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اخبار
افزایش سقف وام مسکن ملی به ۱۵۰
میلیون تومان

بنیاد مسکن از موافقت
معاون مسکن شهری 
بان��ک مرکزی ب��ا افزایش س��قف وام طرح
اد و گفت :سقف وام
اقدام ملی مسکن خبر د 
مسکن ملی از  ۱۰۰میلی��ون تومان به ۱۵۰
میلی��ون تومان افزایش م��ی یابد.به گزارش
بازار،جواد حق شناس با اشاره به اینکه وزارت

پیشنه��اد افزایش س��قف

راه و شهرس��ازی
وام مسک��ن مل��ی را به بانک مرک��ری ارائه
شد
کرده و با موافق��ت بانک مرکزی مواجه 
گف��ت :برای س��اخت  ۴۰۰هزار مسکن ملی
پییشنهادی از س��وی وزارت راه و شهرسازی
به بانک مرکزی مبنی بر افزایش س��قف وام
شد که با موافقت بانک
مسکن ملی ارس��ال 
بنیاد
مرکزی مواجه شد.معاون مسکن شهری 
مسکن ادامه داد :این اقدام با هدف کمک به
متقاضیان مسکن ملی صورت گرفت و مقرر
شد تا س��قف وام مسکن ملی از  ۱۰۰میلیون

تومان به  ۱۵۰میلیون توم��ان افزایش یابد.
سود این تسهیالت همان ۱۸
وی گفت :نرخ 
نخواهد داشت .معاون

رصد است و تغییری
د 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی با
مسکن شهری 
بنیاد مسکن در احداث
اشاره به اینکه سهمیه 
واحد در
واحده��ای مسکونی مهر ۳۴۸ ،هزار 
شهرهای زیر  ۲۵هزارنفر جمعیت بوده است،
واحد مسکن
ود  ۳۲۹هزار 
گف��ت :تاکنون حد 
بنی��اد مسکن ،عملیات

مهر تحت مسئولیت
اجراییش��ان تمام شده اس��ت .همچنین ،در
واحد در دس��تور کار
ود  ۴هزار 
حال حاضر حد 
واحد مسکن مهری
اد  ۳۲۹هزار 
است .از تعد 
واحد
که تکمیل شده است ۳۱۸ ،هزار و  ۵۰۰
به متقاضیان تحویل شد.
ناچار به افزایش قیمت مرغ بو دیم

جه��اد

مع��اون توس��عه بازرگان��ی وزارت
کشاورزی گفت :برای جبران افزایش هزینه
تولید مرغ و پایداری تولید ،ناگزیر به افزایش

عصرایرانیان،امید

قیمت شدیم.به گ��زارش
مانند
گیالن پور افزود :افزای��ش در عواملی 
دستمزد ،هزینه حمل و نقل ،بستر پرورش و
ود ۴۰
افزایش قیمت واکسن و داروها که حد 
هند
تولید مرغ را تشکیل مید 
رص��د هزینه 
د 
شد ب��رای پایداری تولید ،قیمت مرغ
موجب 
مورد مرغ و
را افزایش دهیم.وی گف��ت :در 
تخم مرغ نهاده اصلی یعنی خوراک طیور را
با ارز  ۴۲۰۰تومانی تهیه میکنیم و در اختیار
تولیدکنندگ��ان ق��رار میدهی��م .گیالن پور
گف��ت :هم اکنون قیمت به عنوان مهمترین
شد که امیدواریم به وضع
مولفه بازار اصالح 
خود را
قبل برگردیم تا م��ردم مرغ مصرفی 
ب��ه بهترین شک��ل ممکن و ب��ا قیمتهای
مص��وب تهیه کنند.معاون توس��عه بازرگانی
چند
جهاد کشاورزی با بیان اینکه در 
وزارت 
روز اخیر عرضه گسترده مرغ داشتیم .افزود:
تولید
باید در نظر داش��ت که مرغ یک روزه 

شود و  ۴۵روز دوره پرورش مرغ اس��ت
نمی 
بع��د به بازار عرضه میشوند ،بنابراین قبال
و 
ند و اکن��ون امکان عرضه
پ��رورش پیدا کرد 
مهیا شده است.

مع��اون وزیر صمت گفت :بست��ه وزارت صمت برای
ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد.
تحقق شعار سال ،به 
ب��ه گزارش مهر،مه��دی صادقی نیارکی ب��ا اشاره به
نامگذاری سال جاری از سوی رهبر انقالب به عنوان
سال «تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» اظهار داشت:
در وزارت صمت یک بسته سیاستی در راستای تحقق
س��تاد اقتصادی دولت ارسال

شعار س��ال تدوین و به
شده است .در این بسته سیاستی ،بخشهای مختلفی
نظیر موضوعات مالیاتی ،بیمهه��ا و تأمین اجتماعی،

در آستانه ماه مبارک رمضان؛

تب قیمت محصوالت پروتئینی باال گرفت

تند قیمت محص��والت پروتئینی در
گ�روه اقتص�ا د :تب 
تواند نشانهای
شرایط فراوانی در بازار باالس��ت ک��ه می 
عملکرد نامناس��ب مسئ��والن باشد.به

از کم ک��اری و
گ��زارش فارس،قیمت گوشت قرمز و ان��واع ماهی هم
در ب��ازار محصوالت پروتئینی در آس��تانه ماه رمضان از
نماند و زنگ هشداری به
قافله افزایش قیمته��ا عقب 
مسئوالن و تنظیم کنندگان قیمت بازار برای بار چندم به
صدا در آمده که در یک هفته مانده به ماه مبارک رمضان
به فکر ب��ازار باشند .قیمت مرغ و ماهی هم که از دیگر
محصوالت پروتئینی اس��ت ،حال و روز مناس��بی ندارد،
علیرغم اینک��ه مسئوالن میگویند ،قیمت مرغ را پایین
چند
ترفند قطعه فروشی به 
آوردهان��د ،اما فروشندگان با 

برابر قیمت اجازه چنین کاری را نمیدهند .قیمت ماهی
هم باال رفته و ماهیان وارداتی گران جایی برای ماهیان
داخلی را گرفته است .قیمت هر کیلوگرم ران گوسفندی
ب��ه کیلویی  162هزار تومان ،گوشت ران گوس��اله 135
هزار تومان ،گوشت ران و سردس��ت گوساله  130هزار
توم��ان ،گوشت چرخ کرده  110ه��زار تومان و گوشت
منجمد  108هزار تومان در منطقه  19تهران به فروش

میرسد.گوشت قرمز نرخ مصوب ندارد ،بنابراین هر چه از
جنوب به سمت شمال شهر تهران میرویم ،قیمتهای
بیشتری را میبینیم ،مغازه داران قیمتها را بر اس��اس
ن��رخ مغازه ها و می��زان توانمندی م��ردم منطقه تعیین
میکنند ،قیمتهای  160هزار تومان هم از شمال شهر
شنیده میشود.افزایش قیمت گوشت قرمز عاملی برای
ب��اال رفتن تقاضا مرغ و به تب��ع آن افزایش قیمت شده
اس��ت ،به طوری که عبدالعلی طهماس��بی رئیس هیأت
مدیره انجم��ن شرکتهای زنجیره گوشت کشور گفت:
«سرانه مصرف مرغ از  25کیلو به  35کیلو افزایش یافته

مدیره انجم��ن شرکتهای زنجیره گوشت کشور گفت:
در روز اول ک��اری س��ال جاری  1700تن مرغ از س��ه
آمد و بازار را اشباع
اس��تان شمالی کشور به بازار تهران 
کرده اس��ت .ای��ن مرغها در مغازه های س��طح شهر به
صورت قطعه بندی شده و با قیمتهای تا س��ه برابر به
فروش میرس��د ،در حالی که بر اساس تصمیم قرارگاه
جه��اد کشاورزی فروش قطعه بندی

مرغ و اعالم وزیر
شده ممنوع و شامل جریمههای سنگین است.بر اساس
این گ��زارش نه تنها نظارتی بر این تخلف ها نمیشود،
بلکه مغ��ازه ها با چسباندن برگههای تبلیغاتی بر شیشه
مغازهها و درج قیمت در تابلو آن را تبلیغ میکنند.
قطع��ه فروشی مرغ یکی از دالیل باال رفتن قیمت مرغ
شد و وزیر جهادکشاورزی نامه
چن��د روز اخیر مطرح 
در 
اعتراض��ی به وزیر صمت برای نظ��ارت و نامه دیگر به
استانداران برای جلوگیری از این کارها نوشت.
افزایش قیمت ماهی وار داتی به کیلویی  95هزار تومان


اس��ت ».قیمت مرغ در بازار تهران در موج اول افزایش
ب��ه کیلویی  45هزار تومان و در موج دوم افزایش قیمت
به کیلویی  40هزار تومان هم رس��یده بود ،این موج ها
جهاد
در دو ماه گذشته اتفاق افتاد .دو روز اس��ت وزارت 
گوید قیمت مرغ را باعرضه بیشتر به نرخ
کش��اورزی می 
مصوب دولتی یعنی  24900کاهش داده اس��ت.گوشت
سبد غذایی خانوار مردم
سفید از نیازهای اساسی 
قرمز و 
ارند افزایش قیمت هر
است و از آنجایی که جایگزینی ند 
کدام بر دیگری تاثیر دارد.افزایش قیمت گوشت در حالی
هند و حتی
تولید خبر می د 
است که مسئوالن از افزایش 
تقاضای صادرات دارند ،منصور پوریان رئیس مجمع ملی

«تولید دام در کشور به

صادرکنندگ��ان دام کشور گفت:
زیاد شده که از دولت میخواهیم اجازه صادرات
اندازه ای 
بدهد».این نخستی��ن باری نیست که افزایش قیمت در
شرای��ط عرضه باال اتفاق می افت��د ،گوشت ،تخم مرغ،
میوه و مرغ همه اینها امسال در شرایطی افزایش قیمت
اشتن��د که نه تنها کمبودی در بازار نبود ،بلکه همزمان

د
صادرات هم داشتیم.
قطعه فروشی مرغ ادامه دارد


عزم جزم ب��رای کاهش قیمت م��رغ از  14فروردین با
پرتولید شمال به دیگر اس��تانها از

تزری��ق از اس��تانهای
جمله تهران آغاز شد .عبدالعلی طهماسبی رئیس هیأت

همچنین قیمت ماهی تیالپیا به کیلویی  95هزار تومان
افزای��ش یافته و ماهی ق��زلآال کیلویی  53هزار تومان
به فروش میرس��د.ماهی تیالپیا وارداتی است و درباره
بود که با
تولی��د و مصرف آن بحث ه��ای زیادی مطرح 

شود و به قیمتهای گران
وارد می 
وجود این همچن��ان 

به فروش میرود.روحاهلل فرهی ،رئیس اتحادیه سراسری
انتقاد از واردات
شرکتهای تعاونی تکثیر و پ��رورش با 
ماهی تیالپیا گفت« :با این نوع سیاس��ت و برنامهریزی،
ی و خاویاریها تحت تأثیر
تولید کنندگان ماه��ی گرماب 

قرار گرفتهاند؛ در گذشته صف طوالنی برای تهیه قزلآال
میبستند،اما در حال حاضر تولیدها نصف شده و مشکل
ارد که این نشانه سیاستگذاری نادرست
وجود د 
فروش 
در این حوزه است».

د
از امروز صاحبان خانه اطالعات ملک خو د را ثبت کنن 

باید تمامی مالکان
از ام��روز ( ۱۹فروردی��ن) 
خود را
خان��ه اطالع��ات مربوط به ام�لاک 
در س��امانه امالک و اس��کان ثب��ت کنند.به
گ��زارش ایسنا ،طبق م��اده  ۵۴مکرر قانون
مالیاتهای مستقیم واحدهای مسکونی واقع
در شهرهای با جمعیت بیش از  ۱۰۰هزار نفر
اس��تناد س��امانه ملی امالک و اسکان

که به
«واح��د خالی» شناس��ایی شوند،

بهعن��وان
بعد مشم��ول مالیات معادل
از س��ال دوم به 
خواهند شد:سال

مالیات بر اجاره به شرح زیر
دوم -مع��ادل یک دوم مالیات متعلقه،س��ال
س��وم -معادل مالیات متعلقه،سال چهارم و
به بعد -معادل یک و نیم ( )۱.۵برابر مالیات
متعلقه.در این راستا ،وزارت راه و شهرسازی
برای شناسایی واحدهای خالی سامانه امالک
و اس��کان که اطالعات واحدهای مسکونی
ش��ود را از بهمن ماه
کش��ور در آن درج می 
کرد
 ۱۳۹۸رونمایی و مردادماه  ۱۳۹۹اجرایی 

توزیع  243هزار تن کاالی اساسی
به قیمت مصوب برای تنظیم بازار ماه
رمضان

مع��اون وزیر صنع��ت ،مع��دن و تجارت از
برنامهری��زی ب��رای توزیع  243ه��زار تن
ک��االی اساس��ی ب��ه قیمت مص��وب برای
تنظیم بازار ماه مب��ارک رمضان خبر داد.به
گزارش عصرایرانیان،عباس قبادی گفت :از
م��اه های قبل برای تنظی��م بازار شب عید
و م��اه رمضان برنامه ریزی انجام شده و لذا
به غیر از مرغ تقریبا هیچ مشکلی در تامین
مورد نی��از شب عید وجود نداشت
کاالهای 
که ب��ا توجه به اقدامات انج��ام شده اکنون
مشک��ل تامین مرغ مصرف��ی نیز حل شده
اس��ت .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
با بیان اینکه بالغ بر  136هزار تن محصول
خرما در انبارها و سردخانه های کشور وجود
دارد ،گفت :با توج��ه به تولید خوب ،در این
وجود دارد و لذا در مورد توزیع
کاال فراوانی 
گسترده خرما برنامه ریزی منجسمی انجام
شده است .قبادی اظهار داشت :همچنین به
کمیسیون نظارت اس��تان ه��ا ابالغ شد که
قیم��ت گذاری آش ،حلی��م و زولبیا و بامیه
قبل از ماه مبارک انجام و ابالغ شود .معاون
وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشت:
ح��دود  30هزار تن برنج 30 ،هزار تن شکر
خان��وار 180 ،هزار تن روغن نباتی و  3هزار
تن نیز گوشت قرمز سهمیه ای برای تنظیم
بازار م��اه مبارک رمضان تدارک شده تا در
صورت لزوم در استان ها توزیع شود.

موضوع��ات ارزی ،صدور مجوزها ،موضوعات پولی و
بانکی ،موضوعات زیر ساختی و … با دو نگاه تسهیل
تولید و مقررات زدایی
گری یعن��ی پشتیبانی بیشتر از 
مورد توجه قرار گرفته شده اس��ت.
یعن��ی مانع زدایی 
معاون امور صنای��ع وزیر صمت افزود :یک بخشی از
ارد که
این بسته نیاز به مقررات و مجوزهای قانونی د 
باید از طریق هماهنگی با مجلس شورای اسالمی یا

شود و
ش��ورای هماهنگی اقتصادی س��ران قوا انجام 
بهبود اقدامات ،مدیریت
بخش دیگر نیز مباحث عمدت ًا 

مورد عمده ترین موانع مسیر
عملکرد اس��ت.وی در 

و
مورد اشاره
تولید نیز در این بسته 
تولید ،گف��ت :موانع 
قرار گرفته شده اس��ت؛ طبق نظرسنجی انجام شده ار
اقتص��اد کالن و موضوعات

فعاالن اقتصادی فضای
پولی ،بانک��ی و ارزی به عنوان مسائ��ل اصلی حوزه
م��وارد بحث مجوزها

بعد از این
تولی��د مطرح شده و 

برای شروع و یا تداوم کسب و کار اس��ت .معاون امور
صنای��ع وزیر صمت افزود :پیشنه��ادات مشخصی در
بسته وزارت صمت ارائه شده اس��ت که امیدواریم در

بهار امسال این بسته به تصویب برسد.صادقی نیارکی
مورد فعال س��ازی واحده��ای تولیدی راکد ،اظهار
در 
تولید
واحد به چرخه 
داشت :طی س��ال گذشته  ۱۴۸۷
واحد تولیدی،
اد 
بازگشتند که با فعال س��ازی این تعد 

د  ۲۴هزار و  ۶۴۳نفر فراهم
زمین��ه برای اشتغال مجد 
شد.وی در خصوص میزان س��رمایه گذاری در بخش
صنعت در سال  ۹۹نیز گفت :در  ۱۱ماه سال  ۹۹بیش
رشد ۲۲۵
میلیارد تومان داشتیم که بیانگر 

از  ۱۷۹هزار
درصدی است.

جزئیات مالیاتستانی از خانههای خالی

و به این س��امانه وظیف�� ه دیگری هم عالوه
شد که
بر شناس��ایی خانههای خالی محول 
شناسایی محل سکونت خانوار است و طبق
تواند ی��ک اقامتگاه
قانون ه��ر خانواری می 
دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه
فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته
شوند
موارد مشمول مالیات نمی 
باشد که این 

باشد
مازاد بر آن اگر ه��ر واحدی داشته 
ام��ا 
مشمول مالی��ات میشود .همچنین ،اگر این
باشند اما
اف��راد واحده��ای بیشتری داشت��ه 

نخواهد شد .از

نباشند مشمول مالیات

خالی
آنجا که در س��ال گذشته سامانههای مرتبط
برای اخ��ذ مالیات از خانهه��ای خالی آماده
شد ،طبق اع�لام رئیس کل س��ازمان امور
مالیاتی نخستین مالیات از خانههای خالی در
اد امسال و به ان��دازه نصف ارزش اجاره
مرد 
خواهد شد .طبق آخرین

ماهان��ه آن دریافت
واحد مسکونی برای
آمار تاکن��ون  ۳۰۰هزار 

اخذ مالیات خانههای خالی به س��ازمان امور
مالیاتی معرفی شده که براس��اس قانون ۵۴
مکرر که بخشی از قانون مالیاتهای مستقیم
است ،همه خانوارها اعم از شهری ،روستایی،
هستند اطالعات

مال��ک و مستاجر ،مکل��ف
خود را در سامانه امالک و اسکان
س��کونتی 
ظرف دو ماه ثبت کنند.

آغاز ثبت اطالعات ملک در سامانه امالک

و اسکان از امروز

در این زمینه ،بر اس��اس اع�لام وزارت راه و
باید از روز پنجشنبه
شهرسازی ،تمامی مردم 
( ۱۹فروردی��ن  )۱۴۰۰نسبت به ثبت امالک
خود در سامانه امالک و اسکان
تحت تملک 
به نشان��ی  amlak.mrud.irاقدام کنند.
باید اطالعات
بنابراین ،از فردا تمامی مالکان 
خود را در سامانه امالک و
مربوط به امالک 
کنند که وضعیت سکونت آنها از
اسکان ثبت 
نظر خالی یا دارای س��کنه بودن برای اعمال

مالیات مشخص شود؛ در این بین الزم است
تا با جزئیات اخذ مالی��ات از خانههای خالی
آشن��ا شوید.بر اس��اس قان��ون مالیاتهای
واحد مسکون��ی در شهرهای
مستقیم ،ه��ر 
استناد سامانه ملی
باالی  ۱۰۰هزار نفر که به 
امالک و اس��کان کشور ،در هر سال مالیاتی
در مجموع بیش از  ۱۲۰روز س��اکن یا کاربر
نداشته باشد ،به عنوان خانه خالی شناس��ایی
شده و مشمول مالیات میشود.
خانهه�ای خال�ی ش�هرهای کوچ�ک و

روستاها مشمول مالیات نمیشو د

واحد مسکونی در شهر
همچنین ،مال��ک دو 
واحد
محل س��کونت خود ،مالک بیش از دو 
واحد بیش از ۱۲۰
چند 
مسکونی و اگر یک یا 
روز خالی باشد ،جز مشموالن این نوع مالیات
واحد مسکونی؛ یکی در
هستند اما مالک دو 

شهر محل سکونت و یکی در شهر یا روستایی
دیگر از این مالیات معاف هستند.عالوه براین،

خانههای واق��ع در شهرهای کمت��ر از ۱۰۰
هزار نفر جمعیت و روس��تاها مشمول مالیات
باید در س��امانه ثبت شوند.از
شد اما 
نخواهد 

ی خانههای
س��وی دیگر ،میزان مالیات ب��را 
خالی اشخاص حقیقی در سالهای اول ،دوم
و س��وم به ترتیب  ۱۲ ،۶و  ۱۸برابر اس��ت و
جرائم مالیاتی برای خانههای خالی اشخاص
حقوقی و دستگاههای دولتی دو برابر مالیات
اشخاص حقیقی است به گونهای مالیات این
افراد در س��الهای اول ،دوم و سوم به تربیت

واحد
مع��ادل  ۲۴ ،۱۲و  ۳۶برابر ارزش اجاره 
محاسبه میشود .برای روشن شدن چگونگی
محاسبه مالیات خانههای خالی بحث را با یک
مثال به پایان میبریم ،به این صورت که اگر
واحد مسکونی با ودیعه  ۵۰میلیون تومان
یک 
و اجاره ماهیانه دو میلیون تومان بیش از چهار
بمان��د در س��ال اول مشمول ۳۳

م��اه خالی
میلیون و  ۶۰۰هزار تومان جریمه میشود.

ثبتنام هیات مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی تا  ۲۸فروردین؛

سهام عدالت جدیدی در کار نیست

رئیس س��ازمان بورس گفت :تخصیص سهام عدالت سال ها پیش انجام
خود را در اختیار
اند سهام عدالت 
بوده 
واجد شرایط 
شده است و افرادی که 
وجود ندارد.محمدعلی دهقان دهنوی
گرفتند دیگر سهامی برای تخصیص 

بود انتخابات
ب��ا اشاره به مصوبات جلسه شورای عالی ب��ورس گفت :قرار 
هیات مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی اسفندماه برگزار شود ،اما از
افراد کافی برای عضویت هیات مدیره
اد 
آنجا که در برخی از استانها ،تعد 
تایید صالحیت ثبت
فرایند 
موارد 
ند و همچنین در برخی 
ثبت نام نکرده بود 
وجود داشت که
نام کنندگ��ان مشمول مرور زمان شده بود ،ای��ن نگرانی 
شاهد نباشیم.رئیس سازمان بورس و اوراق
انتخابات مناسب و پرشوری را 
کرد تا س��ازمان
بهادار ادامه داد :از همین رو شورای عالی بورس ،مصوب 
باشد و مجامع این
ب��ورس برنامهریزی مجددی برای ای��ن موضوع داشته 
شرک��ت ها در تاریخ دیگ��ری برگزار شود.وی با بی��ان اینکه امروز برنامه
سازمان بورس به شورا ارایه شد ،گفت :خوشبختانه با اندک تغییراتی برنامه
شد از اواخر اردیبهشت و در چندمرحله
رسید و مقرر 
پیشنهادی به تصویب 
مجام��ع این شرکت ها برگزار شود .بر این اس��اس ت��ا تاریخ  ۲۸فروردین

مدیرعامل شرکت توانیر گفت :طرح افزایش
تعرفه پیک بحران برای مشترکان دیماندی
و پرمص��رف درنظر گرفته ش��ده که پس از
خواهد شد.

تصویت هی��ات دولت اجرای��ی
به گ��زارش ایسنا ،محمدحسن متولی زاده با
اشاره به تاثیر اج��رای طرح برق امید ،اظهار
کرد :با اج��رای این طرح بخش عمده ای از
ارند بلکه
مشترکان نه تنها افزایش مصرف ند 

ارند به عضویت هیات مدیره شرکت های س��رمایه
ماه افرادی که تمایل د 
ارند تا در س��امانه ستان سازمان
گذاری اس��تانی انتخاب شوند ،فرصت د 
بورس و اوراق بهادار ثبت نام کنند.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز
داشت :سپس صالحیت ها بررسی شده و زمان برگزاری انتخابات برای هر
مورد هم اطالع رسانی گسترده ای صورت
اس��تان اعالم می شود .در این 
اد قابل توجهی از مردم کشور ،س��هام دار شرکت
خواه��د گرفت ،زیرا تعد 

باید افرادی را به عنوان هیات مدیره
هستند و 

های سرمایه گذاری استانی
تاکید بر اینکه
اعتماد و ذیصالح آنها باشند.دهقان با 

مورد
کنند که 
انتخاب 
شرکت های سرمایه گذاری استانی مدیر سرمایه های سهام داران هستند،
خاطرنشان کرد :این شرکت ها به عنوان اهرم توس��عه اس��تان ها فعالیت
اد سهامداران این شرکت ها قابل توجه
خواهند کرد.وی با اشاره به اینکه تعد 

تاکید کرد :به همین دلیل امکان برگزاری مجامع به صورت فیزیکی
است ،
وجود ندارد.سخنگوی شورای عالی بورس در ادامه بیان
در شرایط کرونایی 
خواهد

زیاد افراد ،مجامع به صورت الکترونیکی برگزار
اد 
داشت :به دلیل تعد 
خواهد بود .ثبت نام مردم

شد و احراز هویت ها هم به صورت الکترونیکی


طرح افزایش تعرفه پیک بحران

رصد شدن��د ،درواقع
مشم��ول تخفیف صدد 
مشترکان به سه گروه تقسیم می شوند ،یک
گروه مشترکان کم مصرف که شامل تخفیف
صد درصدی می شوند ،گروه دیگر مشترکان

هستند که شام��ل افزایش

خوش مص��رف
هفت درص��دی تعرفه ها شده اند.وی افزود:
گروه س��وم را مشترکان پر مصرف تشکیل
زیاد نیس��ت اما اگر
اد آن ها 
ن��د که تع��د 
داد 

هند شامل افزایش
خود را کاهش ند 
مصرف 
رصد تعرفه
 ۱۶درصدی به عالوه آن هفت د 
برق می شوند ،البته این درحالی است که اگر
خود را
رصد مصرف 
پرمصرف ه��ا تنها  ۱۰د 
رصد صورت حساب آن
هند تا  ۳۰د 
کاهش د 
ها کاهش می یابد.مدیرعامل شرکت توانیر،
گفت :تا کنون ب��رای اینکه بتوانیم مدیریت
بار در زمان پیک را داشته باشیم از سیاس��ت

در س��جام برای احراز هویت الکترونیکی اس��ت و وقتی مجامع به صورت
شود که همان سهام
باید این اطمینان حاصل 
شود 
الکترونیکی برگزار می 
خود را در سامانه به ثبت می رساند .به این ترتیب،
دار ثبت نام کننده ،رای 
هند به این دلیل که
خواهش ما از مردم این اس��ت که این اقدام را انجام د 
ورود به مجمع ،فقط ثبت نام س��جامی است.رئیس سازمان بورس با
شرط 
رصد
افراد در سامانه سجام به  ۶۵د 
بیان اینکه هم اکنون متوسط ثبت نام 
افراد ثبت نام سجام را به سرانجام
رصد 
رس��یده اس��ت ،افزود :یعنی  ۶۵د 
د
ند و مشکلی برای انتخابات ندارند .در بعضی از اس��تان ها این عد 
رس��اند 
افراد بیشتری
رصد هم رسیده است و قاعدتا تا فرصت باقی مانده ،
به  ۸۰د 
توانند در این سامانه ثبت نام کنند .استانهایی ،اولویت برگزاری مجامع
می 
اد ثبت نام را داشته باشند.رییس س��ازمان بورس
ارند که بیشترین تعد 
را د 
در ادام��ه ابراز داشت :شرایط شرکت وعضویت در هیات مدیره شرکت ها
مطابق مقررات س��ازمان بورس و اوراق بهادار که برای همه شرکت های
نخواهد داشت.

بود و ارتباطی به سابقه
خواهد 

پذیرفته شده جاری اس��ت،
تایید صالحیت شوند.
باید شرایط الزم را داشته و 
افراد 


های تشویقی استفاده کردیم یعنی به صنایع
خود
پیشنهاد می دادی��م که اگر بار مصرفی 

کنند در مابقی
را در س��اعت اوج بار جابه جا 
شود
ساعت تعرفه آن ها نیم بها حساب می 
کنند نیز مشوق
و یا اگر کشاورزان همکاری 
های��ی را برای آن ه��ا در نظر می گیریم که
خواهد

این سیاست ها همچون گذشته ادامه
وجود این
داشت.متول��ی زاده ادام��ه داد :ب��ا 

هستند که به

طرح ها تع��دادی از مشترکان
ارند و
دالیل مختلف تمایل ب��ه همکاری ند 
پیشنهادی را به هیات دولت ارائه کردیم این
بوده که برای این دس��ته از مشترکان تعرفه
ش��ود که اگر تصویب
پی��ک بحرانی تعریف 
کرد و ای��ن طرح تنها در
ش��ود اجرا خواهیم 

ود اجرایی می
زمان پیک و در ساعاتی محد 
شود.

د
دی هزینه خری 
افزایش  ٨١درص 
مسکن در تهران

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،خریداران
باید به طور متوس��ط ٨١
مسک��ن در تهران 
خرید هزینه
رصد بی��ش از گذشته ب��رای 
د 
کنند .به گ��زارش عصر ایرانی��ان ،وضعیت
قیمت مسکن در پایان س��ال قبل نشان می
اس��فند  ١٣٩٩بر

د شاخص در
هد ک��ه عد 
د 
اس��اس ماه پایه فروردی��ن  ١٣٩٥به ٦٨٩,٩
رصد
رس��ید که نسبت ب��ه ماه قب��ل  ٣.٢د 

افزای��ش داشته اس��ت.نرخ ت��ورم نقطهای،
د شاخص قیمت ،نسبت به
رصد تغییر ع��د 
د 
ماه مشابه س��ال قبل اس��ت و این در حالی
اس��فند ماه

اس��ت که نرخ تورم نقطهای در
رصد رس��یده اس��ت؛
د  ٨١,٩د 
 ١٣٩٩به عد 
واحد
خرید یک 
باید خری��داران برای 
یعنی 
اس��فند

مسکون��ی در شهر تهران نسبت به
رص��د بیشتر پرداخت
 ١٣٩٨مع��ادل  ٨١.٩د 
کنن��د .تورم نقطهای این م��اه در مقایسه با
رصد کاهش یافته
واحد د 
ماه قبل( ٩.٥ )٩١,٣
رصد تغییر
است .منظور از نرخ تورم ماهانه ،د 
د
د شاخص قیمت ماه جاری ،نسبت به عد 
عد 
اس��فند ماه

باشد که در
شاخص ماه قبل می 
رصد رسیده
د  ٣,٢د 
 ١٣٩٩این اطالع به عد 
اسفند در مقایسه با همین
است.تورم ماهانه 
واحد
اط�لاع در ماه قب��ل ( ٤,٧درصد) ١.٥ ،
رصد کاهش داشته اس��ت.نرخ تورم ساالنه
د 
اد شاخص قیمت
رصد تغییر میانگین اعد 
نیز د 
در یک س��ال منتهی به م��اه جاری ،نسبت
به شاخص دوره مشابه س��ال قبل میباشد.
ن��رخ تورم س��االنه دی م��اه  ١٣٩٩امالک
رصد
د  ٧٨,٢د 
مسکونی شهر تهران به ع��د 
رسیده اس��ت که نسبت به همین اطالع در
رصد افزایش
واح��د د 

م��اه قبل (٢.٨ ،)٧٥,٤
نشان میدهد.
د
د معامالت مسکن ک 
 ۶۰درص 
د
رهگیری میگیرن 

تأکید بر
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با 
رصد معامالت
اینکه در حال حاضر تنها  ۶۰د 
مسکن در س��امانه امالک و مستغالت ثبت
میشود ،گفت :م��ا بارها درخواس��ت کرده
باید روی هر پالک
کد رهگیری 
بودی��م که 
ثبتی قفل شود .به گ��زارش مهر ،مصطفی
قلی خسروی درب��اره مصوبه مجلس مبنی
کد رهگیری ،اظهار داشت:
بر الزام ب��ه درج 
چند س��ال پس از فراگیر شدن
این مصوبه 
کدرهگیری در بازار مسکن کشور به تصویب
رسیده و به امنیت سرمایه گذاری در مسکن
تأکید بر اینکه در
کمک زیادی میکند.وی با 
رصد معامالت مسکن
حال حاضر تنها  ۶۰د 
در سامانه امالک و مستغالت ثبت میشود،
کد
افزود :ما بارها درخواست کرده بودیم که 
شود
باید روی هر پالک ثبتی قفل 
رهگیری 
نتواند یک ملک را به بیش از یک
ت��ا کسی 
کد رهگیری
نفر بفروشد؛ اما در حال حاضر 
کد پست��ی مینشیند.رئی��س اتحادیه
روی 
مشاوران ام�لاک گفت :شفافی��ت در بازار
کد رهگیری از
مسکن با الزامی ش��دن اخذ 
معامالت مسکن ارتقا مییابد.خسروی گفت:
کد
مالی��ات بر ارزش افزوده هیچ ارتباطی به 
رهگی��ری ندارد؛ بلکه شفافیت مالیاتی برای
مشاوران در پی دارد.
د
دون مشتری مان 
بازار خو درو ب 

رئی��س اتحادیه فروشندگان خ��ودرو گفت:
ب��ازار خودرو روزه��ای آرام و بدون مشتری
میزان،س��عید

را س��پری میکند.به گزارش
ی ب��ا اشاره به وضعیت ب��ازار خودرو،
موتمن 
اظهار کرد :بازار خودرو روزهای آرام و بدون
کند و در صورت عرضه
مشتری را سپری می 
مناس��ب خودرو در بازار حتی افزایش قیمت
تواند
خودرو از سوی شورای رقابت هم نمی 
قیمته��ا را افزای��ش دهد.رئی��س اتحادیه
فروشندگ��ان خودرو تصریح کرد :با توجه به
ثبات نسبی بازار ارز در  ۴ماهه گذشته میزان
خرید خودرو کاهش یافته است
تقاضا برای 
و تنها مصرف کنندگان واقعی در بازار معامله
ند تا جای��ی که قیمت کوییک صفر
میکرد 
 ۳۰میلیون کمتر از قیمت کارخانه به فروش
ایجاد
رسید .وی افزود :نوسانات ارزی باعث 
شود و بسیاری
تقاض��ای کاذب در ب��ازار می 
خود اقدام به
برای مردم برای حفظ سرمایه 
خرید خودرو و یا س��رمایه گذاری در بازار ارز

و طال میکنند.موتمنی بیان کرد :طرح پیش
فروش خ��ودرو به دلیل تحویلهای  ۶ماهه
ارد و ۹۰
و یکساله تأثیری در قیمت بازار ند 
رصد شرکت کنندگ��ان در طرحهای ثبت
د 
نام خودرو با هدف سرمایه گذاری بلندمدت
خواهند ش��د .موتمنی گفت:

وارد ای��ن بازار

ی که ثبات در قیمت ارز ادامه داشته
درصورت 
خ��ود را حفظ
باش��د ،بازار خ��ودرو نیز ثبات 
خواهد کرد.


