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ايران خودرو:كسری خودروهای ناقص 

تراشه هاي كامپيوتري است 
گ�روه خودروس�ازي ايران خ�ودرو در واكن�ش ب�ه گ�زارش 
روزنام�ه »ج�وان« در روز يك ش�نبه 14 ش�هريورماه ب�ا 
عن�وان »انب�ار 80 ه�زار خ�ودرو ب�ه بهان�ه ل�وازم تزئين�ي!« 
توضيحات�ي ارائ�ه داده اس�ت كه وف�ق قان�ون مطبوع�ات اين 
رس�انه جه�ت تنوي�ر اف�كار عموم�ي آن را انع�كاس مي ده�د. 
در توضيحات روابط عمومي گروه خودروسازي ايران خودرو آمده است: 
1- خودروهاي ناقص در پاركينگ هاي ايران خودرو به دليل كس��ري 
قطعات هاي تك و با تكنولوژي باال، ن��ه تزئيني بوده كه در حال حاضر 
به دليل مس��ائل تحريمي تأمين آن دچار چالش ش��ده اس��ت. طبق 
بازديدهاي صورت گرفته توسط نهادهاي نظارتي از پاركينگ ها و تأييد 

كسري قطعات توسط آنان، فرضيه احتكار خودرو نيز مردود است. 
2- تأمين تراشه هاي كامپيوتري كه در سطح خودروسازان جهاني نيز 
مطرح است، از ديگر عوامل توليد با كسري قطعه است. اين امر سبب 

كاهش ظرفيت هاي توليد در خودروسازان جهاني نيز شده است.
4- عملكرد گروه صنعتي ايران خودرو از ابتداي امسال تا پايان مردادماه، 
بيانگر افزايش 13 درصدي تحويل خودرو به مش��تريان در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته است. از سوي ديگر افزايش قيمت در بازار آزاد 
ارتباطي به خودروساز ندارد. كمااينكه به اذعان كارشناسان بازار خودرو، 
افزايش قيمت در حاشيه بازار، تنها به سود دالالن و واسطه گران بوده و 

عايدي براي خودروساز و مشتريان واقعي نداشته و ندارد. 
4- با توجه به اينكه ميانگين تحويل روزانه در پنج ماهه امسال،  هزار و 
800 دستگاه خودرو بوده و در برخي روزها اين عدد به بيش از 3 هزار 
دستگاه نيز رس��يده اس��ت، ادعاي تحويل روزانه 20 دستگاه و عرضه 
قطره چكاني، نتيجه اي جز ايجاد التهاب بيشتر در بازار نخواهد داشت. 
در حال حاضر عالوه بر ميانگين تحويل روزانه  هزار و 800 دس��تگاه 

خودرو، تعهدات معوق ايران خودرو به حداقل ممكن رسيده است. 
5- آمار توليد روزانه ايران خودرو با توضيح ميزان كس��ري قطعه و نوع 
قطعه كسري، به صورت مرتب و مس��تمر به واحدهاي نظارتي اعالم 
مي شود. بنابراين دستگاه هاي نظارتي از جمله وزارت محترم صمت، به 
صورت كامل و مداوم در جريان وضعيت توليد ايران خودرو قرار دارند. 

6- ايران خودرو پيش از اين نيز اعالم ك��رده مخالف واردات خودرو و 
حذف تعرفه نبوده و اين موضوع را نه تنها تهديدي براي س��هم بازار 
خود ندانس��ته، بلكه عاملي براي رقابت پذيري بيش��تر محصوالت و 

توسعه آن مي داند.

 معامالت 30 هزار ميلياردي بازار بورس
و فرابورس 

ش�اخص كل بورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معامالت روز 
گذش�ته با افزايش هزارو312 واحد روبه رو ش�د. ارزش معامالت 
ب�ازار ب�ورس و فراب�ورس از30 ه�زار ميلي�ارد تومان گذش�ت. 
 بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته يك روند نوساني داشت، به گونه اي 
كه در ابتداي روز رشد قابل توجهي نشان مي داد، اما بعد از آن اين رشد 
اصالح شده و در نهايت در پايان معامالت با افزايش هزارو312 واحد به 

رقم يك ميليون و 538 هزار و 506 واحد رسيد. 
ش��اخص كل با معيار هموزن ب��ا افزايش 2 ه��زار و 591 واحد به رقم 
469هزار و 614 واحد رسيد. ارزش بازار در بورس تهران به بيش از 6 
ميليون و 165 هزار ميليارد تومان رسيد. معامله گران در بورس تهران 
بيش از 11 ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 1/2 ميليون 
فقره معامله و به ارزش 9 هزار و 336 ميليارد تومان داد و ستد كردند. 

همچنين در فرابورس هم بيش از 21 هزار و 457 ميليارد تومان داد و 
ستد كردند كه با اين حساب ارزش معامالت دو بازار به بيش از 30 هزار 
و 793 ميليارد تومان رسيد. همه ش��اخص هاي بورس سبز بودند، اما 
ميزان افزايش زير يك درصد بوده به گونه اي كه شاخص كل و شاخص 
قيمت بورس با معيار وزني �  ارزشي فقط 0/9 درصد رشد كردند و اين دو 
شاخص در معيار هموزن فقط 0/55 درصد افزايش يافتند. شاخص آزاد 
شناور 0/9 درصد رشد كرد، شاخص بازار اول بورس 0/12درصد رشد 

كرد و شاخص بازار دوم بورس فقط 0/4 درصد افزايش يافت. 
نمادهاي گل گهر، پاالي��ش نفت بندرعباس و پاالي��ش نفت اصفهان 
بيشترين اثر افزايشي در شاخص بورس را داش��تند و نمادهاي فوالد 
مباركه، سرمايه گذاري غدير، توسعه معادن و فلزات و شستا بيشترين 
اثر كاهشي را در بورس داش��تند. در فرابورس ايران شاخص بورس با 
افزايش 71 واحد به رقم 22 هزار و 764 واحد رسيد. ارزش بازار اول و 

دوم فرابورس به يك ميليون و 242 هزار ميليارد تومان رسيد. 

برق ۱0 ميليون نفر رايگان شد
ب�رق  تعرف�ه  اينك�ه  بي�ان  ب�ا  ب�رق  صنع�ت  س�خنگوي 
مش�تركاني ب�ا مص�رف زي�ر 100 كيل�ووات س�اعت راي�گان 
محاس�به مي ش�ود، گف�ت: ب�ر اي�ن اس�اس، هزين�ه ب�رق 
مصرف�ي ح�دود 10 ميلي�ون مش�ترك راي�گان شده اس�ت. 
به گزارش ايرنا از پايگاه خبري شركت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق 
ايران، مصطفي رجبي مشهدي افزود: مشتركاني كه زير 300 كيلووات 
ساعت مصرف داشته باشند، در گروه خوش مصرف ها قرار مي گيرند كه 
حدود 86 درصد از مشتركان در اين بخش قرار دارند؛ هزينه برق ماهانه 

اين مشتركان حدود 15 هزار تومان است. 
وي ادامه داد: تعرفه برق مشتركاني كه تا سطح 300 كيلووات ساعت 
مصرف كنند، تنها 7 درصد در سال اضافه مي شود، اما كساني كه بيش 
از اين ميزان مصرف داشته باشند، 16 درصد ديگر نيز به تعرفه برق آنها 

اضافه مي شود. 
سخنگوي صنعت برق خاطر نشان كرد: از ميان همه مشتركان كشور، 
14 درصد جزو پرمصرف هايي هس��تند كه دو براب��ر الگو برق مصرف 
مي كنند، اما از اين ميان تنها 2 درصد در گروهي قرار مي گيرند كه بيش 
از دو برابر الگو برق مصرف و قبض هايي با ارقام باال را دريافت مي كنند. 
رجبي مشهدي گفت: براساس قانون، هزينه برق مصرفي مشتركان تا 
دو برابر الگو با تعرفه عادي محاسبه مي شود، اما مازاد بر آن با ميانگين 

قيمت تمام شده انرژي هاي تجديدپذير محاسبه مي شود. 
وي ادامه داد: به طور مثال اگر مشتركي 700 كيلووات ساعت مصرف 
داشته باشد، تا سقف 600 كيلووات ساعت آن با تعرفه عادي محاسبه و 
100 كيلووات ساعت آن با ميانگين قيمت تمام شده انرژي تجديدپذير 

محاسبه مي شود. 
سخنگوي صنعت برق افزود: مشتركان پرمصرف مي توانند براي تأمين 
برق مورد نياز خود اقدام به احداث مولدهاي خورشيدي كوچك كنند 
يا آنكه هزينه برق مصرفي خود را براس��اس ميانگين قيمت تمام شده 

انرژي هاي تجديدپذير بپردازند. 
رجبي مش��هدي گفت: براي هر منطقه الگويي تعريف مي شود كه بر 
اين اساس پنج منطقه شامل يك منطقه عادي و چهار منطقه گرمسير 
وجود دارد. وي افزود: بيش از 80 درصد مناطق كشور در گروه مناطق 
عادي قرار مي گيرند و ش��هرهايي مانند تهران، تبريز  و مشهد در اين 
گروه قرار دارند كه الگوي مصرف برق در اي��ن مناطق 300 كيلووات 
ساعت است و كساني كه بيش از اين ميزان برق مصرف كنند، در زمره 

مشتركان پرمصرف قرار مي گيرند. 
36 ميليون مشترك برق در كشور وجود دارد كه از اين ميان نزديك به 

30 ميليون مشترك خانگي هستند.

در حالي كه طبق قانون بودجه س�ال جاري 
قرار ب�ود از خانه هاي لوك�س و خودروهاي 
الكچري ماليات اخذ ش�ود، گ�زارش ديوان 
محاسبات از دخل و خرج چهار ماهه ابتدايي 
دولت در سال جاری نشان مي دهد كه ماليات 
بر خانه هاي لوكس و خودروهاي الكچري به 
جهت عدم تصويب مقررات در دولت همچنان 
صفر اس�ت كه حاال بايد ديد دولت سيزدهم 
در ماه ه�اي باقي مانده از س�ال اي�ن بند از 
قانون بودجه را عملياتي خواه�د كرد يا نه!

دومين گزارش نظارت مستمر بر اجراي بودجه 
1400 در مقاط��ع دو ماهه منتهي ب��ه تيرماه 

منتش��ر ش��د. در اين گزارش قيد ش��ده است 
كه ماليات ب��ر خانه هاي لوك��س و خودروهاي 
الكچري به جهت عدم تصويب مقررات در دولت 

همچنان صفر است. 
ديوان محاسبات به عنوان يك دستگاه نظارتي 
كه دخل و خرج دستگاه هاي اجرايي را بررسي 
مي كند در گزارش��ي با تأييد اخذ تنخواه قابل 
مالحظ��ه از بانك مركزي در ماه ه��اي ابتدايي 
سال، از تحقق 47درصدي منابع بودجه اي در 
مقابل تحقق 62درصدي مصارف دولت در چهار 

ماهه منتهي به تيرماه 1400 خبر داد. 
نكته قابل مالحظ��ه در گزارش هاي دخل و 

خرج دولت اين اس��ت كه كس��ري بودجه از 
محل هاي تورمي جبران ش��ده و اين موضوع 
به س��ود طبقات برخوردار جامعه و صاحبان 
دارايي تمام مي شود. در همين حال با كمال 
تعجب هيچ ي��ك از دولت ها به س��مت اخذ 
ماليات از مجموع داراي��ي و درآمد و عايدي 
س��رمايه اصاًل حركت نكرده ان��د، در صورتي 
كه ايران 10 سالي مي ش��ود كه تحريم است 
و شيوع كرونا نيز فقرا را فقيرتر كرده است. با 
اين حال ثروتمندان و سرمايه داران زيادي در 
جامعه وجود دارند كه به نسبت دارايي خود 

ماليات پرداخت نمي كنند. 

به طور نمونه در گزارش ديوان محاسبات آمده 
است كه ماليات بر خانه هاي لوكس و خودروهاي 
الكچري به جهت عدم تصويب مقررات در دولت 

همچنان صفر است. 
  بودجه 1400 و 2 پايه مالياتي جديد

در بودج��ه امس��ال دو مالي��ات جدي��د، چون 
ماليات از خان��ه و خودروهاي لوك��س در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت كه افراد مش��مول ماليات 
خودروها و منازل لوكس شناسايي مي شوند و 
به گفته معاون س��ازمان امور مالياتي از نيروي 
انتظامي، ش��هرداري و وزارت راه و شهرسازي 
اطالعات مورد نياز اخذ ماليات از لوكس نشين ها 

جمع آوري خواهد شد. 
براساس قانون، خودروهاي لوكس، خودروهايي 
هستند كه در انتهاي سال 1400 قيمت ساخت 
يا واردات آن باالي يك ميليارد تومان باشد كه 
قيمت اين خودروها توسط سازمان امور مالياتي 
اعالم مي ش��ود و مالكان اين خودروه��ا بايد تا 
بهمن ماه س��ال جاري اين ماليات را پرداخت 
كنند كه در غير اين صورت قادر به نقل و انتقال 
خودرو نيس��تند و بايد مبلغ ماليات را در زمان 

نقل و انتقال بپردازند. 
همچنين طبق تصويب مجلس، خانه هايي كه 
ارزش آنها با احتس��اب عرصه و اعيان بيش از 
10 ميليارد تومان باشد، خانه لوكس محسوب 
می ش��وند و مالكان آن بايد در بهمن امس��ال 
اين ماليات را پرداخت كنند كه خانه هاي در 
حال ساخت و در س��ال تملك از پرداخت اين 
ماليات معاف هستند. همانطور كه گفته شد، 
دولت دوازدهم حداقل در چهار ماهه ابتدايي 
سال مالياتي از خانه ها و خودروهاي لوكس و 
الكچري اخذ نكرده و كسري بودجه خود را با 
تنخواه 56هزار ميلي��ارد توماني تورمي بانك 
مرك��زي جبران كرده اس��ت. ح��ال بايد ديد 
دولت س��يزدهم كانال مالياتي مذكور را فعال 

مي كند يا خير.
يافته هاي ديوان محاسبات كشور نشان مي دهد 
بيش از 90 درصد از درآمدهاي مالياتي مستقيم 
در چهار ماه ابتداي س��ال نس��بت ب��ه ميزان 
پيش بيني شده در قانون بودجه محقق شده كه 
اين ميزان نسبت به مدت مشابه دو ماه ابتداي 

سال رشد را نشان مي دهد. 
بيشترين درصد تحقق منابع درآمدي در چهار 
ماه منتهي به تيرماه، مربوط به فروش و واگذاري 
انواع اوراق مالي و اسالمي و درآمدهاي مالياتي 
و كمترين مي��زان تحقق در بخ��ش واگذاري 
ش��ركت هاي دولتي، منابع حاصل از واگذاري 
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و فروش 
و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دستگاه هاي 

اجرايي بوده است.

س�خنگوي گم�رك گف�ت: ت�راز تج�اري 
ي�ك  مثب�ت  مردادم�اه  در  كش�ور 
ش�د.  دالر  ميلي�ون   2۶3 و  ميلي�ارد 
به گ��زارش خبرگزاري مهر به نق��ل از گمرك، 
سيد روح اله لطيفي گفت: در مرداد ماه امسال 8 
ميليون و 452 هزار تن كاال به ارزش 5 ميليارد و 
378 ميليون دالر بين ايران و كشورهاي جهان 
تبادل شد كه س��هم صادرات 3 ميليارد و 323 
ميليون دالر و سهم واردات در اين ماه 2 ميليارد 
و 55 ميليون دالر بود، بنابراين تراز تجارت غير 
نفتي كشور يك ميليارد و 263 ميليون دالر را 

نشان مي دهد. 
لطيفي اظهار داشت: سرجمع تجارت غير نفتي 
كشور در رويه هاي صادرات و واردات در پنجمين 
ماه سال 1400 از لحاظ وزني 8 ميليون و 452 
هزار تن به ارزش 5ميليارد و 378 ميليون دالر 
بوده است كه سهم صادرات در اين ماه )31 روز(، 
7 ميليون و 142 هزار تن ب��ه ارزش 3 ميليارد 
و 323 ميليون دالر بوده اس��ت كه نس��بت به 
صادرات كش��ور در مرداد ماه سال 99 از لحاظ 
وزني بدون كاهش 9/5 درصدي و از لحاظ ارزش 

رشد 54 درصدي داشته است. 
وي افزود: صادرات كشور در مرداد ماه نسبت به 
تيرماه امس��ال با كاهش 14 درصدي در وزن و 

9درصدي در ارزش همراه بوده است. 
لطيفي در خصوص مقاص��د كاالهاي ايراني در 
مرداد ماه گفت: چين ب��ا 2 ميليون و 436 هزار 
تن به ارزش يك ميلي��ارد و 505 ميليون دالر 

34درصد وزن و 45 درصد ارزش كل صادرات در 
مرداد ماه را به خود اختصاص داده است و نسبت 
به تيرماه كاهش 12 درصدي در وزن و افزايش 
20 درصدي در ارزش را تجربه كرده است، عراق 
هم در اين ماه نسبت به تيرماه 18 درصد در وزن 
و 27 درصد در ارزش خريد كاال از ايران كاهش 
داشته است و يك ميليون و 83 هزار تن كاال به 
ارزش 346 ميلي��ون دالر كاال از اي��ران خريده 
اس��ت، امارات با 734 هزار تن ب��ه ارزش 285 
ميليون دالر )كاهش 13 درصدي در وزن و 19 
درصدي در ارزش(، تركيه ب��ا 362 هزار تن به 

ارزش 184 ميليون دالر )رش��د 4 درصدي در 
وزن و كاهش 44 درصدي ارزش( و افغانستان 
با 364 هزار ت��ن ب��ه ارزش 127 ميليون دالر 
)كاهش 12 درصدي در وزن و 50 درصدي در 
ارزش( پنج مقصد اصلي صادرات كاالهاي ايراني 

در مردادماه بودند. 
س��خنگوي گمرك در خصوص ميزان واردات 
پنجمين ماه س��ال گفت: در 31 روز مرداد ماه 
امسال يك ميليون و 310 هزارتن كاال به ارزش 
2 ميليارد و 55 ميليون دالر به صورت ترخيص 
قطعي وارد كش��ور ش��د كه نس��بت به واردات 

در مرداد ماه س��ال 99 از لحاظ وزن 36 درصد 
كاه��ش و از لح��اظ ارزش 26 درص��د كاهش 

داشته است.
 البته ميزان ترخيص درصدي كاال با دستورات 
معاون اول رئيس جمهور و دولت سيزدهم 798 
هزار تن بوده كه به دليل درصدي بودن و تكميل 
نش��دن اس��ناد قطعي ترخيص در آمار واردات 

قطعي اعالم نمي شود. 
وي در خص��وص كش��ورهاي مب��دأ خريد 
كاالهاي وارداتي كش��ورمان گف��ت: امارات 
با 368 هزار تن ب��ه ارزش 711 ميليون دالر 
نس��بت به تيرم��اه كاه��ش 76 درصدي در 
وزن و 53 درص��دي در ارزش واردات قطعي 
داشته اس��ت، چين با 127 هزار ت��ن كاال به 
ارزش 476 ميليون دالر نس��بت به ماه قبل 
كاهش 62 درص��دي در وزن و 56 درصدي 
در ارزش را تجربه كرده اس��ت، تركيه با 262 
ه��زار ت��ن كاال ب��ه ارزش 281 ميليون دالر 
كاهش 38 درص��دي در وزن و 42 درصدي 
در ارزش صادرات به ايران را نسبت به تيرماه 
داش��ته، آلمان با 80 هزار ت��ن كاال به ارزش 
105 ميلي��ون دالر كاه��ش 28 درصدي در 
وزن و 29 درصدي در ارزش كاالهاي معامله 
شده براي بازار ايران را داشته و نهايتاً سوئيس 
با 20 هزار تن كاال به ارزش 33 ميليون دالر، 
كاهش 90 درصدي در وزن و 78 درصدي در 
ارزش را براي فروش كاال به ايران در مرداد ماه 

نسبت به تيرماه داشته است.

در مرداد ماه 1400

تراز تجاري كشور مثبت يك ميليارد و ۲۶۳ ميليون دالر شد

ادامه روند نزولي نرخ هويج
رئيس اتحاديه بارفروش�ان با اش�اره به ادامه رون�د نزولي قيمت 
هويج گف�ت: هم اكن�ون قيمت اي�ن صيف�ي در مي�دان مركزي 
مي�وه و تره ب�ار به كيلوي�ي 10 ت�ا 12 هزار تومان رس�يده اس�ت. 
مصطفي دارايي نژاد در گفت وگو با مهر از كاهش قيمت هويج خبر داد و 
افزود: با افزايش عرضه قيمت اين محصول نيز كاهش يافته و هم اكنون 
در ميدان مركزي ميوه و تره بار قيمت آن بين 10 تا 12 هزار تومان در 
هر كيلوگرم است. به گفته وي قيمت هر كيلوگرم هويج باكيفيت ممتاز 

نيز 14 هزار تومان است. 
دارايي نژاد با بيان اينكه علت افزايش تقاضا براي محصوالتي مانند هويج 
و سيب، شيوع كرونا بوده است، گفت: مصرف اين دو محصول به دليل 
كرونا افزايش يافته بود كه با توجه به اينكه توليد س��يب فراوان است 

قيمت آن باال نرفته، اما هويج با افزايش قيمت مواجه بوده است. 
وي ادامه داد: با نزديك شدن به فصل سرما و افزايش عرضه، قيمت اين 

صيفي متعادل تر مي شود و به زير 10 هزار تومان مي رسد. 
دارايي نژاد همچنين با اش��اره به ورود ميوه هاي نوبرانه پاييزي به بازار 
گفت: نارنگي هاي موجود در بازار به دليل اينكه زودتر از فصل چيده و 
رنگ آوري شده براي سالمتي مضر است و نبايد مصرف شود. همچنين 
فصل برداش��ت نارنگي اول مهر ماه اس��ت. وي قيمت ه��ر كيلوگرم 
ليموشيرين را بين 10 تا 12 هزار تومان در ميدان مركزي ميوه و تره بار 
اعالم كرد و افزود: قيمت ليمو ترش سنگي نيز بين 10 تا 12 هزار تومان 

و ليمو ترش ميناب 10 تا 13 هزار تومان است. 
........................................................................................................................

 مسافران مشكوك به كرونا در پرواز
از ساير مسافران جدا مي شوند

تأكي�د  از  كش�وري  هواپيماي�ي  س�ازمان  س�خنگوي 
مج�دد اي�ن س�ازمان ب�ر رعاي�ت مق�ررات ابالغ�ي مقابل�ه 
داد.  هواي�ي خب�ر  نق�ل  و  در حم�ل  كرون�ا  وي�روس  ب�ا 
به گزارش سازمان هواپيمايي كش��وري، محمدحسن ذيبخش گفت: 
سازمان هواپيمايي كشوري در نامه اي به شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران، شركت هاي هواپيمايي و خدمات فرودگاهي ضمن تأكيد 
مجدد بر ضرورت الزم االجرا بودن تمامی مصوبات ستاد ملي مقابله با 
كرونا و رعايت مقررات مندرج در ش��يوه نامه 1900، خواستار اجراي 
تمهيدات الزم به منظور اجراي دقيق و مؤثر و نظارت مستمر بر مصوبات 
استعالم وضعيت سالمت متقاضي سفر به صورت الكترونيكي هنگام 
خريد بليت و در زمان پذيرش در فرودگاه و اطالع رس��اني مناسب به 
مسافران هنگام خريد بليت در خصوص احتمال تأخير در سفر مسافران 

مشكوك و احتمال بازماندن از ادامه سفر هوايي شد. 
وي اف��زود: رعايت و نظارت بر مق��ررات فاصله گ��ذاري اجتماعي در 
كانتر پذيرش مس��افر، گيت خروج، اتوبوس فرودگاهي، هنگام ورود 
به هواپيما، حين پ��رواز از مبدأ تا مقصد )ف��روش 60 درصد ظرفيت 
پروازها(، هنگام خروج از هواپيما و زمان تحويل بار، همچنين هدايت 
مسافران مش��كوك به نمايندگان وزارت بهداشت يا اورژانس مستقر 
در فرودگاه و ابطال و استرداد كل وجه بليت به مسافر نيز مورد توجه 
و نظارت مس��تمر قرار گيرد. ذيبخش تصريح كرد: تجهيز هواپيماها 
 HEPA به تجهيزات حفاظت فردي، اطمين��ان از فعال بودن فيلتر
در هواپيما، تأمين بسته بهداش��تي )ماسك، دستكش يك بار مصرف 
و ژل ضدعفوني كننده( و ارائه آن به مس��افر هن��گام ورود به هواپيما 
و الزام اس��تفاده از ماسك در كابين مس��افري هواپيما توسط تمامی 
مسافران و خدمه پروازي در ارتباط با مس��افر و همچنين جداسازي 
مسافر مش��كوك به بيماري در داخل پرواز از س��اير مسافران و انجام 
ساير اقدامات در دستورالعمل 1900 نيز به صورت دقيق اجرا و مورد 

نظارت مستمر قرار گيرد. 
وي اف��زود: هرگون��ه تخط��ي از اج��راي مصوب��ات، ابالغيه ه��ا و 
دستورالعمل هاي ابالغي يا  كم كاري و سهل انگاري در اين رابطه تخلف 

محسوب می شود.
........................................................................................................................

 دستورالعمل تأسيس صندوق هاي امالك
و مستغالت به زودي ابالغ مي شود

مدي�ر نظارت ب�ر نهاده�اي مال�ي س�ازمان ب�ورس اوراق بهادار 
گف�ت: دس�تورالعمل صن�دوق ام�الك و مس�تغالت ط�ي 
هفته ه�اي آين�ده اب�الغ و ت�ا پاي�ان س�ال اجراي�ي مي ش�ود. 
به گزارش صداوس��يما، ميثم فداي��ي درباره صندوق ه��اي امالك و 
مستغالت افزود: در بخش مس��كن دو صندوق »زمين و ساختمان« و 
»امالك و مستغالت« تعريف شده كه صندوق زمين و ساختمان سمت 
عرضه مسكن را تقويت مي كند و سرمايه ها از سرمايه گذار جمع آوري و 
براي ساخت مسكن استفاده مي شود، اما در صندوق امالك و مستغالت 
بيشتر سمت تقاضاي مسكن تقويت مي شود، به طوري كه با جمع آوري 
سرمايه مردم، صندوق اقدام به خريد و بهره برداري از امالك مسكوني 

و تجاري مي كند. 
وي اضافه كرد: در صندوق امالك و مس��تغالت، ام��الك خريداري و 
اجاره داده مي شود و سود آن در قالب واحدهاي سرمايه گذاري، نصيب 

سهامداران خواهد شد. 
فدايی گفت: در كش��ور ما، ملك به عنوان دارايي محس��وب مي شود 
و با توجه به افزايش قيمت مس��كن در س��ال هاي اخير، قدرت خريد 
مردم كاهش پيدا كرده اس��ت. با خريد هر واحد از اين صندوق، مردم 
مي توانند در ملك س��رمايه گذاري كنند و با افزايش قيمت مس��كن، 
قيمت واحدهاي صندوق نيز افزاي��ش مي يابد. وي در ادامه افزود: اين 
صندوق قدرت نقدشوندگي بااليي دارد، به طوري كه هر واحد در قالب 
صندوق هاي قابل معامله )etf( برنامه ريزي شده است و مردم به راحتي 
مي توانند واحدها را خريد و فروش كنند. فدايي گفت: طي هفته هاي 
آتي دستورالعمل اين صندوق ابالغ مي شود و بورس كاال يا بورس امالك 

و مستغالت پذيراي اين صندوق خواهد بود.
........................................................................................................................

 قيمت سكه به ۱۲ ميليون 
و ۵0 هزار تومان رسيد

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز دوشنبه 1۵ 
شهريور 1400 در بازار آزاد تهران به 12 ميليون و ۵0 هزار تومان رسيد. 
به گزارش مهر، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز 
دوشنبه 15 شهريور 1400 در بازار آزاد تهران به 12 ميليون و 50 هزار 
تومان و قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم به 11 ميليون 

و 600 هزار تومان رسيد. 
قيمت هر قطعه نيم س��كه نيز 6 ميليون و 130 هزار تومان، ربع سكه 
3 ميليون و 700 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار 

تومان است. 
قيمت ه��ر اونس طال در بازاره��اي جهاني نيز ه��زارو824 دالر و 97 
سنت و هر گرم طالي 18 عيار در بازار تهران يك ميليون و 164 هزار 

و 407تومان است.
........................................................................................................................

ارزش سهام عدالت افزايش يافت
ارزش سهام عدالت در مقايس�ه با روز هاي گذشته  افزايش يافت. 
به گزارش صدا و سيما، ارزش س��بد 532 هزار توماني و يك ميليون 
توماني س��هام عدالت به ترتيب ب��ه 14 ميليون و 272 ه��زار تومان و 

26ميليون و 881 هزار تومان رسيد. 
همچني��ن ارزش 60 درصد قابل فروش س��بد 532 ه��زار توماني به 

8ميليون و 563 هزار تومان رسيده است.

نكت�ه قاب�ل مالحظه در 
گزارش ه�اي دخ�ل و 
خ�رج دولت اين اس�ت 
ك�ه كس�ري بودج�ه از 
محل هاي تورمي جبران 
ش�ده و اين موض�وع به 
سود طبق�ات برخوردار 
ج�امع�ه و ص�احب�ان 
دارايي تمام م�ي ش�ود

  گزارش   2

وزي�ر ام�ور اقتص�ادي و داراي�ي گف�ت: تنه�ا راه عادالن�ه 
اداره ك�ردن اقتص�اد ب�ا مالي�ات اي�ن اس�ت ك�ه جم�ع آوري و 
بررس�ي اطالع�ات اقتص�ادي ب�ه ص�ورت هوش�مند ص�ورت 
بگي�رد ك�ه يك�ي از اولويت ه�اي س�ازمان ام�ور مالياتي اس�ت.

احس��ان خاندوزي در يك برنامه تلويزيوني درباره اصالح نظام مالياتي 
گفت: تنها راه عادالن��ه اداره كردن اقتصاد اين اس��ت كه جمع آوري و 
بررسي اطالعات اقتصادي به صورت هوشمند صورت بگيرد كه يكي از 
اولويت هاي سازمان امور مالياتي اين است تا الگوريتم هاي هوشمندي 
براي اخذ ماليات ايجاد شود. بنده برنامه پيشنهادي سازمان امور مالياتي 
براي اصالحات گام به گام را مطالعه كرده ام، اما از اين جهت كه از نظر من 
اين برنامه كافي نيست، زمانبندي برنامه هاي موردنظر براي اصالحات 

پايه هاي مالياتي  و قوانين را در آينده اعالم خواهم كرد. 
وزير اقتصاد ادامه داد: اولين دس��تور كار اين اس��ت ك��ه ارائه اليحه 
اصالح قانون ماليات هاي مستقيم س��رعت بگيرد و اصالح اصل 44 
خصوصي س��ازي مورد توجه قرار بگي��رد كه اميدوارم ب��ا همكاري 

مجلس و وزارت اقتصاد اين مورد اصالح ش��ود. درباره طرح مجلس 
براي بانك مركزي اهدافي كه در نظر گرفته شده به درستي انتخاب 
شده اس��ت،  اما بهتر بود از روش هاي كم مناقشه تري براي تحقق اين 

اهداف استفاده می شد. 
وي درباره اقدامات فوري براي اصالح نظام بانك��ي بيان كرد: در زمينه 
چگونگي نرخ گذاري تسهيالت و سپرده ها يا روش هاي استمهال وام ها 
بايد از طريق هوشمندسازي شفاف سازي صورت بگيرد كه مقرر شده است 
تا يك سامانه الكترونيكي براي قراردادها و تسهيالت بانكي ايجاد شود و 
فعاالن اقتصادي به صورت مستقيم و شفاف در روند تسهيالت دهي قرار 

بگيرند تا در صورت تخلف بتوانند اقدام الزم را انجام دهند. 
وي گفت: وزارت اقتصاد به عنوان نماينده شركت ها، بيمه ها و بانك هاي 
دولتي در هفته هاي پيش رو اين موضوع را پيگيري و محقق مي كند تا 
براي شفاف سازي عملكرد شركت ها، بيمه ها و بانك هاي دولتي اطالعات 
صورت مالي و عملكرد آنها ي��ا ارزيابي صالحيت عزل و نصب ها همانند 

اتفاقي كه براي شركت هاي بورسي رخ مي دهد، اعالم و منتشر شود. 

وزير اقتصاد:

جمع آوري اطالعات اقتصادي مأموريت سازمان امور مالياتي است

نماینزدیک

هادیغالمحسینی
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