
 FATF تکذیب مهلت ۱۵ روزه 
به بورس ایران 

مدی��ر روابط  عموم��ی و امور بین الملل س��ازمان 
ب��ورس خبرهای منتش��ر ش��ده مبنی ب��ر مبنی 
هشدار FATF به بازار سرمایه و مهلت ۱۵ روزه 

را تکذیب کرد.
به تازگی خبر کذبی در فضای مجازی منتشر شده 
مبن��ی بر این که با توجه به نهایی نش��دن قوانین 
مرتبط با FATF در ایران، همه بورس های فعال 
در خطر قطع م��راودات با بازار های جهانی و نقل 
و انتقال های مالی قرار گرفته اند و شاید درصورت 
اهم��ال نهاده��ای تصمیم گیر در ح��وزه مقررات 
مزبور ۱۱ میلیون س��هامدار ایرانی، 6۵0 شرکت 
بزرگ، ۱00 ش��رکت کارگ��زاری، 200 صندوق 
س��رمایه گذاری و ۱00 نهاد ب��زرگ مالی ایران از 
جمله تامین س��رمایه ها با مخاطره متهم ش��دن 
ب��ه فعالیت خارج از ضوابط پولش��ویی بین المللی 
مواجه  شوند، موضوعی که می تواند آینده صنعت 
مال��ی و تولید را در ایران با ابهامی عجیب مواجه 

کند.
در این زمینه مدیر روابط  عمومی و امور بین الملل 
س��ازمان بورس درباره خبر ارس��ال نامه و مهلت 
۱۵روزه فدراسیون جهانی بورس ها به بورس های 
 FATF ایران در مورد اعالم نحوه اجرای ضوابط
گفت: موضوعی با این عنوان وجود خارجی ندارد 
و هیچ گونه نامه ای دریافت نش��ده اس��ت. به گفه 
یاس��ر فالح، محدودیت جدید و شرایط تازه ای از 
سوی FATF اعمال نشده و برخی ایرادات برای 
عضوی��ت بورس های ایران در فدراس��یون جهانی 
بورس ه��ا )WFE( وجود داش��ته و دارد که باید 
بورس ه��ا این موارد حرف��ه ای را رعایت کنند تا 
عضوی��ت بورس ها در این ب��ازار جهانی به صورت 

قطعی انجام شود.   تسنیم

 ۲۵۵ هزار نفر در کشور مقرری 
بیمه بیکاری دریافت می کنند

 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
کار ب��ا اعالم آم��ار مقرری بگی��ران بیمه بیکاری 
مهارت دیده در هشت ماهه امسال، گفت: هزینه 
گذران��دن دوره ه��ای مهارتی رایگان اس��ت و از 

مقرری بیمه بیکاری کارگر کم نمی شود.
کریم یاوری اظهار کرد: در حال حاضر حدود 2۵۵ 
هزار نفر در کش��ور مقرری بیمه بیکاری دریافت 
می کنند و از ابتدای امس��ال تا پایان آبان ماه نیز 
۱۹ ه��زار و ۹۱۹ نفر مقرری بگی��ر بیمه بیکاری 
ب��رای بازآموزی و گذران��دن دوره های مهارتی به 
س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی شده اند. 
وی ادامه داد: س��ازمان آم��وزش فنی و حرفه ای 
مکلف است آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار 
و باز آموزی مهارت کارگران تحت پوش��ش بیمه 
بی��کاری را در مراکز آموزش فن��ی و حرفه ای یا 

مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم کند.
به گفته یاوری، کارگران بیکار ش��ده از روزی که 
مش��مول دریافت مقرری بیمه بیکاری می ش��وند 
ب��رای یادگیری مهارت به س��ازمان آموزش فنی 
و حرف��ه ای معرفی می ش��وند ولی ب��رای هزینه 
دوره های مهارتی از مقرری بیمه بیکاری آنها کم 
نمی ش��ود بلکه برای اینکه مهارت��ی فرا بگیرند با 
هزینه صندوق بیمه بی��کاری هزینه آموزش آنها 
پرداخت می ش��ود و دوره های بازآموزی و ارتقای 
مهارت آموزی را به طور رایگان در سازمان فنی و 

حرفه ای طی می کنند.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
کار درب��اره نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به 
کارگران بیکار ش��ده نیز توضیح داد: مقرری بیمه 
بی��کاری از روز اول بیکاری ب��رای همه کارگران 
قابل پرداخت اس��ت و کارگ��ران باید ظرف مدت 
۳0 روز از تاری��خ بیکاری به ادارات کار مراجعه و 
ضمن اعالم بیکاری، آمادگی خود را برای اشتغال 
به کار مجدد اعالم کنند. بر اساس آمارها تا پایان 
ش��هریور ماه 26۳ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری 
دریاف��ت کردند که این میزان نس��بت به مهر ماه 
امسال با کاهش حدود سه درصدی مواجه بوده و 

به 2۵۵ هزار نفر رسیده است.  ایسنا

اخبار

 مصرف برخ��ی از کاالها و خدم��ات در نظام مالیات بر 
ارزش اف��زوده از پرداخت مالیات معاف اس��ت که عمده 
ای��ن معافیت ها ش��امل س��بد مصرفی خانواره��ا اعم از 
محصوالت کش��اورزی همچون برنج، روغن، آرد، ش��کر، 
دارو، کاغ��ذ، مطبوعات، ل��وازم مصرفی درمانی، خدمات 

آموزشی، حمل ونقل و... می شود.
معافیت ه��ای مالیات بر ارزش افزوده، به منظور کاهش 
اثرات سوءاس��تقرار این نظام مالیاتی )همچون اقش��ار 
کم درآمد - اث��ر تنازلی( و کاه��ش هزینه های اجرایی 
و وص��ول مالی��ات اعمال می ش��ود. معافیت های کاالها 
و خدم��ات موضوع ماده )۱2( قان��ون مالیات بر ارزش 
اف��زوده با ه��دف حمای��ت از مصرف کنن��دگان تببین 
ش��ده که از جمله می توان ب��ه معافیت های محصوالت 
کش��اورزی فرآوری نش��ده اش��اره کرد. بر این اساس، 
محصوالت کش��اورزی فرآوری نشده از پرداخت مالیات 
و عوارض ارزش افزوده معاف هس��تند. همچنین س��بد 
عموم��ی کاالهای مصرفی خان��وار از جمله آرد خبازی، 
ن��ان، گوش��ت، قند، ش��کر، برن��ج و... و همچنین انواع 
دارو، ل��وزام مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات 
توان بخش��ی و حمایت��ی و ان��واع خدمات پژوهش��ی و 
آموزش��ی از پرداخ��ت مالیات و ع��وارض ارزش افزوده 

معاف هس��تند.

البت��ه، معافیت صادرات کااله��ا و خدمات موضوع ماده 
)۱۳( قان��ون مالی��ات بر ارزش اف��زوده و مبتنی بر اصل 
مقص��د و به جهت بهب��ود تراز تجاری کش��ور، صادرات 
کاال و خدمات نه تنها مش��مول مالیات و عوارض ارزش 
اف��زوده  نخواه��د بود، بلکه مالیات و ع��وارض پرداختی 
مربوط ب��ه نهادها و عوام��ل تولید بکار رفت��ه در تولید 
محصول صادراتی یا محصول صادراتی خریداری ش��ده 

به صادرکنندگان برمی گردد.
ضمنا برای تس��ریع در اس��ترداد به موج��ب ماده )۳۴( 
قانون وضع موانع تولید مصوب س��ال ۱۳۹۴، س��ازمان 
امور مالیاتی مکلف شده است که ظرف یک ماه نسبت به 
عودت مالی��ات و عوارض محصوالت صادراتی اقدام کند 
که درحال حاضر دستورالعمل اجرایی آن به ادارات کل 
امور مالیاتی ابالغ ش��ده است. نکته حائز اهمیت در این 
دستورالعمل این است که ادارات کل امور مالیاتی بدون 
الزام به بررس��ی دفاتر و صرفا بر مبنای اس��ناد و مدارک 

تبیین شده نسبت به عودت اقدام خواهند کرد.
طب��ق آنچه س��ازمان ام��ور مالیاتی اعالم ک��رده، یکی 
از معض��الت اصل��ی در اس��ترداد مالی��ات و ع��وارض 
صادرکنن��دگان، مقاومت ادرات کل امور مالیاتی اس��ت 
که به دلیل تحقق کامل درآمدهای مالیاتی انگیزه برای 

عودت نداشته اند. 

کدام کاالها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟
 ش��رکت پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی اعالم کرد: منش��أ 
بی��ش از ۸0 درصد آلودگی وس��ایل نقلیه تهران مربوط 
به کامیون ، اتوبوس  و مینی بوس  اس��ت که سوخت آنها 

بنزین نیست، لذا آلودگی هوا به بنزین ارتباط ندارد.
به گزارش ش��رکت ملی پخش و پاالی��ش فرآورده های 
نفتی، این ش��رکت با صدور اطالعیه ای در مورد کیفیت 
بنزین اعالم کرد: »علیرغم توضیحات مکرر ماه های اخیر 
پیرام��ون کیفیت بنزین تولیدی و توزیعی در کش��ور به 
ویژه در کالن ش��هرها اخیراً و به دنبال آلودگی روزهای 
گذش��ته مجدداً ابهاماتی ایجاد ش��ده و حتی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی موضوعاتی مطرح کرده اند. طبق 
گزارش منتشر شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، منش��أ بیش از ۸0 درصد از آلودگی وسایل نقلیه 
شهر تهران مربوط به کامیون ها، اتوبوس ها و مینی بوس ها 
گزارش شده که از قضا سوخت مصرفی هیچکدام از آنها 
بنزین نیست؛ لذا مرتبط دانستن آلودگی هوا با بنزین به 

طور کامل رد می شود.
از س��وی دیگر طبق گزارش��ات روزانه س��ایت ش��رکت 
کنترل کیفیت هوای تهران حتی در آلوده ترین روزهای 
هفته گذش��ته شاخص آالیندگی SOx که بخشی از آن 
می تواند ناشی از گوگرد موجود در بنزین باشد در حدود 
۱۵ بوده که بسیار پایین تر از حد مجاز آن یعنی ۵0 بوده 

است. این امر نشان دهنده کیفیت باالی سوخت توزیعی 
اعم از بنزین و گازوئیل در کالنش��هر تهران است. شایان 
ذکر اس��ت ع��الوه بر توزیع روزانه بنزی��ن با کیفیت و با 
میزان گوگرد زیر ۵0 پی پی ام مطابق استاندارد یورو ۴ 
در حال حاضر نفت گاز یورو ۴ در هشت کالنشهر کشور 
و کل اس��تان تهران و ۳20 جای��گاه در جاده های اصلی 

مواصالتی کشور توزیع می شود.
بخش عمده ای از آلودگی هوای تهران و اکثر کالن شهرها 
مربوط به ذرات معلق کمتر از 2.۵ میکرون است. یکی از 
مهمترین عناصر تش��کیل دهنده ذرات معلق هوا، کربن 
است. به واقع بخش کربن دار ذرات معلق به عنوان یکی 
از زیان بارتری��ن ترکیبات موج��ود در ذرات معلق از نظر 
تأثیر بر س��المتی به ش��مار می رود. ای��ن بخش به طور 
کل��ی به دو قس��مت کربن آل��ی )OC( و کربن معدنی 
)EC( تقسیم بندی می شود. کربن آلی شامل عناصری 
همچون هیدروکربن های حلق��وی )PAHs(، آلکانها و 
اسیدهای آلی می گردد و منبع آنها وسایل نقلیه، احتراق 
س��وخت های فس��یلی، احتراق چوب، تجزی��ه گیاهان و 
واکنش های فوتوش��یمیایی اس��ت. با توجه به مشخص 
بودن میزان آروماتی��ک و بنزن و اولفین های موجود در 
بنزین طبق اس��تاندارد آالینده کربن آلی بخش کوچکی 

از ذرات معلق را تشکیل خواهد داد. 

نفتی ها: آلودگی هوا ارتباطی به بنزین ندارد

اقدامات غیرقانونی در یک تکلیف قانونی
سیاست روز ادعای متولیان درخصوص درآمدحاصل از گرانی بنزین را بررسی می کند؛

گزارش

یک ماه وچند روزی اس��ت ک��ه از تصمیم قانونی دولت در 
خص��وص افزایش قیم��ت بنزین می گذرد، ام��ا همچنان 

ابهامات اجرایی پیش روی این اتفاق وجود دارد. 
افزایش قیمت بنزین از هزار تومان به ۳ هزار تومان اتفاقی 
دور از ذهن نبود و خیلی زودترها و ش��اید درس��ت همان 
زمانی ک��ه محمود احمدی نژاد در آذر ماه ۸۹ نس��بت به 
اجرای اولین فاز آن اقدام کرد؛ قابل پیش بینی بود. اتفاقی 
ک��ه نمایندگان مجلس نیز پ��ای آن را امضا کرده بودند تا 
هرگاه س��خن از چند و چون درآم��د حاصل از هدفمندی 
یارانه ها ش��د؛ با اس��تناد به مصوبات قانونی دیگری سخنی 
از چرایی و چگونگی باقی نماند. امروز و با گذش��ت ۹ سال 
از آن زمان دیگر قانونی بودن رش��د قیمت بنزین بر کسی 
پوش��یده نیست و کسی هم پیدا نمی شود که مدعی شود 
که چرا دولت یک شبه و بدون آنکه به قول وزرایش بدون 
آنک��ه برنامه ای قبل��ی برای افزایش قیمت بنزین داش��ته 

باشد؛ نسبت به افزایش آن اقدام کرد.

مفاد قانونی 
براس��اس مفاد مندرج در ماده یک قان��ون هدفمند کردن 
یارانه ه��ا »دولت مکلف اس��ت با رعایت ای��ن قانون قیمت 
حامل های انرژی را اصالح کند: الف- قیمت فروش داخلی 
بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت س��فید و گاز مایع و سایر 
مش��تقات نف��ت، با لح��اظ کیفیت حامل ها و با احتس��اب 
هزینه های مترتب )ش��امل حمل ونق��ل، توزیع، مالیات و 
ع��وارض قانونی( به تدریج تا پایان برنامه پنجس��اله پنجم 
توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس��المی 
ایران کمتر از نود درصد )۹0( قیمت تحویل روی کش��تی 

)فوب( درخلیج فارس نباشد.«
براس��اس این مصوبه مقرر بود تا قیم��ت بنزین درتا پایان 
سال ۹۴ به ۹0 درصد فوب خلیج فارس برسد، اما این مهم 
ب��ه مانند تمام قوانینی که ناق��ص و نصف و نیمه اجرا می 
ش��وند؛ ابتر ماند و متولی��ان از تمام محتوای موجود در آن 
تنه��ا به اجرای ناقص یک بند اق��دام کردند که آن چیزی 
نبود جز تقس��یم درآمد حاصل از هدفمن��دی یارانه ها به 

صورت یارانه نقدی .
 قانونگذاران بهارستان در زمانی که نسبت به اجرایی شدن 
این مهم رای می دادن��د با طیب خاطر از اینکه این قانون 
و اجرای آن اقدامی در راس��تای توس��عه اقتصادی واجرای 
عدالت در درآمدهای کش��ور اس��ت به این مهم تن دادند 
هرچند که گویی می دانستند؛ دولت هایی که تا امروز روی 
کارآم��ده اند تنها بخش هایی از قانون را اجرا می کنند که 
دولت را حمایت کند و اینکه تولید و اقتصاد کش��ور از این 
قوانین نصف و نیمه اجرا ش��ده آس��یب می بیند، آنقدرها 

هم مهم نیست.
قانون یاد ش��ده تنها یک قانون از الزامات الزم برای دولت 

بود و ش��اید بتوان گفت تصویب قانون برنامه شش��م، مهر 
تایی��د دیگری برای این مهم و اجرای درس��ت آن بود. اما 
داستان هدفمندی یارانه ها به این مواردختم نشده و نمی 
ش��ود. نکته اصلی درمیان این ابهامات آن اس��ت که دولت 
در زمان افزایش ۳00 درصدی قیمت بنزین به همین مفاد 
قانونی اس��تناد کرد و مدعی ش��د که قانون باید اجرا شود. 
اگرچه نگاه قانون مدارانه دولت نگاه درستی بود، اما سوال 
اصلی دراین میان آن است که چرا دولت تمایلی به اجرای 
درست آن قسمت از قانون که در خصوص درآمد حاصل از 

این افزایش قیمت صحبت می کند، ندارد.

نگاه بازوی پژوهشی مجلس
اوای��ل آذرم��اه س��الجاری مرکز پژوهش ه��ای مجلس در 
گزارشی به صراحت اعالم کرد:» در سال های اجرای قانون 
هدفمندی، کل منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع 
قان��ون هدفمندکردن یارانه ها به س��ازمان هدفمندس��ازی 
یارانه ه��ا اختصاص پیدا نکرد، بخش��ی از ای��ن منابع بابت 
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده حامل ه��ای انرژی ب��ه دولت و 
ش��هرداری ها پرداخت ش��د، بخش دیگ��ری از منابع میان 
ش��رکت های تولیدکننده این حامل ها )نظیر ش��رکت های 
پاالی��ش و پخش، گاز، توانیر و آبف��ا( بابت هزینه فراورش، 
توزیع، انتقال و فروش براس��اس بودجه مصوب ش��رکت ها 
توزیع ش��د و بخشی نیز بابت تکالیف قانونی مصرف شده و 
باقی مانده وجوه به حس��اب سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
جه��ت اجرای اه��داف و تکالیف مقرر در م��واد )۷( و )۸( 

قانون هدفمندکردن یارانه ها واریز شد.«

همچنین در گزارش یاد ش��ده آمده است: »طی سال های 
۱۳۹0 تا ۱۳۹6 درمجموع حدود 2۳۱ هزار میلیارد تومان 
از ۴62 هزار میلیارد تومان )کل منابع حاصل از فروش برق 
و فراورده های نفتی و گاز طبیعی( به سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها اختصاص یافت. با تصویب ماده )۳۹( قانون برنامه 
شش��م توس��عه، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون شفاف 
شد و در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در جدول 
تبصره »۱۴« به این موضوع پرداخته ش��د. در سال ۱۳۹۸ 
فق��ط ۴۵ درص��د از کل منابع حاصل از اج��رای قانون به 
سازمان هدفمندسازی یارانه های اختصاص خواهد یافت.«

بناب��ر تاکی��د مرکز پژوهش های مجل��س »قصور در نحوه 
اجرای قان��ون هدفمندکردن یارانه ها، بی توجهی اساس��ی 
به س��ایر قوانین مکمل )ازجمله قانون توس��عه حمل  ونقل 
عمومی و مدیریت مصرف س��وخت، قان��ون اصالح الگوی 
مص��رف انرژی و قانون رف��ع موانع تولی��د و قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(، توزیع منابع حاصل 
از اجرای قان��ون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه 
انرژی و بی توجهی به ریش��ه های اصل��ی ناکارآمدی حوزه 
ان��رژی ازجمله عوام��ل عدم دس��تیابی به اه��داف قانون 

هدفمندکردن یارانه ها بوده است.«

اهداف دست نیافتنی
براس��اس آنچه مرکز پژوهش های مجلس بررس��ی کرده و 
منطبق بر طبق مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها، سازمان 
هدفمندس��ازی یارانه ها موظف بود تا س��قف ۵0 درصد از 
منابع را ص��رف پرداخت یارانه )نقدی و غیرنقدی(، اجرای 

نظام جامع تأمین اجتماعی، تأمین سالمت، مسکن، اشتغال 
و برنامه ه��ای حمای��ت اجتماعی کند، اما طی س��ال های 
۱۳۸۹ ت��ا ۱۳۹۷ حدود ۹0 درصد از مصارف س��ازمان به 
پرداخ��ت یارانه نقدی به خانواره��ا اختصاص یافت و عماًل 
اجرای م��اده )۸( قانون عمدتاً با رویک��رد اصالح فرآیندها 
و بهینه س��ازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی نادیده 
گرفته شد و با توجه به ابهام ها و مشکالت متعدد در قانون، 
درمجم��وع قانون هدفمندکردن یارانه ها نتوانس��ته اس��ت 
ب��ه اهداف از پیش تعیین ش��ده خود دس��ت یابد. در کنار 
این موارد س��خنان نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
حکایت دیگری دارد؛ براس��اس گفته وی، قرار است درآمد 
ساالنه حاصل از افزایش قیمت بنزین که ۳0 هزار میلیارد 
تومان برآورد می ش��ود، بدون اینکه کسری از آن به جیب 
دولت برود، در قالب بس��ته معیشتی ماهانه به 60 میلیون 

نفر از مردم پرداخت شود.
اما آنچه مسلم است چنین ادعایی نیز مبتنی براجرای مفاد 
قانونی نیس��ت؛ چراکه به گفته کارشناس��ان درآمد حاصل 
از هدفمندی س��وخت بیش از این رقم هاس��ت. منتقدان و 
تحلیلگران اقتصادی با استناد به مصرف ساالنه بنزین براین 
اعتقادندکه مصرف بنزین ساالنه چیزی حدود ۳۵ میلیارد 
لیتر اس��ت و با اجرای طرح هدفمندی سوخت پیش بینی 
می ش��ود با کاهش ۳ میلیاردی به عدد ۳2 میلیارد لیتر در 
سال برس��د. از این میزان ۱۷ میلیارد لیتر در قالب بنزین 
س��همیه ای و با بنزین لیتری ۱۵00 تومان محاسبه شده و 
۱۵ میلیارد لیتر نیز با نرخ ۳000 تومان محاس��به خواهد 
ش��د. به گفته این افراد و با یک حساب سرانگشتی این امر 
نکته حاصل می ش��ود ک��ه درآمد دول��ت از افزایش ۵00 
تومانی بنزین س��همیه ای ۸۵00 میلی��ارد تومان و درآمد 
حاص��ل از مابه التف��اوت 2000 تومانی بنزی��ن آزاد حدود 
۳0 هزار میلیارد تومان اس��ت و بدی��ن ترتیب در مجموع، 
دولت از محل افزایش قیمت بنزین، حدود ۴0 هزار میلیارد 
تومان درآمد خواهد داش��ت که با توج��ه به ادعای مطرح 
شده، تنها ماهانه 2۵00 میلیارد تومان و در مجموع ساالنه 
۳0 هزار میلیارد تومان آن در قالب بس��ته های معیشتی به 

بخشی از مردم خواهد رسید.
 مس��ئله یاد ش��ده تنها یک ابهام از مجموعه ابهاماتی است 
که در م��ورد درآمد حاصل از افزایش ۳00 درصدی قیمت 
بنزین وجود دارد و این مهم در کنار س��ایر تناقضات آشکار 
صحبت های متولیان امر در مورد منابع حاصله و نحوه هزینه 
کرد آن به خوبی بیانگر آن است که دولت آن قدرها هم که 
برخی از متولیان آن دم می زنند، قانون مدار نیس��ت که اگر 
بود، عالوه بر ایجاد ش��فافیت در خص��وص هزینه کرد این 
افزایش قیمت، نس��بت به تخصیص سهم تولید وهمچنین 
حذف یارانه دهک های پردرآم��د آن طور که قانون تکلیف 

کرده اقدام می کرد؛ حتی دراین شرایط سخت.
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از امروز آغاز می شود؛
ثبت نام ۷۰ هزار مسکن ملی ۱۸ شهر 

استان تهران
معاون وزیر راه و شهرس��ازی از اضافه شدن 
یک شهر دیگر به استان تهران برای ثبت نام 
طرح ملی مس��کن خبر داد و گفت: سهمیه 
استان و ش��هر تهران در این مرحله ثبت نام 

حدود ۷0 هزار واحد است.
محم��ود محمودزاده با اش��اره به آغاز ثبت نام 

طرح ملی مس��کن در ته��ران از امروز اظهار 
کرد:  ثبت نام طرح ملی مس��کن استان  تهران 
در ۱۴ شهر آبسرد، شهریار، ورامین، پاکدشت، 
قرچک، اسالمشهر، رباط کریم، پیشوا، دماوند، 
کی��الن، ش��ریف آباد، فرون آب��اد، فیروزکوه و 
صفادشت انجام می شود. وی با بیان این که در 
این ۱۴ شهر برای حدود 20 هزار واحد طرح 
ملی مسکن ثبت نام انجام می شود،  افزود:  برای 
شهروندان تهرانی نیز ثبت نام طرح ملی مسکن 
در شهرهای جدید پردیس، پرند، هشتگرد و 
ایوانکی در جنوب شرق پایتخت از امروز انجام 
خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان با اعالم 
این که ظرفیت ثبت نام در این چهار شهر برای 
شهروندان تهرانی حدود ۵0 هزار واحد است، 
تصریح کرد: ظرفیت ثبت نام برای استان های 
البرز و قزوین و ۵ اس��تانی که قبال ثبت نام در 
آنها انجام ش��ده حدود 20 هزار واحد اس��ت. 

 تسنیم

هر ماه صورت می گیرد؛
تزریق 4۰6۰۰ میلیارد تومان 

نقدینگی جدید به اقتصاد 
در 6 ماهه اول امسال به طور متوسط در هر 
ماه، ۴0 هزار و 600 میلیارد تومان به حجم 
نقدینگ��ی و ۴60۳ میلی��ارد تومان به حجم 

پایه پولی افزوده شده است.  
آماره��ای جدید متغیرهای پول��ی حاکی از 
رش��د قابل توجه مولفه های پولی است. فقط 

در 6 ماه��ه اول امس��ال حج��م نقدینگی با 
۱2.۹ درص��د افزایش )مع��ادل 2۴۳ هزار و 
6۱0 میلی��ارد تومان( به 2۱26 هزار و ۵00 
میلیارد تومان رس��یده است. به عبارت دیگر 
در س��ال جاری هر ماه به طور متوس��ط ۴0 
هزار و 600 میلیارد تومان به حجم نقدینگی 
افزوده ش��ده اس��ت. در صورتی که این روند 
ت��ا پایان س��ال ادامه یابد، می��زان نقدینگی 
برای اس��فند ماه س��ال ۹۸ ب��ا 2۵.۸ درصد 
رش��د به 2۳۷0 ه��زار و ۱۱0 میلیارد تومان 
خواهد رسید. البته به نظر می رسد این روند 
افزایشی باش��د چرا که فقط در شهریور ماه 
نقدینگی حدود ۵0 هزار میلیارد تومان رشد 
کرده است. همچنین در یک سال منتهی به 
شهریور ماه امسال بالغ بر ۴۵۴ هزار و ۱۳0 
میلی��ارد توم��ان به حجم نقدینگ��ی اقتصاد 
کشور افزوده ش��ده که رشد 2۵.6 درصدی 

را نشان می دهد.  فارس

وزیر راه  و شهرسازی خبر داد:
درخواست سرمایه گذاری ۱۵۰۰۰ 

میلیارد تومانی
 راه و شهرس��ازی اع��الم کرد: ت��ا کنون بالغ 
ب��ر ۱۵ ه��زار میلی��ارد توم��ان درخواس��ت 
س��رمایه گذاری در بن��ادر کش��ور از س��وی 
بخش های خصوصی داخلی صورت گرفته که 
در حوزه های مختلف بندری بوده است و برای 
سرمایه گذاری خارجی هم مشکلی نداریم و با 

وجود تحریم ها آن ها به دنبال سرمایه گذاری 
در بنادر و اجرای طرح هایشان هستند.

محمد اسالمی گفت: تا کنون بیش  از ۱۵000 
میلیارد تومان درخواس��ت س��رمایه گذاری در 
حوزه های مختلف بنادر، دریانوردی و پسکرانه ها 
انجام ش��ده و بس��یاری از این درخواست ها در 
مراحل اجرایی قرار دارد. صنایع و کارخانه های 
داخلی در زیربخش های مختلفی از جمله انبارها، 
مخازن و... س��رمایه گذاری کرده اند. وی افزود: 
البته باید به این نکته هم توجه کرد که صنایع 
متقاضی س��رمایه گذاری در بنادر و پسکرانه ها 
غالبا جزو فعاالن نمونه در حوزه های خودشان 
محسوب می شوند. همچنین در پسکرانه های 
کشور محصوالت و کاالهایی تولید می شود که 
قابلیت صادرات مستمر دارد و ما هم به عنوان 
وزارت راه و شهرس��ازی و دستگاه  متولی از این 
طرح ها حمایت کرده و امکانات و بسترهای الزم 

را در اختیارشان قرار می دهیم.  ایسنا

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


