
 واردات بیش از ۳۷ تن موم زنبور 
عسل به کشور 

 بر اس��اس آمار گمرک در سال ۹۷ بیش از ۳۷ تن 
موم زنبور عسل از کش��ور های مختلف وارد کشور 
شده است.  آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی 
س��ال ۹۷ نش��ان می دهد که در این مدت بیش از 
۳۷ تن موم زنبور عسل از کشور های مختلف جهان 
وارد ایران شده است. بر اساس واردات این حجم از 
موم زنبور عسل به کش��ور، ۳۱۱ هزار و ۵۲۳ دالر 
از کش��ور خارج کرد که بالغ ب��ر ۱۳ میلیارد و ۳۴ 
میلیون و ۶۶۴ هزار و ۲۵۰ ریال در آمار گمرک به 
ثبت رس��یده است. الزم به ذکر است که این حجم 
از موم زنبور عسل از ۷ کشور از جمله چین، ترکیه 

و هند وارد ایران شده است.  میزان 

رونمایی از اپلیکیشن راهنمای تجارت 
مراس��م رونمای��ی از ف��از نخس��ت س��امانه همراه 
راهنمای تجارت با حضور حمید زادبوم، معاون وزیر 
صمت و علی رهبری، رئیس مرکز توس��عه تجارت 
الکترونیکی و جمعی از مس��ئوالن در حوزه تجارت 
خارج��ی در محل دایمی نمایش��گاه بی��ن المللی 
برگزار شد.  مراس��م رونمایی از فاز نخست سامانه 
همراه راهنمای تجارت روز دوش��نبه ۲۱ بهمن ماه 
ب��ا حضور حمید زادبوم، مع��اون وزیر صمت و علی 
رهبری، رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی و 
جمعی از مس��ئوالن در حوزه تج��ارت خارجی در 
محل دایم��ی نمایش��گاه بین المللی برگزار ش��د. 
رونمایی از این س��امانه با هدف دسترس��ی آسان و 
س��ریع فعاالن اقتصادی و مس��ئوالن به اطالعات و 
آم��ار موجود در حوزه تجارت خارجی بوده اس��ت. 
الزم به ذکر اس��ت در این س��امانه اطالعات به روز 
مربوط به کدهای تعرفه در کتاب مقررات صادرات 
و واردات ارائه ش��ده و همچنین در خصوص اخبار 
و رویداده��ای مهم و معتبر تجاری و آنچه که الزم 
است تا بازرگانان کشور برای تسریع در امر تجارت 

خارجی بدانند، اطالع رسانی شده است. 
وزیر نیرو مدعی شد؛

دسترسی به برق در ایران باالتر از 
متوسط جهانی 

وزیر نیرو با بیان این که متوس��ط دسترسی به برق 
در دنی��ا در بخش ش��هری ۹۶ درص��د و در بخش 
روس��تایی ۷۹ درصد است گفت: دسترسی برق در 
کشور در جمعیت شهری ۱۰۰ درصد و در جمعیت 
روس��تایی ۹۹.۷ درصد است. رضا اردکانیان با بیان 
این که جمعیت کش��ور به نسبت چهار دهه پیش 
فقط ۲.۳  براب��ر اما ظرفیت منصوبه نیروگاهی ۱۲ 
برابر شده است افزود: این آمار و اطالعات حاکی از 
این است که به برکت انقالب اسالمی عقب ماندگی 
ه��ای وس��یع در بخ��ش خانگی و تج��اری جبران 
شده اس��ت. وی همچنین اظهارداشت: هم اکنون 
دسترسی به برق در خاورمیانه در بخش شهری ۷8 
درصد و در بخش روس��تایی ۹8 درصد اس��ت.وزیر 
نیرو گفت: متوس��ط دسترس��ی به برق در دنیا در 
بخش ش��هری ۹۶ درصد و در بخش روستایی ۷۹ 
درصد است. وی افزود: دسترسی برق در کشور در 
جمعیت شهری ۱۰۰ درصد و در جمعیت روستایی 
۹۹.۷ درصد اس��ت. اردکانیان تصریح کرد: اکنون 
سطح دسترسی ایران به برق از سطح متوسط دنیا 

در حوزه شهری و روستایی بیشتر است.
وی ادامه داد: یکی از بهره مندی ها از این ظرفیت 
۱۲ برابری اینکه جامعه ش��هری و روس��تایی ایران 
پس از ۴۱ سال از حیث دسترسی به برق در بخش 

باالی جدول دسترسی در دنیا قرار دارد.
وزیر نیرو گفت: بطورکلی ۵۲ هزار و ۹8۳ روس��تا 
در این چهار دهه به برق دسترس��ی پیدا کرده اند 
که متوس��ط هر سالی ۱۳۰۰ روس��تا می شود.وی 
افزود: این در حالی است که از زمان تاسیس شبکه 
برق در کش��ور تا س��ال ۱۳۵۷ فقط چه��ار هزار و 
۳۶۷ روس��تا برق دار بودند.اردکانیان اظهارداشت: 
هم اکنون تمامی روستاهای باالی ۲۰ خانوار کشور 

به شبکه برق متصل هستند.

اخبار گزارش

بررس��ی الیحه جدی��د مالیاتی دولت نش��ان می دهد، برای 
امالک دو نوع مالیات مس��تقل ساالنه و عایدی لحاظ شده 
اس��ت که مالیات عایدی امالک ش��امل هیچ گونه معافیتی 
نیست. الیحه اصالح برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم از 
سوی وزارت اقتصاد به دولت ارائه شده است، در این الیحه 
در خصوص مسکن دو نوع مالیات متفاوت لحاظ شده است. 
بر اس��اس ماده ۴ الیحه تنظیم��ی وزارت اقتصاد، نرخهای 
مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک عبارت است از یک 
س��ال و کمتر ۲۵ درصد، بیش از یکس��ال تا شش سال به 
ازای هر س��ال معادل ۲.۵ واح��د درصد نرخ مذکور کاهش 
می یابد و برای هفت سال و بیشتر این نرخ حدود ۱۰ درصد 
می باشد. همچنین بر اس��اس ماده ۱۳ الیحه جدید دولت، 
کلیه مالکین نس��بت به جمع ارزش روز امالک مس��کونی 
خود و فرزندان صغیر  تحت تکفل خود در پایان هر س��ال 
مجم��وع ارزش آنها بیش از ۵ میلیارد تومان باش��د تا مبلغ 
۷ میلیارد تومان نس��بت به کل ارزش مشمول یک در هزار 
مالیات میباشند. این روند به صورت پلکانی ادامه داشته  و 
به نس��بت م��ازاد ۴۰ میلیارد تومان ش��ش در هزار مالیات 

ستانده می شود.
بر این اساس برای مالیات عایدی امالک هیچ گونه معافیتی 
لحاظ نش��ده است اما برای مالیات ساالنه امالک معافیت ۵ 

میلیارد تومانی در نظر گرفته است.

 سهم معامالت داللی در بازار مسکن 
گفتنی اس��ت، جدای از درامدزای��ی مالیاتی هدف از وضع 
مالیات بر عایدی سرمایه حذف سوداگری در بازار معامالت 
امالک اس��ت، بر این اساس در ایران بس��یاری از معامالت 
که متاس��فانه حجم و س��هم آن نیز مشخص نشده مربوط 
به فضای داللی و س��وداگری است. در واقع در بازار ملک و 
مسکن کشور سه نوع مصرف حقیقی، سرمایه ای و سوداگری 
وجود دارد که بایستی این الیحه بتواند تقاضای سرمایه ای 
و س��وداگری را از بازار حذف کرده و تقاضای حقیقی خرید 

مسکن را تقویت کند.
در واق��ع وض��ع این نوع مالیات نباید به گونه ای باش��د که 
منجر به کاهش رونق بازار مسکن شود. توجه داشته باشیم 
که اشتباهات کوچک در تنظیم الیحه میتواند نه تنها رکود 
را در بازار مس��کن افزایش دهد بلک��ه نوعی افزایش قیمت 

ناشی از کاهش عرضه را نیز در پی داشته باشد.
در الیحه وزارت اقتصاد، برای خرید و فروشهای کمتر از یک 
س��ال ۲۵ درصد مالیات لحاظ شده که احتماال هدف از این 
بند بخش س��ودگری  و سرمایه ای بازار است اما در قسمت 
آخر برای تغییرات بیش از ۷ سال نیز ۱۰ درصد مالیات در 
نظر گرفته ش��ده که عمال در این بخش عرضه و تقاضاهایی 
که می تواند شامل متقاضیان واقعی بازار مسکن اعم از خانه 

اولیها و تعویض کنندگان مسکن را دچار مشکل کند.
لزوم توجه وزارت اقتصاد به تجربه الیحه مالیاتی 

با توجه به س��ابقه قبلی وضع مالیات برعایدی مس��کن در 
س��ال ۹۴ و واکنش عجیب مجلس ک��ه در نهایت منجر به 
پس گرفتن الیحه از سوی علی طیب نیا شد بایستی وزارت 
اقتص��اد و دول��ت در بخش حمایت از تقاض��ای واقعی بازار 
مس��کن تغییراتی در الیحه اعمال کنند. بر این اساس نباید 
متن الیحه به گونه ای باشد که احیانا به این بهانه، در زمان 
تصویب در مجلس، کل پیش��نهاد مالیات ستانی از عایدی 
سرمایه مسکن، با هدف مبارزه با سوداگری و تقاضای کاذب 

در حاشیه قرار گیرد.
دولت در آخرین بررس��یها و قبل از تصویب نهایی بایستی 
ش��فاف کند که از طریق کدام سازو کار تقاضای واقعی را از 

تقاضاهای کاذب و سوداگرایانه تشخصی میدهد.
به عبارت دیگر س��والی که بایستی به آن پاسخ شفاف داده 
ش��ود این اس��ت که آیا تقاضای واقعی نیز مشمول مالیات 
عایدی میش��ود یا خی��ر؟ در واقع اگر ه��دف از این الیحه 
تنظیم بازار مسکن و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست به 
کدام روش از متقاضیان واقعی بازار مس��کن حمایت خواهد 

شد.

 نقاط ضعف و قوت مالیات بر عایدی امالک 
کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه بهتر است نرخ مالیات بر 
عایدی امالک از ۳۵ درصد ش��روع ش��ود، گفت: در الیحه 
دول��ت، تبصره ای برای برخ��ورد با راه های فرعی معامالت 

ملک پیش بینی نشده است.
وحی��د عزیزی در مورد پیش بین��ی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی از مالیات بر عایدی در الیحه اصالح قانون مالیات های 
مستقیم، اظهار داشت: بعد از چندین سال که دولت با وضع 
مالیات بر عایدی س��رمایه به ویژه امالک مخالفت می کرد، 

باالخره پذیرفت که چنین مالیاتی ضروری است و در الیحه 
مالیاتی خود، این موضوع را گنجاند.

این کارش��ناس اقتصادی افزود: یک��ی از نکات مهم در این 
الیح��ه مربوط ب��ه پیش بینی نرخ مالیات اس��ت. اگر بازده 
نگه��داری ملک یا فاصله خرید و فروش ملک یک س��ال یا 
کمتر از یک سال باش��د نرخ مالیات ۲۵ درصد است و این 
نرخ تدریجاً کاهش می یابد تا اینکه اگر مدت تملک ۷ سال 

یا بیشتر باشد نرخ ۱۰ درصدی اعمال می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ مالیات پیش بینی شده 
برای تملک باالی ۷ سال کاهشی در نظر گرفته شده است، 
مالکان را تش��ویق می کند تا مل��ک را برای بلندمدت اجاره 
دهند. در واقع اگر ملک اضافی می خرند حداکثر تا ۷ سال 
مجبور به اجاره دادن ملک ش��وند و بازار از این اجاره دادن 

یک ساله و دو ساله نجات پیدا می کند.
عزی��زی تصریح کرد: اگرچه به نظر من باید بین س��ال اول 
تا هفتم نیز نرخ کاهش نیابد و از همان ۷ س��ال به بعد نرخ 
مالیات کاهش��ی می شد. وی با اش��اره به معافیت ها گفت: 
اولین انتقال اش��خاص در هر سه سال می تواند معاف باشد 
این روش بدی نیست جلوی سرعت سفته بازی را می گیرد 
اما اگر به این ش��کل پیش بینی می ش��د که »هر فرد یک 
مل��ک را به عن��وان ملک اصلی معرفی می ک��رد و یا ملکی 
م��ی خرید و جایگزین ای��ن ملک اصلی می کرد و این ملک 
همیشه معاف محسوب می شد و از آن طرف ملک های دیگر 
فرد همه مشمول مالیات می شدند، به عدالت نزدیک تر بود 

و آثار تنظیمی بهتری داشت.«

 پیشنهادات برای نرخ مالیات بر عایدی امالک  
این کارش��ناس اقتصادی درباره کارس��از بودن ارقام پیش 
بینی ش��ده برای مالیات بر عای��دی امالک در الیحه دولت 
تصری��ح کرد: این نرخ باید به گونه ای تنظیم ش��ود که نرخ 

مالیات بین سالهای چهارم و پنجم کمتر از ۲۰ درصد نباشد 
تا هم اثر تنظیمی داش��ته باش��د و هم نگه��داری ملک به 
صورت خال��ی، از صرفه بیفتد. البته مجلس می تواند نرخ ها 
را مؤثر تر کند. وی گفت: در واقع به نظر من نرخ مالیات بر 
عایدی امالک باید از ۳۵ درصد ش��روع ش��ود زیرا کسی که 
کمتر از یکس��ال پس از خرید ملک، اقدام به فروش می کند 
به اقتصاد ضربه شدیدتری می زند؛ از سویی دیگر نرخ مالیات 
بر شرکت های تولیدی ۲۵ درصد است بنابراین نرخ مالیات 

این کار غیرمولد باید بیشتر از شرکت ها باشد.
عزی��زی افزود: البته احتماالً نکته ای را در این الیحه در نظر 
گرفته اند آن هم اینکه اگر همزمان در این الیحه مالیات بر 
مجموع درآمد اش��خاص اجرایی شود، نرخ مالیات بر درآمد 
شرکت ها کاهش می یابد که در این صورت نرخ ۲۵ درصدی 

برای مالیات بر عایدی امالک می تواند خوب باشد.
این کارشناس اقتصادی به خأل الیحه اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر راه های فرعی برای معامالت داریم به این صورت 
که می توانند به جای انتقال قطعی از وکالتنامه استفاده و یا 
قراردادهایی مثل هبه و صلح منعقد کنند. در طرح مجلس 
پیش بینی شده بود که چگونه جلوی این موارد گرفته شود 
اما این موضوع در الیحه دولت لحاظ نش��ده اس��ت و ضعف 

الیحه همین جاست.
وی یادآور ش��د: در مجموع حرکت به سمت اخذ مالیات بر 
عایدی امالک خوب است و مأخذ درستی هم در نظر گرفتند، 

حال اینکه نرخ ها را در مجلس می توان مؤثرتر کرد.
در الیحه دولت نرخ های مالیات بر عایدی بر اس��اس مدت 

تملک به شرح زیر پیش بینی شده است:
- یک سال و کمتر ۲۵ درصد

- بیش از یک س��ال تا ۶ س��ال به ازای هر سال معادل ۲.۵ 
واحد درصد نرخ مذکور کاهش می یابد.
-۷ سال و بیشتر ۱۰ درصد. مهر    

ب��ا اتمام عملیات نصب و راه اندازی دو س��کوی ۱۳A و ۱۳C، ظرفیت تولید روزانه 
گاز از مخزن میدان مشترک پارس جنوبی در فاز ۱۳ این میدان، در اسفندماه سال 

جاری به ظرفیت ۵۶ میلیون مترمکعب در روز می رسد.
عملیات توس��عه فاز ۱۳ می��دان گازی پارس جنوبی به منظ��ور تولید روزانه ۵۶.۶ 
میلیون متر مکعب گاز غنی، تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی، تولید ساالنه 
۱.۰۵ میلیون تن گاز مایع”LPG” )پروپان و بوتان(، تولید س��االنه یک میلیون تن 
اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی و تولید روزانه ۴۰۰ تن گوگرد از 

۲۵ خرداد ماه سال ۱۳8۹ آغاز شد.
پس از گذشت هشت سال فراز و نشیب در راه توسعه این فاز که به عنوان ایرانی ترین 
فاز پارس جنوبی مشهور است، نصب نخستین سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی با عنوان 
س��کوی ۱۳B در تاریخ چهاردهم آذرماه سال ۹۷ و نصب دومین سکوی این فاز با 

عنوان ۱۳D در تاریخ بیست و ششم آذرماه ۹۷ انجام شد.
در اسفندماه سال گذشته همزمان با بهره برداری از ۴ واحد شیرین سازی پاالیشگاه 
فاز ۱۳ پارس جنوبی به ظرفیت تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین، دو 
س��کوی دریایی این فاز نیز به بهره برداری رسید و ظرفیت تولید گاز غنی از مخزن 
میدان مشترک پارس جنوبی در فاز ۱۳ به حدود ۲8 میلیون مترمکعب رسید. دو 

س��کوی دریایی باقی مانده این فاز به نام ه��ای ۱۳A و ۱۳C که در یارد بندرعباس 
شرکت صدرا در دست ساخت بود، پس از تکمیل، روزگذشته به صورت همزمان بر 
روی شناورهای انتقال دهنده به موقعیت پروژه، بارگیری شد؛ تا با نصب و راه اندازی 
این دو عرش��ه دریایی در آینده نزدیک، ظرفیت برداش��ت گاز از میدان مش��ترک 
پارس جنوبی به میزان ۲8.۴ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد. در اس��فندماه 
سال گذشته پیش بینی شده بود که عملیات بارگیری، نصب و بهره برداری از این 
دو س��کو، در نیمه سال ۹8 تکمیل شده و ظرفیت تولید روزانه گاز از مخزن پارس 
جنوبی در فاز ۱۳ در پاییز امسال به ۵۶ میلیون مترمکعب در روز برسد که اکنون 
این مهم، با نصب و راه اندازی این دو عرشه دریایی، تا پایان سال محقق خواهد شد. 
پیام معتمد، مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی پیشرفت ساخت سکوی اصلی 
۱۳A و سکوی اقماری ۱۳C را بیش از ۹8 درصد اعالم کرد و گفت: این دو سکو که 
هر یک حدود ۲۵۰۰ تن وزن دارند، به صورت همزمان با روش Push Pull بر روی 
شناور FLB۱۲۴ از یارد شرکت صنایع دریایی ایران )صدرا( بارگیری شدند. معتمد 
بارگیری این دو سکو را یکی از اقدامات مهم در راستای تکمیل زنجیره دوم بخش 
دریایی فاز ۱۳ پارس جنوبی عنوان کرد و گفت: در صورت مساعد بودن شرایط آب 
و هوایی، این دو سکو پس از عملیات مهاربندی، توسط شناور FLB۱۲۴ به خلیج 

فارس حمل و با جرثقیل HL-۵۰۰۰ در بلوک مخزنی فاز ۱۳ پارس جنوبی نصب 
می ش��وند. به گفته مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی، در ساخت هر یک از 
این س��کوها حدود ۳۶ هزار قطر – اینچ لوله کش��ی و ۶۷هزار متر کابل کشی به کار 
رفته اس��ت. وی با بیان اینکه تولیدات گازی این دو س��کو در مجموع معادل نیمی 
از ظرفیت تولید اسمی هدفگذاری شده )روزانه ۲8.۴ میلیون مترمکعب گاز ترش( 
برای طرح توس��عه فاز ۱۳ پارس جنوبی اس��ت، گفت: هر یک از س��کوهای اصلی 
۱۳A و اقماری ۱۳C توان تولید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش )معادل 
۱۴.۲ میلیون مترمکعب( را دارد که کلیه مراحل طراحی، س��اخت، بارگیری، نصب 
و بهره برداری از آن ها توسط مهندسان و کارگران ایرانی انجام شده است. بر اساس 
این گزارش، عرشه های دریایی ۱۳A و ۱۳C آخرین سکوهای فراساحلی است که 
در قرارداد همکاری مشترک شرکت نفت و گاز پارس و شرکت صنعتی دریایی ایران 
)صدرا( ساخته و بارگیری شدند. در فاز ۱۳ پارس جنوبی شاهد تحقق ۱۰۰ درصد 
اهداف داخلی س��ازی در بخش های مهندسی و ساخت بودیم، همچنین حدود ۷۰ 
درص��د از کاالها و تجهیزات متعدد مورد اس��تفاده در این مگاپروژه گازی از کاالها 
و تجهیزات س��اخت ایران تأمین شده است. این طرح در مجموع با ثبت حدود ۶۵ 

درصد ایرانی سازی، ایرانی ترین فاز پارس جنوبی لقب گرفته است. شانا     
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با مصوبه هیات وزیران رخ داد؛
غی�ر  مش�اغل  کارگ�ران  خ�روج 

مستمر از بالتکلیفی 
 هیات وزیران در آخرین جلسه خود به پیشنهاد 
وزارت کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که 
ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را 
۴ سال تمام تعیین کرد. هیات وزیران در راستای 
ایجاد امنیت شغلی کارگران، با توجه به افزایش 
روزاف��زون قراردادهای موقت کار در س��ال های 
اخیر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم 
تعیین حداکثر مدت موقت کار آیین نامه اجرایی 
تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که 
طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، تصویب کرد. 

بر این اس��اس در کارهایی که قبل از ابالغ این 
تصویب نامه وجود داشته حداکثر مدت موقت از 
تاریخ ابالغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد. 
در همین راستا وزیر کار در حساب توئیتر خود 
نوشت: »در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت 
قانون کار در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر 
روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد 
وزارت کار آرزوی ۲8 ساله جامعه کارگری ایران، 
همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی 
که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان 
این تصوی��ب نامه به مدت چهار س��ال تعیین 
شد.« در راستای ساماندهی قراردادهای موقت 
در مشاغل غیرمستمر سال گذشته پیش نویس 
آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار از س��وی 
وزارت کار وقت تدوین شد و معاونت روابط کار 
پیشنهاد کرد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با 
نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال 
تعیین شود؛ به نحوی که در صورت تداوم کار از 
س��ال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دائم بسته 
شود؛ اما این پیش��نهاد با استقبال کارفرمایان 
مواجه نشد چرا که معتقدند بودند سقف زمانی 
در مشاغل غیر مستمر باید به تناسب نوع کار و 

پروژه متغیر باشد.  ایسنا   

رئیس کل بانک مرکزی؛
اوج فش�ار اقتصادی شکسته شده 

است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: روند مشکالت 
اقتصادی خیلی بهتر ش��ده و ش��اخص های 
اقتص��ادی نش��ان می ده��د ک��ه اوج فش��ار 
اقتصادی شکسته و انش��ااهلل این وضعیت با 
تکیه بر توانایی های داخلی روز به روز بیشتر 
می ش��ود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرک��زی درباره حضور م��ردم در راهپیمایی 
۲۲ بهمن گفت: حضور مردم در این مراس��م 

بسیار عالی و پرشکوه مثل همیشه است.
رئی��س کل بان��ک مرکزی بیان ک��رد: علت 

حض��ور م��ردم درای��ن روز ای��ن اس��ت که 
انقالبشان را دوس��ت دارند و به خاطر چهلم 
شهید س��لیمانی هم اراده مردم دوبرابر شده 
و آمده اند که هم از راه ایش��ان و هم از ۴۰ 
س��ال حمایت و مقاومت مردم در راه انقالب 

حمایت کنند.
همتی درباره زمان برطرف ش��دن مشکالت 
اقتص��ادی خاطر نش��ان کرد: مس��ئولین در 
حال تالش ب��رای برطرف کردن مش��کالت 
اقتصادی هس��تند. ما هم شبانه روز در حال 
تالش هستیم، ولی شرمنده ایم که به خاطر 
فشار زیادی که هست آنگونه که باید و شاید 

نتوانسته ایم به ایده آل خود برسیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: روند مشکالت 
اقتصادی خیلی بهتر ش��ده و ش��اخص های 
اقتص��ادی نش��ان می ده��د ک��ه اوج فش��ار 
اقتصادی شکسته و انش��ااهلل این وضعیت با 
تکیه بر توانایی های داخلی روز به روز بیشتر 
می ش��ود. همتی گف��ت: مس��ئولین در این 
شرایط باید در خدمت مردم باشندولی مردم 
بدانند که دولت در حال تالش است و خیلی 
به حرف های سیاسی و انتخاباتی فکر نکنند.

 میزان   

تا پایان سال عملیاتی می شود
18 درص�د ؛افزای�ش ن�رخ س�ود 

تسهیالت   
معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیاتی شدن 
افزایش نرخ سود تسهیالت مسکن مهر از ۴ 
درصد ب��ه ۱8 درصد به متقاضیانی که اقدام 
به تحوی��ل واحدهای خود نکنند، خبر داد و 
گفت:  متقاضیان مسکن مهر چنانچه اقدام به 
دریافت دفترچه اقس��اط خود نکنند تا پایان 
امسال نرخ سود تسهیالت آنها از ۴ درصد به 

۱8 درصد افزایش می یابد.
 حبیب اهلل طاهرخانی در پاسخ به این سوال 
که چگونه نرخ سود تس��هیالت مسکن مهر 

برای متقاضیانی که دفترچه اقساط دریافت 
نکرده اند را                                             شناس��ایی خواهید کرد و آیا این 
متقاضیان زیر بار ابالغیه ای که قرار است نرخ 
سود آنها از ۴ درصد به ا۱8 درصد افزایش یابد 
خواهند رفت، گفت: راه شناسایی متقاضیان 
مس��کن مهر ای��ن گونه خواهد ب��ود که آنها 
ماه ها بعد از تکمیل واحدهای مسکونی خود 
برای دریافت دفترچه اقساط اقدام نمی کنند 
و واحد مس��کونی خود را                                             تحویل نمی گیرند، 
به طوری که برخی از متقاضیان مسکن مهر 
در برخی واحدها و بلوک ها س��اکن شده اند 
اما برخ��ی از متقاضیان بنا به دالیل مختلف 
از تحویل واحد خود خودداری می کنند، پس 
ما ناگزیر هستیم با چنین ابالغیه ای که نرخ 
سود آنها را                                             از ۴ درصد به ۱8 درصد افزایش 

خواهد داد ترغیب کنیم.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: بعد 
از اینک��ه ابالغیه بانک مس��کن با هماهنگی 
وزارت راه آماده ش��د و به ش��هرهای جدید 

ابالغ شد.
 تع��داد متقاضیان��ی ک��ه اقدام ب��ه دریافت 
دفترچه اقس��اط کرده و واحد خود را                                             تحویل 

گرفته اند افزایش یابت.

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

عایدی امالک بدون 
معافیت

بررسی ها از الیحه جدید دولت نشان داد؛

در اسفند ۹۸ محقق شد؛

تولید ۵۶ میلیون مترمکعبی گاز از فاز ۱۳ پارس جنوبی


