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جهش 4 هزار واحدی بورس 

شهروند| شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 
پایان معامالت دیروز با افزایش 4هــزار و 83 واحد به 
رقم 318 هزار و 670 واحد رسید. شاخص کل بورس 
اوراق بهادار تهران در پایان معامالت امروز یکشــنبه 
با افزایش 4083 واحد به رقــم 318 هزار و 670 واحد 
رسید. دلیل افزایش شاخص بورس ورود نقدینگی های 
ســرگردان بازار به بازار بورس در غیاب وجود رکود در 
بازارهای موازی مانند مســکن، طال و سکه و ارز است. 
همچنین نقدشوندگی در بورس از دالیل مهمی برای 
روی آوردن ســرمایه های خرد به بازار ســرمایه است 
و نیز افزایش قیمت مســکن باعث شــده بسیاری از 
دارندگان سرمایه های کوچک نتوانند در بازار مسکن 
ســرمایه گذاری کنند، بنابراین با هر میزان ســرمایه 
می توانند در بورس اوراق بهادار تهران حاضر شــده و 
ســرمایه گذاری کنند. شــاخص کل با معیار هم وزن 
1697 واحد رشــد کرده و به رقم 96 هزار و 517 واحد 
رسید. ارزش روز بازار در بورس تهران امروز به بیش از 

یک میلیون و 162 هزار میلیارد تومان رسید.

یارانه معیشتی به حساب ۵درصد خانوارهای بهزیستی واریز نشد. وحید قبادی دانا، رئیس 
سازمان بهزیستی کشور به تسنیم گفت: »طی بررسی های به  عمل آمده ۹۵درصد از جمعیت 
یک میلیون و ۸۸هزار خانواری تحت پوشــش این ســازمان موفق به دریافت بسته حمایت 
معیشتی شدند، که 2 درصد هم در هفته آتی دریافت می کنند.« او افزود: »3 درصد مابقی نیز 

پس از بررسی و درصورت حایز شرایط بودن از این بسته بهره مند خواهند شد.«
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اسکار گردشگری جهان برای مسکو

فارس| شــهر مســکو روســیه توانســته است با 
پشت سرگذاشــتن لنــدن، نیویــورک و پاریس به 
بزرگ ترین و حتی سن پترزبورگ خود روسیه سبقت 
گرفته و عنوان محبوب ترین مقصد گردشگری جهان 
را از آن خود کند. به نقل از راشاتودی، مسکو به عنوان 
پایتخت روســیه توانســته است طی  ســال جاری با 
پشت سرگذاشتن رقبا به بزرگ ترین مقصد گردشگری 
جهان تبدیل شود. سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، 
با ابراز خرسندی از انتخاب مسکو به عنوان بزرگ ترین 
مقصد گردشگری جهان از تمام کسانی که به این شهر 
رأی دادند، تشــکر کرد. او در اینستاگرام خود نوشت: 
»مسکو در حقیقت بهترین شهر روی زمین است. ما 
یک جایزه بزرگ در حوزه گردشگری را برده ایم. از شما 
به خاطر توجه تان تشکر می کنم.« به گفته سوبیانین، 
طی  ســال جاری 20 میلیون گردشگر از مسکو بازدید 

کرده اند. 

بازار سرمایه

اقتصاد جهان

تابلوی قیمت
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اقتصاد
آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، 
اجاق گاز و اشیای بلند و 

بسیار سنگین  باید با بست 
یا تسمه های مناسب به کف 

و دیوار منزل محکم شوند.

کمک معیشتی 
5 درصد خانوارهای 
بهزیستی واریز نشد

بازار  سکه  )قیمت ها به تومان(
تغییرقیمت )تومان(

سکه امامی 

بهار آزادی

نیم سکه 

ربع سکه 

سکه گرمی 

طالی 18 عیار 

4390000

4298000

2308000

1509000

882000

439600

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1466.48

17.1

63.94

60.75

تغییرقیمت )د الر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
تغییرآزاد )اسکناس(

د الر آمریکا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

12397

13604

16405

3480

-

-

-

-

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:  

درآمد مالیات، کمتر از حقوق کارمندان 
»تمــام بخش هــای اقتصادی در کشــور بــه دنبال 
معافیت های مالیاتی  هستند.« این سخن رئیس سازمان 
امور مالیاتی در نشست با بیمه گران است. به گزارش ایسنا، 
»امیدعلی پارسا« گفته، تمام بخش های اقتصادی فعال در 
جامعه به دنبال معافیت مالیاتی هستند که اگر این اتفاق 
رخ دهد، دیگر چیزی به عنوان درآمد مالیاتی برای دولت 
باقی نخواهد ماند. به گفته پارسا درآمد ماهانه مالیات تقریبا 
نصف پولی است که دولت باید حقوق و مزایای کارمندان 
واریز کند. پارسا در این نشســت درباره مالیات و مسائل 
بیمه ای، درآمدهای مالیاتی کشــور و جلوگیری از فرار 

مالیاتی پزشکان هم صحبت کرده است.
هرطور که شده، به درآمد پزشکان دسترسی 

پیدا می کنیم
بعد از اجباری شدن نصب کارتخوان در بین پزشکان با 
وجود گذشــت چندماه همچنان  درصد باالیی از آنها از 
این موضوع فرار کرده و به طرق مختلف از قانون گریزان 
هستند. امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید 
کرده، پزشــکان حتی اگر دســتگاه کارتخوان هم نصب 
نکنند، باز هم امکان دسترســی به درآمد آنها وجود دارد: 
»همان طور که قانون تأکید کرده باید پزشــکان دستگاه 
کارتخوان نصب کنند اما اگر افرادی باشند که در این بین 
تخلف کرده و کارتخوان نصب نکنند، باید بدانند که ما از 
طریق منابع دیگری که در اختیــار داریم، به طورحتم به 
میزان درآمد آنها دسترسی خواهیم داشت. در خردادماه 
 سال آینده که اظهارنامه های مالیاتی پزشکان را دریافت 
می کنیم، درآمد مشمول مالیات آنها با توجه به اظهارنامه 
و سایر منابع اطالعاتی دریافت خواهد شد و مالیات حقه را 

از آنها می گیریم. مالیات بر حق است و طبق اظهارنامه های 
مالیاتــی خردادماه می توانیم میزان درآمد مشــاغل 
مختلف ازجمله پزشــکان را بررســی کنیــم و قطعا 
جرایمی هم برای کســانی که از قانون گریز می کنند، 

درنظر می گیریم.«
 ایجاد سازوکار یک شکل

برای بررسی مالیات بیمه گران
یکی از مسائل مهمی که در نشست رئیس سازمان 
امور مالیاتی با بیمه گران مطرح شــده، بحش مالیات 

شــرکت های بیمه ای بوده اســت: »درصنعت بیمه با 
مشکالت و مســائلی مواجه هستیم. همچنین بخش 
مالیات هم دچار مشــکالتی اســت؛ به طوری که کل 
درآمدهــای مالیاتی چیــزی حدود 7 الــی 8 درصد 
درآمدهای مردم اســت. بنابراین با ایــن نرخ مالیات 
نمی توان کشــور را اداره کرد. با این حال ما از صنعت 
بیمه حمایــت می کنیم و معافیت هــای مالیاتی هم 
برای آنها درنظر گرفته ایم. حمایت محدود، مســدود 
و کاهنده اســت، در صنعت بیمه هــم حمایت های 

مالیاتی انجام می شــود و به منظور اصالحیه ای برای 
قانون مالیات های مستقیم درحال انجام است که در 

این اصالحیه به صنعت بیمه توجه شده است.«
درآمدهای مالیاتی کشور چقدر محقق شد؟

رئیس سازمان امور مالیاتی درباره درآمدهای مالیاتی 
کشور هم می گوید: »ماهیانه درآمدهای مالیاتی از تمام 
بخش های اقتصاد حدود 10 هزار میلیارد تومان اســت؛ 
این درحالی اســت که تنها حقوق و مزایــای کارکنان و 
بازنشســتگان 18 هزار و 600 میلیارد تومان است؛ یعنی 
کمتر از حقوق کارمندان درآمد مالیاتی از تمام بخش های 
اقتصادی داریم. میزان درآمدهای مالیاتی در هشــت ماه 
امسال 89 هزار میلیارد تومان بود که 94 درصد آن محقق 
شــده اســت. مالیات داروی تلخی اســت که متأسفانه 

هیچ کس نمی خواهد این دارو را بخورد.«
از البی مالیاتی مافیای سیگار بی خبرم

در روزهای اخیر، معاون وزیر بهداشت گفته بود اگر 
افزایش مالیات سیگار انجام می شــد، دیگر نیازی به 
افزایش قیمت بنزیــن نبود و از آن محل درآمد خوبی 
به دست می آمد اما مافیای ســیگار این اجازه را نداد 
و البی های انجام شــده مانع از افزایش مالیات سیگار 
شد. پرسش این موضوع از رئیس سازمان امور مالیاتی 
با واکنــش بی اطالعی او همراه بود. رئیس ســازمان 
امور مالیاتی درباره این موضوع گفته اســت: »در این 
رابطه پاســخی ندارم و آقای معاون وزیر بهداشــت 
باید پاســخگو باشــد و من از البی مافیای سیگار نیز 
بی اطالعم اما در مجموع برنامــه ای هم برای افزایش 

مالیات سیگار نداریم.«

 

بر
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روزانه برای صدور کارت سوخت المثنی  
شــهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتــی ایران گفــت: »پس از اجــرای طرح 
مدیریت مصرف سوخت،  درخواست کارت سوخت المثنی، 

چند برابر افزایش یافت .«
رضایــی ادامه داد: »ظرفیت تولید کارت ســوخت 6برابر 
ظرفیت  معمول تقاضاســت؛ معمول تقاضا در ســال های 
گذشته در بهترین شرایط و در بیشــترین تعداد، پنج هزار 
عدد کارت ســوخت در روز  بــوده اســت.«   او اضافه کرد: 
»ظرفیت تولید کارت سوخت در شرایط عادی 30 هزار عدد 
در روز اســت، لیکن در اواخر ماه گذشــته،  بالفاصله بعد از 
اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت یعنی از بیست وپنجم 
آبان، این درخواســت ها به حدود 85 هزار عــدد )در روز( 
 رسید؛ یعنی تقریبًا سه برابر ظرفیت تعریف شده درخواست 
کارت ســوخت المثنی قبل از اجرای طرح مدیریت مصرف 

سوخت .«

85
هزار درخواست  

ایسنا| بیشــتر آلودگی هوای تهران ناشی از موتورســیکلت های از رده 
خارجی است که بعد از چند ســال  توقف در پارکینگ ها طی مزایده با قیمت 
پایینی به  فروش می رســند. ابوالفضل حجازی، عضــو هیأت مدیره انجمن 
 تولیدکنندگان موتورسیکلت، در حالی که خواستار جلوگیری از ورود دوباره 
 این موتورسیکلت ها به سطح شــهر و تردد آنها شــده بود، گفت: »تولید و 
شــماره گذاری موتورســیکلت های  کاربراتوری از ســال ۹۵ ممنوع شــد، 
اما برخی از شــرکت ها در ســال ۹۶ این موتورها را تولید  و متاسفانه برخی 
ســازمان های دولتی هم از این موضوع حمایت کردند. این برای نخســتین 
بار اســت که به  این صراحت اعالم می کنم در ســال ۹۵،  ســال اتمام تولید 
موتورهای کاربراتوری بود، اما  ســال ۹۶  هم به صــورت چراغ  خاموش این 

محصوالت تولید شد .«
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت درباره آلودگی هوای ناشی 
از  موتورسیکلت های فرســوده، اعالم کرد: »در بحث آالیندگی موتورسیکلت های 
فرسوده و اسقاط آنها، در  حال حاضر در  شرایطی قرار داریم که اسقاط موتورسیکلت ها 
به دلیل افزایش قیمت این محصوالت به  سبب اینکه خریدار قدرت خرید محصول 
جدید و جایگزینی با موتورسیکلت فرسوده را ندارد، به تعویق  می افتد؛ بنابراین اسقاط 
موتورسیکلت های فرسوده ازجمله قانون هایی است که در شرایط فعلی اجرای  آن 

امکان پذیر نیست.«

موتورسیکلت های سطح شهر فرسوده نیستند؛ از رده خارج اند 
به گفته او موتورسیکلت های فرسوده در شهرهای بزرگ مانند تهران وجود ندارد و 
 موتورسیکلت های  فرسوده در شهرها و روستاها استفاده می شوند که مشکل آلودگی 
هوا ندارند. اگر  پلیس از موتورهای ســطح شهر آمار بگیرد، بیشتر موتورسیکلت ها 
گران قیمت و یورو ۴ هستند. آنچه امروز بیشــتر باعث آلودگی هوای تهران شده، 
موتورسیکلت های فروش پارکینگی است.  موتورسیکلت هایی که بیش از ۱۰ الی 
۱۵ سال از عمرشان گذشته و پلیس آنها را متوقف کرده و روانه   پارکینگ ها می شوند. 
مالکان این موتورســیکلت ها به دلیل اینکه هزینه ترخیص برایشــان باال است، از 

 مالکیت های آنها صرف نظر می کنند و برای تحویل آن مراجعه نمی کنند.
عضــو هیأت مدیــره انجمن تولیدکننــدگان موتورســیکلت تصریــح کرد:   
»موتورسیکلت هایی که بعد از چند  سال در پارکینگ ها می مانند، به یکی از سازمان ها 
واگذار شده و این سازمان به جای آنکه این موتورها  را اسقاط کند، از طریق مزایده با 
قیمت های پایین تر به فروش می رساند و این گونه است که این هزینه  کمتر از هزینه 
ترخیص موتورسیکلت از پارکینگ خواهد بود. بنابراین مشتری برایش بهتر است 
که  این را در مزایده خریداری کند تا اینکه هزینه کند و موتورسیکلت را از پارکینگ 
ترخیص کند. ضمن  اینکه این موتورها زمانی که به چرخه شهر برمی گردد، با برگه 
جدیدی که صادر می شود، مالکیت  جدید پیدا می کند و بدین ترتیب دیگر جریمه ای 
هم ندارد. این موتورسیکلت ها دیگر فرسوده نیستند، از رده  خارج اند. آمار داریم که 

به طور مثال موتورسیکلتی را ســه بار پلیس متوقف کرده و روانه پارکینگ شده و 
 مجدد به فروش رسیده است.«

مانع از تردد موتورسیکلت های فرسوده شوید  
حجازی تأکید کرد: »ما معتقدیم باید از ورود این موتورسیکلت ها به سطح شهر 
و چرخه تردد،  جلوگیری شــود. قانون عمر مفید حدود هشت سال در کشور اجرا 
نمی شود. پلیس باید  قانونی را که مجلس شورای اسالمی تصویب کرده است، اجرا 
کند؛ بدین ترتیب موتورسیکلتی که  عمر مفید آن تمام شد، متوقف کند و آن موتور 
دیگر مالکی نداشته باشد و به ستاد اسقاط واگذار شود.  ستاد اسقاط نیز باید موتور را 
»از وسط برش زده« و برگه اسقاطی که دارای ارزش باشد را به مالک  تحویل دهد و 

هر شخص که می خواهد موتور جدیدی بخرد، یک برگه اسقاط نیز خریداری کند.«

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اعالم کرد:   

نقش پررنگ موتورسیکلت های اسقاطی در آلودگی هوا


