شود. طبق 
اختیار سازمان مالیاتي مقرر در قانون امکان مالیات ستاني از امالک با 
ارزش بیش از 10 میلیارد تومان فراهم شده است و این موضوع به نفع 
سفته بازان در بازار ملک نیست؛ چراکه باید مالیات مربوطه را به طور 

کامل بپردازند. 
وي افزود: مالیات س��تاني از امالک لوکس به معناي وصول مالیات بر 
عایدي سرمایه در حوزه ملک است که مي تواند منجر به افزایش عرضه 
در این بازار شود. علیزاده با بیان اینکه، دستور العمل نحوه رسیدگي و 
چگونگي مالیات ستاني از خانه هاي خالي با همکاري شهرداري و وزارت 
راه و شهرسازي تدوین خواهد شد، گفت: مؤدیاني که داراي خانه خالي 
هستند تا دي ماه سال جاري فرصت دارند اطالعات الزم از قبیل ارزش 
ملک و... را در اختیار سازمان مالیاتي قرار دهند در غیر این صورت برگ 

مطالبه مالیات براي آنها صادر خواهد شد. 
وي گفت: بر اساس تبصره 7 ماده 169 قانون مالیات هاي مستقیم باید 
سامانه شناسایي امالک خالي از س��وي وزارت راه، طراحي مي شد تا 
ادامه فرایند مالیات ستاني از سوي سازمان مالیاتي انجام شود. حاال با 
مصوبه جدید دولت اطالعات الزم براي تکمیل فوري این سامانه فراهم 
خواهد شد. علیزاده ادامه داد، لینک هاي ارتباطي بین سامانه سازمان 
مالیاتي و پایگاه اطالعاتي وزارت راه برقرار خواهد شد. به این ترتیب با 
فراهم شدن این شرایط در اسرع وقت براي وصول مالیات از خانه هاي 

خالي اقدام خواهد شد. 

 هشدار نسبت به قاچاق گندم 
به کشورهاي همسایه

رئیس كمیس�یون كش�اورزي اتاق تعاون گفت: به خاط�ر كرونا و 
متوقف ش�دن صادرات محصوالت كش�اورزي، ح�دود 150 هزار 
تن پس�ته صادراتي امس�ال روي دست كش�اورزان  مانده است. 
ارسالن قاسمي در گفت وگو با فارس گفت: 100 هزار تن پسته صادراتي 
از سال گذشته روي دست صادرکنندگان مانده و امسال هم با توجه به 
اوضاع ترسالي، پیش بیني مي ش��ود حداقل 250 هزار تن پسته تولید 
شود که مصرف داخلي حداکثر 120 هزار تن و بقیه باید صادر شود، اما 

بازارهاي صادراتي فعاًل مسدود مانده است. 
رئیس کمیسیون کش��اورزي اتاق تعاون در مورد گندم نیز گفت:  با 
توجه به بارش هاي مناسب در سال جاري پیش بیني مي شود، تولید 
گندم امس��ال به 13 میلیون تن برس��د که این رقم کل نیاز مصرف 
داخلي را تأمین مي کند و نگراني ما از این اس��ت که به خاطر پایین 
بودن نرخ تضمیني گندم، زمینه قاچاق گندم و آرد به کش��ورهاي 
همجوار فراهم مي شود. وي ادامه داد: سال قبل هم قاچاق گندم و 
آرد به کشورهاي همسایه انجام شد و با وجود تولید مناسب، مجبور 
شدیم گندم از خارج وارد کنیم. به گفته قاسمي، پایین بودن قیمت 
تضمیني گندم باعث مي ش��ود گندم ارزان داخلي به خارج قاچاق 
ش��ود و از طرف دیگر ناچار مي ش��ویم براي تأمین نیاز با ارز 4 هزار 
و 200 توماني گندم وارد کنیم و امس��ال هم این مش��کل به چشم 
مي خورد. قاس��مي با بیان اینکه قیمت تضمیني هر کیلو گندم که 
2 هزار و 500 تومان درنظر گرفته شده پایین است، گفت : این مسئله 
به امنیت غذایي و کشاورزي آس��یب مي زند و باعث قاچاق گندم و 
آرد به خارج از کشور مي شود. به گفته رئیس کمیسیون کشاورزي 
اتاق تعاون، در حالي که نیاز کشور ساالنه 9 تا 10 میلیون تن گندم 
است، امسال پیش بیني مي شود 13 میلیون تن گندم تولید شود، اما 
پایین بودن قیمت باعث قاچاق گندم به خارج مي شود و مجبوریم با 

محدودیت ارز گندم از خارج وارد کنیم.  

نحوه تشخیص لوازم خانگي قاچاق 
رئی�س اتحادی�ه فروش�ندگان ل�وازم خانگي ب�ا اع�الم خبر از 
س�رگیري نظارت ب�ر اجراي ط�رح شناس�ه كاال در بخ�ش لوازم 
خانگ�ي گفت ك�ه خری�داران مي توانن�د با اس�تفاده از س�امانه 
*4*7777# مش�خصات ل�وازم خانگ�ي را دریاف�ت كنن�د. 
مرتضي میري در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه شناسه کاال به تنهایي 
نمي تواند جل��وي قاچاق کاال را بگی��رد، تصریح ک��رد: آئین نامه اجرایي 
شناسه هاي کاال و رهگیري کاال دو بند دیگر شامل کد رهگیري و سامانه 
گارانتي را هم داراس��ت که در صورت تکمیل طرح و اجراي همزمان این 
سه بند، جنس قاچاق مشخص مي شود. این طرح قرار بود تا پایان خرداد ماه 
امسال تکمیل شود که به خاطر شیوع ویروس کرونا حداقل دو ماه به تأخیر 
افتاد. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي، در حال حاضر هر 
شناسه کاال مي تواند براي کاالهایي با برند و مدل مشابه استفاده شود، اما در 
صورت تکمیل طرح و اجراي سه بند یاد شده، هر کاال یک شماره مخصوص 

دارد که مانند اثر انگشت براي شناسایي آن عمل مي کند. 
سال 1398 بعد از سه سال انتظار باالخره آیین نامه شناسه و رهگیري 
کاال موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز در بخش لوازم 
خانگي اجرا شد، به طوري که وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
به تمامي تولیدکنندگان و تش��کل هاي صنعتي ل��وازم خانگي تولید 
داخل تا 15 دي م��اه فرصت داد که براي هش��ت گ��روه کاالیي خود 
فرایند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و براي کاالهاي خود شناسه 
دریافت کنند و بعد از 15 دي ماه کاالهایي که داراي شناسه کاال نباشد 
در س��طح بازار کاالي قاچاق تلقي مي شوند اما این مهلت تا 15 بهمن 
ماه تمدید شد و طبق اعالم انجمن صنایع لوازم خانگي، طرح برخورد 
با لوازم خانگي بدون شناسه از چهارشنبه )16 بهمن 1398( از سوي 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آغاز شد. 
این هشت گروه کاالیي شامل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین 
لباس شویي، ماکروویو، جاروبرقي و پکیج اس��ت که البته طبق اعالم 
وزارت صمت در قدم هاي بعدي اجراي آیین نامه شناسه و رهگیري کاال 

تمامي اقالم لوازم خانگي را شامل مي شود. 

  تأیید صالحیت شدگان مسکن ملي
چگونه تکمیل پرونده کنند؟

مع�اون مس�کن و س�اختمان وزارت راه و شهرس�ازي اع�الم 
ك�رد: متقاضی�ان واج�د ش�رایط مس�کن مل�ي ك�ه پیامک�ي 
ثب�ت ن�ام كرده ان�د، مي توانن�د ب�ه س�امانه الکترونیک�ي 
كنن�د.  مراجع�ه  م�دارك  بارگ�ذاري  ب�راي  راه  وزارت 
محمود محمودزاده در گفت وگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح ملي 
مسکن اظهار داشت: در پي اتمام مرحله دوم ثبت نام طرح ملي مسکن که 
در اسفند سال 98 انجام شد، به لحاظ شرایط بهداشتي که بر کشور حاکم 
شد، به دو شیوه ثبت نام صورت گرفت، ش��یوه اول بر اساس شیوه قبل 
یعني سامانه الکترونیکي وزارتخانه صورت گرفت و شیوه دوم از طریق 
ارسال پیامک انجام ش��د. وي افزود: کساني که از طریق سامانه ثبت نام 
کردن��د، جمعیتي حدود 530 هزار نفر و کس��اني ک��ه از طریق پیامک 
ثبت نام کردند، بیش از 860 هزار نفر بودند. کساني که از طریق سامانه 
نام نویسي کردند، به دلیل اینکه مستندات و مدارک مورد نیاز را در سامانه 
بارگذاري کردند، قابلیت پاالیش داشتند که در حال پاالیش هستند، ما 
براي غربالگري دقیق تر، بررسي صالحیت ها را به استان ها واگذار کردیم، 
بررسي هاي استاني در حال برگشت به معاونت مسکن و ساختمان وزارت 

راه و شهرسازي است که به زودي نتایج آن را اعالم خواهیم کرد. 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي تصریح کرد: 860 هزار 
نفري هم که از طریق پیامک در طرح ملي مسکن ثبت نام کرده بودند، 
پس از آنکه شرایط بهداش��تي ایجاب کرده و مجوزهاي الزم از سوي 
س��تاد ملي مبارزه با کرونا، براي وزارت راه و شهرسازي صادر شود، از 
آنها براي ارائه و تکمیل مدارک دعوت به عمل خواهیم آورد، این افراد 
مي توانند براي تکمیل ثبت نام، به سامانه الکترونیکي نیز مراجعه کرده و 
اطالعات الزم را بارگذاري کنند. محمودزاده افزود: علت اینکه ثبت نام ها 
را پیامکي کردیم، این بود که مردم به کاف��ي نت ها مراجعه نکنند که 
در حال حاضر با توجه به بهبود شرایط کنترل کرونا، درخواست صدور 
مجوز را به ستاد ملي مبارزه با کرونا داده ایم که احتماالً طي چند روز 
آینده مجوز مربوطه صادر خواهد ش��د و تأییدشدگان براي بارگذاري 

مدارک مي توانند به کافي نت ها براي تکمیل مدارک مراجعه کنند. 
وي مجموع ثبت نام کنندگان در طرح ملي مس��کن را یک میلیون 
و 600 هزار متقاضي عنوان و اظهار کرد: برنامه ریزي ما براي برنامه 
اقدام ملي تولید و عرضه مس��کن، 400 هزار واحد بود که 100 هزار 
واحد آن به بافت هاي فرسوده اختصاص دارد، همچنین به متقاضیان 
ساخت مسکن در محدوده این بافت ها، تسهیالت نوسازي واحدهاي 
خودمالک در محدوده هاي مصوب نابس��امان شهري اعطا مي شود. 
محمودزاده ادامه داد: 300 هزار واحد نیز به صورت س��اخت واحد 
جدید است که به نهادهاي مربوطه شامل بنیاد مسکن، ادارات کل 
راه و شهرسازي استان ها و شرکت عمران شهرهاي جدید معرفي و 
جانمایي و واحدیابي مي ش��وند که پس از تکمیل واحدها، نسبت به 

تحویل آنها اقدام خواهد شد. 


