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رشد هفتگی بورس ۹۷۵۲ واحد
شــهروند| در جریان معامالت بورس اوراق بهادار در هفته ای 
که گذشــت، طی ســه روز معامالتی تعداد 12027 میلیون انواع 
اوراق  بهادار به ارزش 51741 میلیارد ریال در بیش از یک میلیون و 
338 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که در مقایسه با هفته  قبل تر 
که 5 روز معامالتی داشــت، به ترتیب 38، 36 و 32 درصد کاهش 
را تجربه کردند .  این گزارش می افزاید: شاخص بورس نیز در پایان 
معامالت هفته منتهی به 22 شهریور با 9752 واحد افزایش، معادل 
3.36  درصد رشــد را به ثبت رساند و به رقم 299931 واحد رسید. 
شاخص کل هموزن هم با 4296 واحد افزایش معادل 5.42 درصد 

 رشد رقم 83500 واحد را به نمایش گذاشت.

در تاالر حافظ

 

قیمت »تومان« انواع روغن

40هزار و 500 روغن نیمه جامد بدون ترانس الدن طالیی مقدار 5کیلوگرم

15هزار  روغن مایع آفتابگردان حاوی ویتامین D وE الدن مقدار 1620گرم

35هزار و 650  روغن جامد ساده امگا اویال 4هزار گرم

14هزار و 910  روغن مخصوص سرخ کردنی بهار الماس مقدار 1800 میلی لیتر

23هزار و 600 روغن مایع آفتابگردان حاوی ویتامین D و E الدن مقدار 2700گرم

8هزار و 750  روغن نیمه جامد الدن مقدار 900گرم

22هزار و 700  روغن سرخ کردنی بهار مقدار 3 لیتر

24هزار و 650  روغن مخصوص سرخ کردنی بهار الماس بدون پالم مقدار 2700گرم

7هزار و 500  روغن سرخ کردنی اویال مقدار 0.81 لیتر

8هزار و 300  روغن مخصوص سرخ کردنی بهار الماس مقدار 1000میلی لیتر

24هزار و 100  روغن الدن طالیی آزاد بدون ترانس مقدار 2700گرم

24هزار و 100 روغن نیمه جامد الدن مقدار 2700گرم

6هزار و 800 روغن مخصوص سرخ کردنی بهار مقدار 810گرم

12هزار  روغن مخصوص سرخ کردنی بهار حجم 1.5 لیتر

25هزار روغن مخلوط ذرت و کانوال مازوال مقدار 1.8 لیتر
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چهار هزار و 300 واحد از 66 هزار خانه آسیب دیده در ســیل تحویل داده شدند. عزیزاهلل مهدیان،  معاون 
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اعالم این خبر به تسنیم گفت: »تاکنون 26 هزار واحد پی کنی، 20  هزار واحد 
پی کنی و پی ســازی، 12 هزار واحد نصب اسکلت، 20 هزار واحد تکمیل فونداســیون، 5  هزار و 120 واحد 
مسقف و حدود 5 هزار واحد دیوار چینی شده است .« او همچنین گفت: »امیدواریم تا پایان سال کار واحد های 
احداثی تمام شود، اما به دلیل تأخیر در پرداخت  تسهیالت مرحله دوم این روند کند شده و ممکن است در 

استان های سردسیر نتوانیم ساخت واحد های  تخریب شده براثر سیل را تا پایان سال به اتمام برسانیم .« 

 تحویل
  ۴ هزار خانه

 به سیل زدگان  
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گیجی ناخواسته می شوند که 
ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.
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را برای شما رجیستر کند، کار خیلی سختی نیست. 
اتفاقی  که اگر بیشتر پی آن را بگیرید، به گروه های 
تلگرامــی کــه کارشــان مختــص خریدوفروش 
پاسپورت های  مسافران اســت، می رسید. البته بعد 
از طرح رجیســتری بــرای مدت کوتاهــی موبایل 
قاچاق وارد کشور نشــد اما  با گذشت زمان و ایجاد 
مشکالت ارزی برای تأمین نیاز بازار موبایل به شکل 
رســمی، نوع جدیدی از این  قاچاق شکل گرفت که 
با اسم گوشی مســافرتی انجام می شد. اما از ابتدای 
خرداد ۹۸، فقط کســانی می توانند  به عنوان مسافر 
یــک موبایل را رجیســتر کنند که مســافر واقعی 
بوده اند، چراکه حاال ســامانه گمرک به ناجا  متصل 
اســت و خروج و ورود افراد به کشور قابل تشخیص 
شده است؛ چون با اتصال ســامانه گمرک به  ناجا، 
از ابتدای خردادماه امســال صرفا مسافرهای واقعی 
می توانند تنها یک موبایل را در  سال رجیستر  کنند. 
همین مســأله، بازار خریدوفروش پاســپورت و 
رجیســترکردن موبایل به شکل مســافری را داغ 
کرده  اســت؛ به خصوص در فروشــگاه های بزرگ و 
پاساژهایی که این روزها مشــتری چندانی ندارند  
 .همین  موضوع باعث شــده شــما وقتی به همراه 
تورهای مسافرتی به سفرهای خارج از کشور بروید، 
با این  پیشــنهاد روبه رو شــوید که در ازای دریافت 
مبلغی یک گوشــی موبایل بخرید تا وقتی به تهران 
رسیدید و  رجیستری گوشی ثبت شد، بتوانید امتیاز 
آن را بفروشید و بخشی از هزینه سفرتان را جبران 
کنیــد. در واقع  هــم می توانید امتیاز رجیســتری 
گوشی تان را به کسی که صاحب تور بوده، بفروشید 

تا سفر ارزان تری  داشته باشید. 

شهروند|  »مالیات دریافت شــده از خریداران 
کاال و خدمــات در مناطــق آزاد     بایــد پس داده 
شــود.«  مدیرکل دفتر فنــی و اعتراضات  مودیان 
مالیاتی می گوید که فعاالن اقتصادی مقیم مناطق 
آزاد  نبایــد در زمان عرضه کاال و خدمات مبالغی را 
تحت عنوان مالیات  و  عــوارض دریافت کنند، در 
غیراین صورت مکلف به عودت مبالغ دریافت شده 
از خریداران کاال و خدمات هستند. براساس قانون، 
 خرید کاال در مناطق آزاد مشمول مالیات بر ارزش 
افزوده نمی شــود و اگر خریدارانــی در این مناطق 
مالیات بر ارزش افــزوده  پرداخته انــد، می توانند 
به ارگان هــای نظارتی شــکایت کننــد و مالیات 

کاالیشان را پس بگیرند. 
این معافیت مالیاتی سال هاست که برای فعاالن 
اقتصادی در مناطــق آزاد و البته ویــژه اقتصادی  
اعمال می شود که رئیس  ســابق منطقه  آزاد قشم 
به »شــهروند« می گوید این قانون بیش از این که 
منجر به رونــق تولید و اقتصاد این مناطق شــود، 
 درآمدهای هنگفتی را بــرای دالل های کاال ایجاد 

کرده است.
  آن گونه که مشیری می گوید در سایر کشورهای 
جهان معافیت های مالیاتــی مناطق آزاد برای این 
اعمال می شود که ســرمایه گذاران  در این مناطق 
اشــتغال آفرینــی و تولید کنند و نه این که ســود 
حاصل از این معافیت های مالیاتی به جیب دالالن 

کاال برود.  
او  با بیان این که معافیت های مالیاتی در مناطق 
آزاد تنها با هدف جذب بیشتر سرمایه گذار خارجی 
اعمال شــده اســت، ادامه می دهد:    »متاســفانه 
در مناطــق آزاد تجــاری ایران خبــری از حضور 
سرمایه گذار نیســت و کاالها به صورت کامل وارد 
این منطقه ها می شــوند،  در حالی که درهمه جای 
دنیا مواد اولیه و قطعه  وارد منطقه آزاد شــده و در 
این ســرزمین ها تولید و صادر می شــود. به عنوان 
مثال  وقتی به منطقه آزاد جبل علی امارات می روید 

با تعــداد باالیــی از کارخانه های تولیــد برندهای 
معروف اروپایــی، چینی و ژاپنــی و  کره ای مواجه 
می شوید. کارخانه هایی که نه تنها منجر به کاهش 
هزینه های تولید و تأمین کاال بــرای مردم امارات 
شده، بلکه  ســهم باالیی هم از اشــتغال مردم این 

کشور به خود اختصاص داده است.«   
رئیس سابق منطقه آزاد قشــم  که معتقد است 
معافیت های مالیاتی موجب شــده مناطق آزاد به 
حیات خلوتی برای پولشــویی تبدیل  شوند، ادامه 
می دهد: »متاســفانه این مناطق هیــچ کمکی به 
صادرات نمی کنند، به طوری که ســهم صدور کاال 
از مناطق آزاد کمتر از   ۵ درصد کل صادرات کشــور 

است.«  
به گفته او، نبود زیرساخت های الزم برای توسعه  
و عدم حضور سرمایه گذار خارجی موجب شده که 
تصور مردم هم از این  مناطق به ســرزمین هایی با 
خودروهای خارجــی  و مراکز خریــد تغییر کند. 
مناطقی کــه در آنهــا می توان کاالهــای لوکس 
با کیفیت  بــاال به  قیمتی ارزان تــر از جاهای دیگر 

خریداری کرد.  
مشیری با بیان این نکته که مناطق آزاد در جذب 
واردات بــا هم رقابت دارنــد و در بخش صادرات و 
تولید کاری انجام نمی دهنــد،  افزود: »مناطق آزاد 
شکل گرفتند تا کار تولید و صادرات رونق بگیرد و 
کارخانه ها بدون پرداخت مالیات، بتوانند راحت تر 
به کار  تولیــد بپردازند. اما آن چــه عمال از مناطق 
آزاد در ایران دیده شــده اســت، صرفــا واردات و 
گردشــگری اســت. درواقع مناطق آزاد  شده اند تا 
دروازه واردات به کشــور و کاالهای قاچاقی که به 
صورت رسمی وارد کشور می شوند. کاالهای بدون 
گمرک وارد مناطق  آزاد می شوند و به جای فروش 
تکی در خود مناطق آزاد، بعضــا به صورت کلی از 
این مناطق خارج می شــوند و در بقیه نقاط  کشور 
به فروش می رسند و این  چیزی جز قاچاق رسمی 

کاال نیست. «

سود حاصل از معافیت های مالیاتی به جیب دالالن می رود

 پایان مالیات ارزش افزوده 
در مناطق آزاد

می شدند، مالکان خودروها می توانستند با مراجعه به 
سایت epolice و دریافت کد رهگیری 24 رقمی، 
به بخش رهگیری در ســایت شــرکت ملی پست 
مراجعه و پس از آگاهی از محل نگهداری کارت خود 
در باجه های معطله پست اقدام به مراجعه حضوری 
و دریافت کارت خود کنند کــه البته باید به صورت 
حضوری بــرای دریافــت کارت ســوخت مراجعه 
می کردند. به تازگی امکانی در ســایت اداره پســت 
ایجاد شده و کسانی که برای دریافت کارت سوخت 
خود ثبت نام کرده اند، می توانند بــا انتخاب گزینه 
رهگیری کارت سوخت در سایت پست، کارت خود 
را در محل مورد نظر با ورود اطالعات الزم و پرداخت 
هزینه ارسال پیشتاز براساس نرخ نامه پستی دریافت 
کنند. براین اساس مالکان خودروها می توانند از روش 
جدید برای دریافت کارت خود استفاده کرده و در غیر 
این صورت با مراجعه حضوری و روش پیشین کارت 
خــود را دریافت کنند. درواقع تنهــا امکان دریافت 
کارت ســوخت هایی که در باجه های پستی معطل 
مانده اند، همین دو روش بوده و الزم اســت مالکان 
خودروها پیامک های جعلی که برایشان ارسال شده 
و از آنها اطالعات شخصی و بانکی بابت ارسال کارت 
سوخت خواسته شده را جدی نگیرند و اطالعات شان 

را برای هیچ شماره پیامکی ارسال نکنند. 


