
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

جمعى از اساتید دانشگاه و اهالى صنعت و بازرگانى ایران 
در بیانیه اى ضمن اشاره  به وضعیت اقتصاد کشور، شرایط 

را براى آزمون و خطا مناسب نداستند.
به گزارش جهان اقتصاد، در شــرایط حســاس کنونى که 
تحریم هاى ناجوانمردانه غرب، همه گیرى کرونا و برخى 
سوء مدیریت ها و مشکالت دســت به دست هم داده تا 
بحرانى کم ســابقه را به اقتصاد کشور تحمیل کند و تورم 
و گرانى کمرشــکن، معیشــت و گذران روزمره مردم را 
با دشــوارى هاى زیادى مواجه کرده، ضرورى است دور 
از فضاى احساســى و تعصب براى حفــظ منافع ملى و 
مهار گرانفروشى ها و افزایش کمرشکن قیمت ها و رونق 

تولید همدل و همراه شد.
 اقتصاد نحیف ایران در مقطع کنونى، مجالى براى آزمون 
و خطا و میدان دادن به مدیران کم تجربه  باقى نگذاشــته 
و تنها با همت و نبــوغ مدیرانى کارآزموده و متخصص، 
مردمى، باانگیزه و صبور و سیاســتمدارانى پاکدســت و 
دردآشناست که مى توان از این شرایط دشوار عبور کرد. 
مدیرانى کــه در کوران حوادث انقــالب و دفاع مقدس 
آبدیده شده و حاضرند ســرمایه اجتماعى و اعتبار خود 
را در این برهه تاریخى و در آخرین ماه هاى دولت براى 

عبور از بحران و نجات مردم هزینه کنند. 
دکتر محســن مهرعلیزاده، مرد ســال هاى سخت دفاع و 
ســازندگى که کارنامه اى  درخشــانى در مسوولیت هاى 
عالى اجرایى و مدیریت واحدهاى بزرگ صنعتى دارد از  
توانمندترین مدیرانى است که مى تواند با تصدى وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت بر بحــران فزاینده واحدهاى 
تولیدى، افزایش لجام گســیخته قیمت ها و چالش هاى 

پیچیده حوزه بازرگانى و تجارت غلبه کند.
 مهرعلیزاده که تحصیل کرده دانشــگاه تهران و دانشگاه 
تبریــز و تیلبرگ هلند اســت.  او کــه صاحب مطالعات 
گســترده  اى در خصوص اقتصاد کالن و مهندسى اقتصاد 

اســت از اعضاى موسس انجمن مهندسین مکانیک ایران 
در ســال 1366 میباشــد. طراحى و اجراى خطوط تولید 
وانت نیســان 2000 در کاخانجات ســایپا در سال 1361 
و طراحى توســعه خطوط تولیدى خودرو در شــرکت 
هاى خودرو ســاز ایرانى در سال 1363 از دیگر خدمات 
ماندگار این مدیــر موفق در عرصه صنعت اســت. این 
عملکرد موفق همچنــان در جایگاه معاونت وزیر صنایع 
ســنگین در امور صنعتى و بهره بردارى و عضویت هیات 
عامل ســازمان گسترش و نوســازى صنایع ایران از سال 
1364 تا ســال 1369 ادامه داشته است.  حضور در سپاه 
پاســداران انقالب اســالمى و جبهه هاى  جنگ در ایام 
دفــاع مقدس و مدیریت نهاد نوپاى  جهادســازندگى در 
 شهرستان مراغه  ازنخستین عرصه هاى فعالیت مدیریت 

کشورى ایشان بوده است.
    چهار سال مدیریت او در سمت استاندارى خراسان بزرگ 
که هنوز یکپارچه بود ، تحول عظیمى در بخشهاى صنعت 
و اقتصاد این اســتان رقم زد. ایجاد شرکت خودروسازى 

خراسان و اجراى پروژه هاى توسعه راه آهن خراسان از 
جمله راه آهن بافق - مشهد  و ایجاد اولین بورس منطقه 
اى در استان خراســان در سال 79  و اجراى پروژه هاى 
ماندگار اســتانى ، آغازگر تحول بزرگ صنعت و اقتصاد 
استان خراسان شد. فعالیت هاى این مدیر خوشنام باعث 
ایجاد ثبات و امنیت در مرزهاى شــرقى کشور گردید که 
به مدت چند دهه از ناامنى  در  شرق کشور رنج میکشید.  
ایجاد و  تاسیس و توسعه بخشهاى بزرگى از منطقه آزاد 
کیش و پایه گذارى و توســعه شــهرکهاى صنعتى منطقه 
آزاد کیش و بنیان گذارى اولین شــرکت هواپیمایى  غیر 
دولتى کشــور با نام   هواپیمایى کیش ایر در سال 1370 
، نام مهرعلیزاده را به عنوان موســس و بنیانگذار اندیشه 
اولین قطب گردشــگرى کشور در منطقه آزاد کیش آنهم  
در دهه 60 مطرح میکند.   بى گمان اندیشــه هاى موفق 
این مدیر خوشنام و خوشفکر اقتصادى باعث پس انداز و 
جلوگیرى از خروج مبالغ متنابهى ارز از کشــور عزیزمان 
گردیده است.  مهرعلیزاده که سالها سمت ریاست سازمان 

تربیت بدنى و معاونت ریاست  جمهورى ایران را برعهده 
داشته اســت ،تاســیس بانک و بیمه دى و طراحى نظام 
جامع توســعه  ورزش کشــور طى برنامه 20 ساله را نیز 
در کارنامه دارد. ســالهاى ریاســت او بر سازمان تربیت 
بدنى، ســالهاى رشد و پیشرفت  همه جانبه ورزش ایران 
بود. تحت مدیریت او براى اولین بار یک فدراسیون بین 
المللى بنام ایــران در عرصه جهانى پایه گذارى گردید با 
نام فدراســیون بین المللى ورزش هاى زورخانه اى.  از 
دیگر خدمات ماندگار این مدیر خوشنام تاسیس صندوق 
حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش براى اولین بار 
در ایران است. از دیگر عرصه هاى حضور وى یک دوره 
موفق در  سمت استاندارى اصفهان  مى باشد. مهرعلیزاده 
ســالهاى زیادى نیز  عضویت در اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى ایران را تجربه کــرده و همچنان به 

خدمات خویش دراین جایگاه ادامه  مى دهند.
تجربه و درایت این مدیــر مجرب او را به بهترین گزینه 
براى راه اندازى پروژه آغاز مجدد فعالیت نیروگاه بوشهر 
پس از 14 ســال توقف بدل کرد . عملکرد درخشــان او 
علــى رغم همه کارشــکنى هاى قدرتها و شــرکت هاى  
بزرگ و تمامیــت خواه بین المللى  و ایادى خودفروخته 
داخلى از صفحات ماندگار در عرصه مدیریت کشــورى 
بوده و هست . شاید بى جهت نیست که این روزها اهالى 
دانشگاه و صنعت متفق القول چشم انتظار ورود مجدد  او 
به عرصه صنعت کشور را مى کشند و امیدوارند که او را 
به پذیرفتن ســکاندارى صنعت، معدن و تجارت ایران در 
یک ســال باقیمانده از عمر دولت راضى کنند. به جرات 
مــى توان گفت که محســن مهرعلیزاده  بــه عنوان  یک 
مدیر کارکشته و آزمایش پس داده مناسبترین گزینه براى 
وزارتخانه اى اینچنین حســاس و پر اهمیت  است  آنهم 
در ســال پیــش رو که تقابل با تحریم هــا و توطئه هاى 
دشمن     در گرو  مدیریت مدیران کارکشته و خوشنام و 
خوشفکرى چون اوست.  به همین خاطر است که مطرح 
شــدن نام دکتر  مهرعلیزاده موجى از امید و خوشبینى در 

عرصه صنعت و اقتصاد ایران به راه انداخته است.

در بیانیه جمعى از اساتید دانشگاه و اهالى صنعت و بازرگانى ایران مطرح شد:

اقتصاد نحیف ایران مجالى براى آزمون و خطا ندارد
تحلیلگر

  بازگشت رشد بى رمق به بازار سرمایه

پیش بینى هاى هفته گذشته کامال درست از آب درآمد و بازار بورس هفته قرمزى را سپرى 
کرد. تحلیل هاى تکنیکال و روانشناسى معامله نشان مى دهد که شاخص کل روى موج 4 
فرسایشى قرار دارد و بر خالف همه خوشبینى هایى که از سوى برخى مطرح مى شود، این 

هفته نیز بازار رشد قابل توجهى نخواهد داشت.
همانگونه که شنبه هفته گذشته در همین ستون به آن اشاره کردیم موج 4 فرسایشى این روزها 
از جنس اصالح قیمتى و زمانى است و هفته اى که گذشت اغلب نمادها بین10 تا 20 درصد 
ریزش قیمت داشته اند و باتوجه به نزدیک شدن نمادها به نقطه حمایت قبلى خود به نظر 
مى رســد از امروز وارد فاز اصالح زمانى و درجا زدن قیمت ها روى همین محدود باشیم. 
به عبارت ساده تر این هفته دست کمى از قبل ندارد فقط با این تفاوت که بازار کمتر دچار 

ریزش مى شود و بجاى آن نمادها با نوسانات کوچک روى همین قیمت ها باقى مى مانند.
 البته ممکن است در طول هفته بخصوص در روزهاى سه شنبه نبض بازار مجدد شروع به 
زدن کند و نشانه هاى رشد در برخى از نمادها دیده شود ولى الگوى کلى بازار نشان مى دهد 

که تاالر شیشه اى فعال روى نوار اصالح زمانى و درجا زدن قیمت ها قرار دارد.
این درحالى است که در آخرین روز معامالت بورس پس از یک هفته هیجانى با اصالحاتى 
که در پى داشت لحظات پایانى روز چهارشنبه را با افت بیش از 13 هزار واحدى سپرى کرد 
که مهمترین عامل اصالحات هفته جارى خبر چگونگى عرضه سهام دولت در پاالیشگاه ها 
بود. اما در روز چهارشنبه با مشخص شدن نهایى چگونگى واگذارى، بازار تنها دقایق ابتدایى 

را در مدار مثبت گذراند.
همچنین فروش سهام عدالت توسط کارگزارى بانک ها یکى دیگر از دالیل صف فروش بود 
اما سوال اینجاست که چرا سهام هاى دوغول خودرویى "خساپا" و "خودرو" که به شدت 
مورد حمایت بودند تا این حد ریزش کرد؟ بى شک دلیل جذابیت دو نماد خودرویى قرار 
گرفتن آنها در لیست فروش دولت به صورت "داراسوم" بود ولى از آنجایى که این دو شرکت 
زیان هاى فراوانى دارند و فعال همه خبرهاى خوب بازار بوى نفت و پاالیشــگاه مى دهد 

بسیارى تصمیم به خروج از این سهام ها و جایگزینى آن با نمادهاى پاالیشگاهى کرده اند.
اما بازار بورس حتى در این روزهاى قرمز، خرس نشان! نیمه روشن هم دارد، باتوجه به انتظار 
بازار براى رشــد قیمت ها به نظر مى رسد از اواسط هفته روزنه هاى نور سبز روى برخى 
از نماها بتابد که این مى تواند به فضاى روانى بازار آرامش ببخشد. همچنین تغییر ساعات 
معامالت بورس براى کاهش مشکالت هسته اصلى معامالت، یکى از اقدامات بورس تهران 
است که مى تواند صف هاى میلیونى را تا حدودى کنترل و تعادل را کمى منطقى تر از شرایط 
فعلى کند. اما در طول چند هفته اخیر اغلب سهم ها ریزش 30 الى 50 درصدى داشتند و این 
فرصت مقتنمى براى ورود سهامداران جدید و رشد قیمت هاست و طرح َسَلف نفتى هم که 
هنوز جدى نیست و تمرکز دولت همین صندوق ETF هاست که همین امر باعث رشد بازار 
مى شود. ولى همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد بازار از امروز وارد اصالح زمانى مى شود و 
رشد قیمت ها خیلى محدود و آرام است و نباید تا پایان هفته انتظار رشدهاى شارپى را داشت.
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  وحید میرزائى 
 کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه 

کتاب هاى کسب و کار

 با انجام قرعه کشــى دهمین دوره باشگاه مشــتریان بانک آینده، با عنوان «ندیده ها و 
نرفته ها»، 115 برنده این دوره، مشخص شدند.

در ایــن دوره هم مشــتریان بانک آینده با بهره گیرى از خدمــات گوناگون بانکدارى 
الکترونیکى، با توجه به میزان موجودى ســپرده هاى قرض   الحسنه و هم چنین افزایش 
موجودى حساب هاى کوتاه مدت عادى، امتیاز کسب کرده و در قرعه کشى «سفرهاى 
تکرارنشدنى» پایان طرح، شرکت داده شدند. شرط شرکت در این قرعه کشى، کسب 

حداقل پنج هزار امتیاز بود.
جوایز این طرح به ارزش دوازده میلیارد ریال در قالب سفرهاى تکرارنشدنى، شامل پنج 
جایزه یک میلیاردریالى، ده جایزه پانصدمیلیون ریالى و یک صد کمک  هزینه سفر داخلِى 

بیست میلیون  ریالى، براى همه اعضاى باشگاه مشتریان بانک آینده بود.

آیین قرعه کشى با حضور عضو هیأت مدیره، جمعى از معاونان، مدیران و رؤساى شعب 
بانک آینده انجام گرفت و برندگان به این شرح معرفى شدند:

ابوالفضل بذرافشان (تهران - شعبه صادقیه)
نوید دهقانى فیروزآبادى (تهران - شعبه بازار مبل1)

فاطمه عینه دینى پور (کرج – شعبه شهید بهشتى)
ایمان زیویارى اشتربنائى (بروجرد – شعبه آیۀاهللا کاشانى) و

سیدمحمدتقى مسعودى (تهران - شعبه سعدى جنوبى)
برندگان پنج جایزه ویژه یک میلیاردریالى شدند.

مشــتریان محترم، براى مشاهده اســامى همه برندگان قرعه کشى دهمین دوره باشگاه 
مشتریان، مى توانند به ir.ba24 رجوع نمایند.

نشست رییس هیات مدیره مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با دادستان عمومى و انقالب 
مرکز استان هرمزگان و دادستان عمومى و انقالب شهرستان قشم با هدف بررسى و تسریع 

در حل برخى پرونده ها در قشم برگزار شد.
به گزارش ایســنا، صبح روز 23 مردادماه در ابتداى جلســه گزارشى از روند شکل گیرى 
و مراحل طى شــده در پرونده گلدن سیتى ارایه شد و در ادامه دادستان عمومى و انقالب 
مرکز اســتان هرمزگان نیز دستوراتى را در جهت تسریع فرآیند تعیین تکلیف این پرونده 

صادر کرد.
در بخش دیگرى از این جلسه نمایندگان خریداران نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را 
مطرح کردند و از رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خواستار همراهى 

و همکارى براى حل سریع تر مشکل این پرونده شدند.
همچنین در ادامه رییس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم با بیان اینکه 
این سازمان با برگزارى جلسات متعددى در گذشته همراهى کافى با خریداران براى حل 
مسائل پیش آمده داشته و تمام تالش هاى صورت گرفته در راستاى به سامان رسیدن این 

پروژه است.
شرایط ساخت و ساز و تسریع روند احداث پالژ بانوان در ساحل جنوبى جزیره قشم نیز از 

دیگر پروژه هایى بود که دادستان عمومى وانقالب استان مورد بررسى قرار داد.

در انتها دادســتان عمومى و انقالب مرکز استان هرمزگان پیشنهاداتى را براى جلوگیرى از 
طوالنى شدن روند قضایى این پرونده و جلب نظر طرفین مطرح و تاکید کرد که اجراى این 

پیشنهادات مانع زیان خریداران و سازمان منطقه آزاد قشم خواهد شد.
در ادامه معاون فرهنگى، اجتماعى و گردشگرى سازمان منطقه آزاد قشم گزارشى پیرامون 
بررسى مستندات تخلفات گسترده در واگذارى و تخریب میراث طبیعى ملى در محدوده 
ژئوپارك قشم و ژئوسایت غار نمکدان ارائه کرد و خواستار دستور ویژه دادستان عمومى و 

انقالب مرکز استان هرمزگان براى توقف این طرح ها شد.
ارائه گزارشى از عملکرد یگان حفاظت از اراضى ملى و دولتى و اجراییات سازمان منطقه 
آزاد قشم در سال 1398 و چهارماهه نخست سال جارى (1399) بخش دیگرى از جلسه 
ویژه سازمان منطقه آزاد با حضور مدیرعامل این سازمان و دادستان عمومى و انقالب مرکز 

استان هرمزگان بود.
در پایان رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، دادستان عمومى و انقالب 
استان هرمزگان، رییس دادگسترى شهرستان قشم، دادستان عمومى و انقالب این شهرستان 
به همراه جمعى از معاونین و مدیران ســازمان منطقه آزاد قشم از محدوده ژئوسایت غار 
نمکدان و ساخت و سازهاى صورت گرفته مزارع میگو در حریم این ژئوسایت بازدیدى 

میدانى به عمل آوردند.

پرداخت بیمه بیکارى کرونا از جمله تســهیالت دولت براى کمک به معیشــت افراد 
بود که سه ماه متوالى پرداخت شد. جاماندگان این طرح و کسانى که بیکارى آنان در 
خردادماه نیز ادامه داشت براى ثبت درخواست باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و 

اقدامات الزم را انجام دهند.
به گزارش ایرنا، دولت پس از شــیوع کرونا و تعطیلى کسب و کارها براى حمایت از 
معیشت کسانى که بیکار شدند تصمیم گرفت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) 
بیمه بیکارى پرداخت کند، حال این سوال مطرح مى شود که پس از این تاریخ، پرداخت 

بیمه بیکارى به چه صورتى خواهد بود و آیا به روال گذشته بازمى گردد؟
بیکارى، یکى از تبعات اقتصادى شیوع کروناست که به  واسطه اعمال محدودیت هاى 
ترددى و تعطیلى کسب  وکارها، دامن گیر بخش قابل توجهى از نیروى کار کشور شده 

است.
دولت براى حمایت از معیشت کسانى که باالجبار در دوره شیوع کرونا کار خود را از 
دســت داده اند، پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که با تزریق به صندوق بیکارى، 
صرف حمایت از کسانى خواهد شــد که با تعطیلى مشاغل در اپیدمى کرونا از ادامه 
  bimebikari.mcls.gov.ir کار بازمانده اند.  براى همین منظور سامانه اى به آدرس

راه اندازى شد تا افراد، درخواست خود را در آن ثبت کنند.
براســاس آخرین آمار در اســفند ماه حدود 277 هزار و 500 نفر در سه مرحله بیمه 
بیکارى دریافت کردند. در فروردین ماه با احتساب افرادى که در اسفند ماه مقررى بیمه 
بیکارى دریافت کردند رقم به 503 هزار و 74 نفر رسید و این رقم در اردیبهشت ماه 

به 331 هزار و 32 نفر رسید.
در این میان با وجود تاکید فراوان مبنى بر ثبت نام متقاضیان دریافت بیمه بیکارى کرونا 
در ســامانه بیمه بیکارى ( bimebikari.mcls.gov.ir) برخى به اداره کاریابى و یا 
ادارات کار محل ســکونت خود مراجعه و آنجا ثبت نام کردند که منجر به جا ماندن 
نام این افراد شــده است که بنا به گفته مدیرکل بیمه بیکارى وزارت تعاون حدود 14 

هزار نفر هستند.
مدیرکل بیمه بیکارى وزارت تعاون در صفحه اینســتاگرام وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى درباره نحوه ورود اطالعات در ســامانه جامع کار براى دریافت بیمه بیکارى 

توضیحاتى داده است.
به گفته «مسعود بابایى» افرادى که در سامانه بیمه بیکارى کردند، به چند دسته تقسیم 
مى شوند، برخى مقررى بیمه بیکارى که ستاد ملى مقابله با کرونا براى سه ماه متوالى 
(اسفند، فروردین و اردیبهشت) را مصوب کرده بود را دریافت کردند که تعداد آنها یک 

میلیون و 133 هزار نفر است.
گروه دوم جاماندگانى هســتند که شماره موبایل آنها اشتباه بوده و یا اینکه در سامانه 

مربوطه ثبت نام نکردند. وزارت تعاون، براى این افراد پیامک فرســتاده تا وارد سامانه 
شوند و اطالعات خود را وارد یا به روز رسانى کنند.

گروه سوم نیز افرادى هستند که به هر دلیلى شماره حساب بانکى خود را با تاخیر در 
ســامانه بیمه بیکارى وارد کردند و در نتیجه پیامک وزارت تعاون نیز با تاخیر ارسال 

شده است.
مدیرکل بیمه بیکارى وزارت تعاون توضیح داد: افرادى که بیمه بیکارى دریافت کردند، 
چنانچه بیکارى آنها استمرار دارد، براى این افراد به نوبت پیامک ارسال مى شود. اما این 
افراد منتظر پیامک نباشند و به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و اعالم کنند که قصد احراز 

هویت براى سامانه جامع روابط کار را دارند.
 چنانچه افراد قبل از این احراز هویت شده باشند، دیگر نیازى به احراز هویت مجدد 
ندارد با همان پسوردى که پیش از این دریافت کردند مى تواند وارد سامانه جامع روابط 
کار شوند و سپس زیرسامانه روابط بیمه بیکارى را انتخاب و مدارك الزم را ارائه کنند.
مســعود بابایى اظهارداشت: از ابتداى خردادماه بررسى ها و پرداخت هاى بیمه بیکارى 
افراد طبق قانون بیمه بیکارى و ماده هفت این قانون بوده است و پرداخت آن مشروط 

به داشتن شرایط قانونى است.
به گفته این مقام مســوول افرادى که خودشان ادراك مى کنند که شرایط دریافت بیمه 
بیکارى را دارند نیز باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و ا حراز هویت شوند 
و مراحل را به همان ترتیبى که توضیح داد طى کنند تا بررســى هاى الزم درخصوص 

تقاضاى آنها نیز انجام شود.
بابایى تاکید کرد که بررســى و رســیدگى به درخواســت بیمه بیــکارى به صورت 

الکترونیکى انجام مى شود.
وى درباره ارائه مدرك تحصیل در سامانه جامع روابط کار، گفت: این درخواست به این 
دلیل است که افراد بى سواد در کالس هاى نهضت سوادآموزى شرکت کنند همچنین 
برخى افراد مدرك و گواهى نامه مهارتى خاصى دارند که با بارگذارى آن در ســامانه، 

زمینه اشتغال مجدد براى آنها فراهم شود
مدیرکل بیمه بیکارى وزارت تعاون تاکید کرد: ممکن اســت افراد براى دریافت بیمه 
بیکارى به صورت حضورى به کاریابى یا ادارات کار محل ســکونت خود مراجعه و 
ثبت نام کرده باشند، این افراد نیز حتما باید به سامانه جامع روابط کار و زیرسامانه بیمه 

بیکارى مراجعه و اطالعات خود را وارد کنند.
وى درباره لزوم داشتن کارت پایان خدمت براى دریافت مقررى بیمه بیکارى، گفت: 
اشتغال به کار بدون داشتن کارت پایان خدمت غیرقانونى است و در اشتغال غیرقانونى 
به هر دلیلى که باشد بیمه بیکارى تعلق نمى گیرد اما چنانچه به لحاظ قانونى اشتغال افراد 

مجاز باشد مشمول دریافت بیمه بیکارى هستند.

طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتى تمامى اشخاص حقیقى خریدار سکه از بانک مرکزى که در 
سال 1398 به دریافت حداکثر 185 قطعه سکه اقدام کرده اند مشمول مالیات مقطوع هستند.

به گزارش ایرنا، رئیس کل سازمان امور مالیاتى با صدور بخشنامه اى با صدور بخشنامه اى تمامى 
اشخاص حقیقى خریدار سکه از بانک مرکزى که در سال 1398 به دریافت حداکثر 185 قطعه 

سکه اقدام نموده را مشمول مالیات مقطوع اعالم کرد.
 طبق این بخشنامه تمامى اشخاص حقیقى خریدار سکه از بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران که در ســال 1398 به دریافت حداکثر 185 قطعه ســکه اقدام کرده اند مشمول مالیات 
مقطوع موضوع این دســتورالعمل هستند و بایستى اظهار نامه مالیاتى خود را در موعد مقرر 

تسلیم نمایند.
 مهلت پرداخت مالیات این افراد، حداکثر تا پایان مردادماه ســال 1399 تعیین شــده است و 
خریداران مذکور باید با مراجعه به ســامانه عملیات الکترونیکى مودیان مالیاتى سازمان امور 

مالیاتى کشور به نشانى tax.gov.ir نسبت به پرداخت پرداخت مالیات اقدام کنند.
بر اساس این بخشنامه افرادى که در سال 98 کمتر از 10 سکه خریدارى کرده باشند، مشمول 
مالیات نمیشوند، اما خریداران 10 تا 30 سکه به ازاى هر قطعه سکه 200 هزار تومان، خریداران 
30 تا 50 ســکه نیز به ازاى هر قطعه ســکه 520 هزار تومان و افرادى که از 50 تا 185 سکه 
خریدارى کرده باشند به ازاى هر قطعه سکه 650 هزار تومان مالیات مقطوع باید پرداخت کنند.

همچنین به اشخاصى که امکان پرداخت مالیات مقطوع مشخص شده را به صورت کامل تا 
پایان مردادماه سال 1399 نداشته باشند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر چهار ماه به صورت 
مساوى تقسیط مى شود.  افرادى که در سال گذشته نسبت به دریافت بیش از 185 قطعه سکه از 
بانک مرکزى اقدام کرده اند و همچنین صاحبان مشاغلى که شغل مرتبط با خرید و فروش سکه 
دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتى و پرداخت مالیات 

متعلق در موعد مقرر پایان مردادماه 1399 هستند.

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با مقامات قضایى بررسى شد115 برنده دهمین دوره باشگاه مشتریان بانک آینده مشخص شدند
پرونده فرودگاه قدیم، غار نمکدان و پالژ بانوان قشم روى میز دادستان

چگونگى ثبت نام جاماندگان بیمه بیکارى کرونا براى دریافت مقررى

میزان مالیات مقطوع خریداران سکه در سال 1398 مشخص شد


