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تومان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

مردم بیش از این ظرفیت گرانی ندارند

تقاضای کاذب رو به کاهش است ؛

دستهای پشت پرده
مانع کاهش نرخ ارز

طرح ساماندهی صنعت خودرو
امروز بررسی میشود

شواری پول و اعتبار در حال بررسی
افزایش سقف وام ساخت مسکن

افزایش  113درصدی قیمت کاالهای اساسی در یک سال
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

هواپیماسازان غربی در مسیر بازگشت
به قرارداد با ایران

عبور از پیک موج چهارم کرونا

صفحه 5

حرکت دالر در کانال  ۲۲هزار تومانی

نرخ دالر در رصافیهای بانکی دیروز (شنبه ۲۵ ،اردیبهشتماه) با  ۲۰۲تومان افزایش
نسبت به روز کاری گذشته به رقم  ۲۲هزار و  ۱۸۳تومان رسید.به گزارش ایرنا ،قیمت فروش
یورو نیز با افزایش  ۲۰۲تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم  ۲۶هزار و  ۶۵۲تومان
رسید.قیمت خرید هر دالر  ۲۱هزار و  ۷۴۳تومان و نرخ خرید هر یورو نیز  ۲۶هزار و ۱۲۴
تومان بود.عالوه بر این ،نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی  ۲۲هزار و  ۳۰۶تومان و نرخ
فروش آن  ۲۱هزار و  ۸۱۲تومان اعالم شد .همچنین نرخ خرید یورو در این بازار  ۲۶هزار
و  ۵۷۱تومان و نرخ فروش آن نیز  ۲۶هزار و  ۳۰۸تومان اعالم شد.در سامانه سنا نیز قیمت
دالر  ۲۱هزار و  ۷۹۰تومان و قیمت یورو  ۲۶هزار و  ۴۵۴تومان رقم خورده است.همچنین
در سامانه نیام  ،حواله یورو به قیمت  ۲۵هزار و  ۱۱۸تومان فروخته و حواله دالر به قیمت
 ۲۰هزار و  ۶۸۹تومان معامله شد.
برای پاسخ به سواالت نمایندگان؛

دژپسند و شریعتمداری به مجلس میروند

کمیسیون اقتصادی مجلس طی هفته جاری با دعوت از وزرای کار و اقتصاد ،سواالت
منایندگان مجلس را بررسی خواهند کرد.
به گزارش خانه ملت ،کمیسیون اقتصادی مجلس طی هفته جاری در روزهای یکشنبه،
دوشنبه و سهشنبه ( 27 ،26و  28اردیبهشت ماه) جلسات خود را برگزار میکند.
این کمیسیون در روز یکشنبه عرص بررسی ‘طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال’‘ ،الیحه
مالیات بر ارزش افزوده’‘ ،الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت
جمهوری غنا بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد
مالیاتهای بر درآمد ،رسمای ه و عواید رسمایهای’ ،الیحه ‘پروتکل اصالحی موافقتنامه تشویق
و حامیت متقابل از رسمایهگذاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری
کرواسی’ ،الیحه ‘پروتکل بین دولت جمهوری اسالمی ایران و شورای فدرال سوئیس به
منظور اصالح موافقتنامه ( )۵آبان  ۱۳۸۱هجری شمسی ( ۲۷اکترب  )۲۰۰۲میان دولت
جمهوری اسالمی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در
مورد مالیاتهای بر درآمد و رسمایه و پروتکل آن’ ،انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون
برای عضویت در شورای موضوع جز  ۵بند الف تبرصه قانون بودجه سال  ۱۴۰۰و دعوت از
وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخ به سوال آقای سید غنی نظری خانقاه مناینده محرتم خلخال
و کوثر را در دستور کار خود دارد.
کمیسیون اقتصادی در جلسه روز دوشنبه ضمن دعوت از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتامعی
جهت بررسی سواالت علی اکرب کریمی ،مناینده اراک ،کمیجان و خنداب ،علی خرضیان،
مناینده تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس ،جالل محمودزاده ،مناینده مهاباد؛ بررسی
تقاضای تعدادی از منایندگان مجلس در اجرای ماده  ۲۱۲آئین نامه داخلی برای رضورت
تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص و توزیع منابع توسط بانک توسعه تعاون در پنج سال
گذشته ،صندوق کارآفرینی امید و عملکرد سازمان تامین اجتامعی در رسمایه گذاری در
استان ها به ویژه استان گلستان را در دستور دارد.
در جلسه روز سهشنبه کمیسیون اقتصادی ‘طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال’ ،رأی گیری
در خصوص الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (اعاده شده از شورای نگهبان)،
رأی گیری نهایی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص نحوه اجرای طرح جامع مالیاتی
موضوع اعامل ماده ( )۲۳۴آیین نامه داخلی رسیدگی خواهد شد .همچنین این کمیسیون
روز سهشنبه با دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی ،سواالت علیرضا ورنارصی قندعلی
مناینده مسجدسلیامن ،رحمت اله نوروزی مناینده علی آباد کتول( ۲فقره) ،سیدمحمد مولوی
مناینده آبادان( ۵فقره) ،محمدرضا صباغیان مناینده بافق( ۳فقره) ،سیدجلیل میرمحمدی
میبدی مناینده تفت و میبد ،علی اصغر خانی مناینده شاهرود و میامی ،جالل محمودزاده
مناینده مهاباد ( ۲فقره) ،سیدمحمدرضا میرتاج الدینی مناینده تربیز ،محمدتقی نقدعلی
مناینده خمینی شهر ،محسن فتحی مناینده سنندج ،سیدمصطفی آقامیرسلیم مناینده تهران،
علیرضا نظری مناینده خمین ،مهدی طغیانی مناینده اصفهان ،جعفر قادری مناینده شیراز،
ابراهیم عزیزی مناینده کرمانشاه ،محمدصالح جوکار مناینده یزد ،امانقلیچ شادمهر مناینده
گنبدکاووس ،آرا شاوردیان مناینده مسیحیان ارمنی شامل ایران و خانم معصومه پاشائی
بهرام مناینده مرند و جلفا را بررسی میکند.

کج سلیقگی توصیف کرد و ادامه داد :دولت باید
با پیش بینی متهیدات مناسب مانند آرد ،آب ،برق
و گاز یارانهای را هزینه نانوایان را کاهش دهند تا
نیازی به گرانی نان نباشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان
اینکه مردم بیش از این ظرفیت گرانی را ندارند،
اضافه کرد :باید به جای افزایش قیمت نان تدبیری
برای تامین نیاز نانوایان مانند معافیتهای
مالیاتی پیش بینی کرد.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

عبور از پیک موج چهارم کرونا
در حال جهش است و همچنان داروی قطعی ندارد و راه اصلی برای
کنرتل آن ،اجرای دقیق پروتکلهای بهداشتی است.
رئیس جمهور افزود :در برابر این ویروس موضوع امیدوارکننده این
است که کوتاهتر از زمانی که تصور میشد ،واکسن آن وارد بازار شد و
امروز دنیا به دنبال تحرک شدید ،برای تولید واکسن است .اما در عین
حال تولید واکسن با نیاز به واکسن همخوانی ندارد و به اندازه کافی
در دنیا وجود ندارد ،تاکنون نیز فقط کشورهای محدودی توانستهاند
به اندازه نسبتا ً مناسبی واکسیناسیون را انجام دهند.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش ها و آمارهای ارائه شده از وضعیت
موج چهارم بیامری در کشور در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با
کرونا ،اظهار داشت :منودارهایی که در جلسه اعالم شد ،نشان میدهد
که رشایط کشور بهرت شده و فقط  ۳شهرستان قرمز باقیامنده است.

مبلغ جدید وام مسکن هفته آینده اعالم میشود؛

شواری پول و اعتبار در حال بررسی
افزایش سقف وام ساخت مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی
با بیان “وام تولید مسکن به
پروژههای ارزانقیمت پرداخت می
شود”،گفت :شواری پول و اعتبار
در حال بررسی افزایش سقف وام
ساخت مسکن است.
به گزارش تسنیم ،محمود
محمودزاده اظهار کرد :بر اساس
قانون بودجه  1400باید  1.2میلیون
واحد مسکن شهری و روستایی تا از
تسهیالت ساخت مسکن استفاده
کنند .از این تعداد  400هزار واحد
برای واحدهای مسکونی روستایی

و  800هزار واحد برای واحدهای
مسکونی شهری در نظر گرفته شده
است.
وی با بیان اینکه وام ساخت برای
رونق تولید مسکن افزایش یافت،
افزود :مالکان خصوصی ،خودمالکان
و سازندگان بخش خصوصی بر
اساس ضوابطی که وزارت راه و
شهرسازی تعیین کرده به بانکها
مراجعه کرده و تقاضای استفاده
از تسهیالت ساخت را داشته
باشند .بر اساس شاخص بندی که
انجام شده این تسهیالت در اختیار

واجدان رشایط که عموما سازندگان
واحدهای متوسط و ارزانقیمت
هستند ،قرار میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه تسهیالت
ساخت مسکن افزایش یافته به
واحدهای گرانقیمت پرداخت
منیشود که این بخشی از ضوابط
وزارت راه و شهرسازی است ،ترصیح
کرد:با این کار بخش عمدهای از
واحدهای نیمه متام سطح کشور
توساز در سال
تکمیل و رونق ساخ 
جاری بیشرت شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی از
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همین صفحه

مردم بیش از این ظرفیت گرانی ندارند

رئیس جمهور با بیان اینکه سالمت اجتامعی و حفظ جان خودمان و
تک تک افراد جامعه بسیار مهم است ،گفت :می توان گفت از پیک
موج چهارم عبور کرده ایم و در مسیر رشایط نزولی هستیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،حسن روحانی روز شنبه در
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه روند خوشبختانه به تالش
و فداکاری کادر درمان و همچنین رعایت پروتکل ها و اجرای دستور
العمل های بهداشتی از سوی مردم  ،روند کاهشی و نزولی ابتال و
فوت در همه استانها آغاز شده است ،گفت :می توان گفت از پیک
موج چهارم عبور کرده ایم و در مسیر رشایط نزولی هستیم.
روحانی خاطرنشان کرد :پیشبینیها نشان می دهد که حداقل تا پایان
سال باید همچنان مراعات دستورالعملهای بهداشتی را با جدیت
دنبال کنیم و آنچه مسلم است اینکه این ویروس با نامهای مختلف

از منابع هدفمندی برای حمایت از تولید

1

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

توجیهی ندارد زیرا در رشایط فعلی که گوشت
از سفره مردم حذف شده ،گران کردن نان جفا
است.
مناینده مردم سنقر در مجلس با بیان اینکه گرانی
نان موجب میشود که بسیاری از مردم به رنج
بیافتند و این موضوع زیبنده نظام نیست ،افزود:
در صورت لزوم ،مجلس به این موضوع ورود
میکند تا از فشار به اقشار ضعیف جلوگیری کند.
این مناینده مردم در مجلس یازدهم گرانی نان را

اختصاص  ۳۲هزار میلیارد تومان

قیمت سکه دوباره از  10میلیون تومان عبور کرد

دژپسند و شریعتمداری
به مجلس میروند

1

صفحه 2

برای پاسخ به سواالت نمایندگان؛

همین صفحه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان
اینکه مردم بیش از این ظرفیت گرانی ندارند،
گفت :دولت باید با پیش بینی متهیدات مناسب
مانند آرد ،آب ،برق و گاز یارانهای را هزینه
نانوایان را کاهش دهند تا نیازی به گرانی نان
نباشد.
سیدجواد حسینی کیا در گفتوگو با خانه ملت
درباره گرانی  50درصدی نان ،گفت :افزایش
قیمت نان با توجه به مشکالت معیشتی کنونی
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مبلغ جدید وام مسکن هفته آینده اعالم میشود؛

صفحه 2

وزیر راه و شهرسازی خبرداد:

1

بررسی تعیین سقف وام ساخت
در شورای پول و اعتبار خرب داد و
گفت:بانک مرکزی جدول سهیمه
بانکها را اعالم کرده و مبلغ وام
طی یک تا دو هفته آینده اعالم
خواهد شد.
محمودزاده با بیان اینکه بانکها
و موسسات مالی و اعتباری ملکف
به اجرای این طرح هستند ،اظهار
کرد :سهمیه بانک مسکن با توجه
به تخصصی بودن آن بانک در
حوزه مسکن از سایر بانکها بیشرت
خواهد بود.

جریمه عدم ثبت اطالعات واحد مسکونی
اعالم شد

متامی رسپرستان خانوار مکلف هستند تا نوزدهم خرداد ماه نسبت به ثبت اطالعات
محل سکونت خود در سامانه اعالمی وزارت راه و شهرسازی اقدام منایند.
به گزارش خربآنالین؛ مالکانی که پس از پایان مهلت خوداظهاری ،نسبت به ثبت
اطالعات خود اقدام نکنند ،مشمول جریمههایی خواهند شد.
بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود
ازقبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک ،خدمات ناشی از اعامل سیاستهای
حامیتی ،یارانه ای و کمک معیشتی ،تعویض پالک خودرو ،فروش انشعاب آب ،برق،
تلفن و گازطبیعی ،ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه ،گذرنامه ،مدارک خودرو،
اخطاریه ،ابالغیه ،ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت ،استحقاق دریافت
خوابگاه دانشجویی و امثال آن را رصفاً با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا رشح
نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه امالک و اسکان
کشور ارائه کنند .همچنین حداکرث ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجرا شدن این
تبرصه ،کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضالب ،برق ،گاز و تلفن
مکلفند قبوض مرصفی را براساس اطالعات مندرج در سامانه امالک و اسکان کشور،
مطابق باکدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر منایند.
بر اساس این گزارش رضورت دارد مالکان با شامره همراهی که مالکان آن برای کد
ملی انها ثبت شده است ،وارد سامانه شوند .بر این اساس مقرر است افراد نسبت
به ثبت املک خود و افراد تحت تکفل خانوارشان در سامانه اقدام منایند .در این
میان خانوارهایی که در واحدی مسکونی با دو سند مجزا سکونت دارند و نسبت
به تجمیع آن اقدام کردهاند نیز باید هر دو خانه را به صورت مجزا ثبت کنند و
اگر یک از واحدها به عنوان اقامتگاه دوم تلقی نشود ،مشمول مالیات خواهد شد.
ثبت امالک از سوی مالکان و مستاجران توامان باید صورت گیرد .در این راستا ملک
موظف است در قسمت افزودن ملک بعد از ورود اطالعات ملک ،در قسمت
اطالعات سکونت ،گزینه “شخص دیگری ساکن است “ .را انتخاب کرده و اطالعات
مستاجر خود را در آن وارد منایید.
در این راستا اگر ملکی در طول سال ۱۲۰ ،روز خالی مباند ،اما مالک آن را فروخته
باشد ،به طوری که بخشی از  ۱۲۰روز زمان خالی ماندن ،در اختیار مالک اول و
مابقی در اختیار مالک دوم باشد ،نیز تنها در صورت مشمول مالیات می شود که
 ۱۲۰روز از زمان خالی بودن در اختیار یک مالک باشد ،مشمول مالیات میگردد.
نکته مهم اینجاست که فرسودگی و عدم امکان سکونت مالک عدم شمولیت در
مالیات نیست و به هر حال ملک مشمول مالیات خانه خالی می گردد .الزم به
توضیح است واحدهای مسکونی در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت مشمول
مالیات خانه خالی منی گردند اما چنانچه اطالعات آنها در سامانه اظهار نشوند،
مشمول جریمه خواهند شد.

قیمت سکه دوباره از  10میلیون تومان عبور کرد

قیمت هر قطعه سکه متام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار تهران با افزایش
 ۱۶۰هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به  ۱۰میلیون و  ۱۷۰هزار تومان
رسید.
به گزارش ایرنا ،دیروز ،ارزش هر قطعه سکه متام بهار آزادی طرح جدید با افزایش
 ۱۶۰هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم  ۱۰میلیون و  ۱۷۰هزار تومان رسید
و سکه متام بهار آزادی طرح قدیم نیز  ۱۰میلیون و  ۱۰۰هزار تومان معامله شد.
همچنین نیمسکه بهار آزادی پنج میلیون و  ۸۰۰هزار تومان ،ربع سکه سه
میلیون و  ۸۰۰تومان و سکه یک گرمی هم  ۲میلیون و  ۲۵۰هزار تومان قیمت
خورد.
عالوه بر این ،در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به  ۱۰۱هزار و  ۵۷۳تومان
رسید.قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و  ۴۰۰هزار تومان شد.
همچنین اونس جهانی طال نیز یکهزار و  ۸۴۳دالر و  ۷۶سنت فروخته شد.

