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کاهش هزینه تولید
پیششرط رشد صادرات

خبر اقتصاد

سقف برداشت از خودپرداز

مجلس واریز یک درصد از درآمد معادن به خزانه برای جبران خسارت محیطی را تصویب کرد

الهام ظریفیان -در شرایطی که طلیعه خــروج از
بحران در صنایع معدنی مشاهده میشود ،به نظر
میرسد رأی مثبت مجلس به پیشنهاد درج شده در
بودجه  97مبنی بر دریافت یک درصد از درآمد معادن
به خزانه برای جبران خسارت محیطی ،میتواند به
وضعیت اقتصادی بسیاری از معادن کوچک و متوسط
آسیب بزند.
این در حالی است که به گفته فعاالن حوزه معدن
همان حقوق دولتی قبلی نیز که تاکنون تحت عنوان
عوارض آالیندگی از معادن دریافت میشدهاست،
در زمینههایی غیر از ایــجــاد زیــرســاخ ـتهــا و
آبادانی مناطق جغرافیایی معادن که آسیبهای
زیــســت محیطی را متحمل م ـیشــدنــد هزینه
میشده است.
در این میان معادن خراسان رضوی شاید بیشتر از
معادن سایر استا نها از این مصوبه تأثیر بپذیرند.
ایــن مــعــادن کــه عمدتا در مناطق مــحــروم مانند
خـــواف و بــردســکــن گــســتــرده شــدهانــد ،تاکنون
باالترین جــذب ســرمــایـهگــذاری در کــل کشور را
داشتهاند.

سرمایه گذاری در بخش معدن

به گفته رئیس ســازمــان صنعت ،معدن و تجارت
خــراســان رضــوی ســال  ۹۲در  ۱۰پــروژهاصلی در
حوزه معدن حدود  ۵۶۰میلیارد تومان هزینه شده
و تاکنون حدود هفت هزار میلیارد تومان در حوزه
فــرآوری مــواد معدنی سرمایهگذاری و هزینه شده
است .در این شرایط اختصاص یک درصد از فروش
محصوالت معدنی که گاه عددهای بزرگی را شامل
میشود ،ممکن است ادامــه فعالیت این واحدها
را با مشکل مواجه و سرمایهگذاران ایــن حــوزه را
دلسرد کند.
راضیه علیرضایی با اشــاره به حقوق دولتی درباره
معادن استان گفته است :تالش کردیم در برنامه ششم
از برگشت حقوق دولتی از مناطق معدنی برای توسعه
همان منطقه که معدن واقع شده است ،استفاده
شود ،در این راستا مصوبهای در برنامه ششم تصویب
و مقرر شدهاست که بر اساس حقوق دولتی در مناطق
معدنی و متناسب با محل وقوع معدن ،بودجه برای
زیربناهای همان معدن هزینه میشود.

عکس :آرشیو

امــروز قرار است ازصادرکنندگان نمونه در
استان تقدیر به عمل آید ،افرادی که با تالش
و کوشش فراوان توانستهاند ،تحقق اقتصاد
مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری را
امکا نپذیر کنند .با این حال برای تحقق
کامل اهداف تعیین شده اقتصاد مقاومتی در
حوزه صادرات هنوز راه طوالنی در پیش داریم
از این رو برای تحقق این مسیر باید نقاط قوت
را شناسایی و تقویت و همچنین نقاط ضعف را
برطرف کنیم.
براین اســاس مــروری بر موانع و مشکالت
صــادرات ایــران نشان میدهد که همواره
افزایش هزینه تمام شده یکی از بزرگترین
موانع توسعه صادرات غیرنفتی بوده است
به طوری که در این باره از دو دهه گذشته
تاکنون صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی
بارها مطالبی را اعالم کردهاند.
اما هزینه تمام شده چگونه بر بازار صادراتی
ما تأثیر میگذارد .دربرخی از موارد دولت
هــا بــر واردات کــاالهــای اولــیــه مــورد نیاز
واحدهای تولیدی تعرفه وضع میکنند،
ایــن مسئله باعث میشود تا هزینه تهیه
مــواد اولیه کارخانهها افــزایــش یابد و در
نتیجه محصول نهایی گران تمام شود .این
در حالی است که قانو نها و تعرفه باید در
راستای حمایت از تولید و صــادرات وضع
شود به گونهای که امکان تولید ارزانتــر را
فراهم کنند.
با این حال اخذ تعرفههای باال فقط یکی از
دالیل گران تمام شدن هزینههای تولیدی
است .در کنار این مسئله باید اشــارهای به
شیوه دریافت مالیات بر ارزش افــزوده نیز
بشود.اکنون شیوه دریافت مالیات بر ارزش
افزوده به گونهای است که اگر چه به ظاهر
حدود 9درصد از کاالها و خدمات این مالیات
گرفته میشود اما به دلیل تکرار این مسئله در
مراحل مختلف در عمل 20درصد بر هزینه
تمام شده تولید افزوده میشود.
خود این مسئله به منزله افزایش 20درصدی
قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی
است.بهطورحتمدرچنینشرایطیکاالهای
او در بازارهای هدف بهتر از کاالهای ایرانی
به دلیل قیمت مناسب به فــروش خواهد
رسید .در واقع ما هر چقدر هزینه تمام شده را
افزایش میدهیم ،از بازارهای صادراتی خود
میکاهیم اما به این مسئله آنگونه که باید در
دهههای گذشته توجه نشده است.
یکی دیگر از راهکارهای حمایت از تولید و
کاهش هزینه تمام شده کاالها ،استفاده از
تولید بدون کارخانه است .متأسفانه در کشور
ما سال هاست که صدور مجوز پروانههای
تولیدی به عنوان شاخصی بــرای توسعه
مشخص شده است این مسئله سبب شده تا
شاهد رشد واحدهای تولیدی موازی باشیم
که یک محصول تولید میکنند .از این رو
بسیاری از این واحدهای تولیدی به دلیل
مواز یکاری نمیتوانند به تمام ظرفیت به
تولید محصول پرداخته و همین مسئله سبب
افزایش هزینه تمام شده آنها میشود .اما
راهکار این مسئله چیست؟
واحدهای تولیدی باید برای کاهش هزینه
تمام شــده به ســوی تولید بــدون کارخانه
حرکت کنند به ایــن صــورت که اگــر فردی
میخواهد محصولی تولید و صادر کند به
جای اینکه خودش پروانه تأسیس صادر کند
از بین واحدهای خوشنام یکی را انتخاب
کرده و از آن واحد بخواهد تحت عنوان برند
او محصولی را برای بازارهای صادراتی تولید
کند .این مسئله ضمن اینکه از هدر رفت
میلیاردها سرمایه که صرف خرید زمین و
تجهیزات میشود جلوگیری میکند ،به
افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی موجود و
رشد بهرهوری سرمایه در ایران منجر خواهد
شد.
این الگوی کسب وکار با افزایش بهرهبرداری
از ظرفیتهای بالاستفاده ،درآمد واحدهای
تولیدی را افزایش داده و به افزایش سود
بنگاههای تولیدی میانجامد.
در چنین شرایطی هزینه تمام شده تولید
کاهش یافته و در نتیجه کــاالهــای ما در
بازارهای صادراتی قــدرت رقابت با نمونه
خارجی را پیدا میکنند .خوشبختانه وزیر
محترم صنعت ،معدن و تجارت از تولید بدون
کارخانه حمایت میکند و همین مسئله
سبب شده تا به تازگی این مهم در ایران بیش
از گذشته مطرح شده و گامهایی برای تحقق
آن برداشته شود .در نهایت تأکید میشود اگر
خواهان افزایش صادرات غیرنفتی هستیم
باید هزینه تمام شده تولید داخلی را کاهش
دهیم تا کاالهای ایرانی بتوانند با نمونه های
خارجی رقابت کنند.
*رئیس اتحادیه صادرکنندگان
خراسان رضوی

بارمضاعفبردوشمعدندارها

گالیه از اخذ عوارض جدید

اما رئیس خانه معدن خراسان رضــوی ،به خبرنگار
ما میگوید :قبال هم در سایر قوانین پیشبینی
شده که درصدی از حقوق دولتی به عمران و آبادانی
مناطقی که معادن در آنهــا قــرار دارنــد بــرای رفع
مشکالت و مسائل زیرساختی اختصاص یابد ولی
چیزی که در ســا لهــای گذشته شاهد آن بودیم
ایــن اســت کــه همین حقوقی کــه میتوانست
خیلی از مسائل را حل کند از معد نداران دریافت
شــده امــا در زمینهای که باید هزینه نشد هاست
که اگــر میشد خیلی از ایــن مسائل تا االن حل
شده بود و نیازی به تدوین قانون جدیدی در این
زمینه نداشتیم.
مرتضی کرامت در توضیح این مصوبه میگوید :چیزی
که االن اضافه شده دریافت یک درصد از فروش مواد
و فراوردههای معدنی است که درصد قابل توجهی از
سود را شامل میشود.
وی ادامه می دهد :پیشبینی میکنم اگر این یک
درصــد هم دریــافــت شــود بــاز چیزی به آن مناطق
اختصاص پیدا نمیکند و فقط بــاری مضاعف بر
دوش معدنداران قرار میدهد آن هم در شرایطی که
معدنداران تازه مرحله خروج از بحران و رکود را تجربه
میکنند.

نرخ ارز همچنان روند صعودی دارد

علیرضا ظهیری -از حــدود یک مــاه قبل که
نوسانات نرخ ارز به ویژه دالر روندی افزایشی به
خود گرفت تا به امــروز ،بازار متالطمی را شاهد
بودیم به نحوی که حدود دو هفته قبل قیمت دالر
تا چهار هزار و  700تومان پیش رفت.
در حالی کــه قــرار بــود قیمتها مهار شــود،
امــا گویا قــدرت دالر خیلی بیشتر از دستور
مسئوالن اســت و نــرخ ایــن ارز اساسی کشور
همچنان رونــد صعودی را به خود گرفته و روز
گذشته تــا مــرز چهار هــزار و  960تــومــان نیز
پیش رفــت ،شاید با این رونــد باید همه منتظر
باشند دالر برای اولین بار نرخ پنج هزار تومانی
را تجربه کند.
در همین ارتباط کارشناس مسائل بانکی و مالی
در گفتوگو با شهرآرا با بیان اینکه دولت مهمترین
عامل تأثیرگذار بر افزایش قیمت دالر است ،اظهار
کرد :به طور قطع جو روانی و فاصله قیمت فعلی
با قیمت واقعی دالر سبب شد هاست تا این ارز
همچنان روند صعودی داشته باشد و پیش بینی
میشود این افزایش قیمت حتی مرز پنج هزار
تومان را هم پشت سر بگذارد.
مهدی دانــایــی به دالیــل مختلف رشــد قیمت
دالر طی ماههای اخیر اشاره کرد و گفت :اگر به
صورت واقع بینانه بخواهیم به این موضوع نگاه
کنیم ،باید اذعان کرد که دولت مهمترین عامل در
افزایش قیمت دالر است زیرا در بازار این عرضه و
تقاضاست که تعیین کننده نرخ است و بزرگترین
عرضهکننده و بزرگترین تقاضاکننده دالر در بازار
نیز دولت است.
وی افزود :همچنن کاهش نرخ سود سپردههای

نوع

رشد تقاضا دلیل افزایش قیمت دالر

رئــیــس اتــحــادیــه طــا و جــواهــر کــشــور نیز در
گفتگو با ایسنا گفت :مهمترین عامل افزایش
بیسابقه رشد قیمت دالر باال رفتن تقاضا در
بــازار است.محمد کشتیآرای افـــزود :قیمت
دالر بــه نــزدیــک 5هــزارتــومــان رســیــده است
و اگــر کنترل نــشــود ،بــاالی 5هــزارتــومــان نیز
میرود.
کشتی آرای با اشــاره به اینکه اگر عامل قیمت
جهانی طال را چندان دخیل ندانیم ،بیشترین
سهم افزایش قیمت سکه مربوط به دالر است،
گفت :وضعیت موجود بازار باعث شدهاست که
یک حباب حدود  ۹۰هزار تومانی بر روی سکه
ایجاد شود.
عضو اتحادیه طال و جواهر تهران تصریح کرد:
تقاضا در بازار وجود دارد ،خیلی از واحدها از این
ترس دارند که از فروش جا بمانند .به همین دلیل
مجموع این عوامل باعث شده که قیمت سکه به
قیمت بی سابقه یک میلیون و  ۶۰۰هزار تومان
برسد.
کشتی آرای درمـــورد وضعیت تقاضا در بــازار
گفت :اکــنــون مــردم فکر میکنند پو لشان
از ارزش میافتد و بــرای همین عالقهمندند
حتی سرمایههای خرد و کوچک خود را سکه
یا ارز بخرند .این عامل هم باعث شده است که
قیمت سکه و طال به شکل بی سابقهای افزایش
پیدا کند.
جدول نرخ ارز

جدول نرخ سکه

قیمت

بانکی ،جو روانی جامعه ،کم کاری فعالیتهای
مولد در جامعه و رکورد در برخی بخشها سبب
شدهاست تا استقبال مردم به بازار غیر مولدی
همچون دالر باشد.
دانایی تأکید کرد :البته نزدیک شدن به ایام پایانی
سال و افزایش تقاضا برای مسافرتهای خارجی
و اتفاقات بینالمللی به ویژه در حوزه برجام نیز
بیتأثیر در افزایش نرخ ارز نبوده است اما بازهم
باید اعالم کنیم که مهمترین عامل در افزایش
نرخ ارز ،خود دولت است و دولت نمیتواند از این
موضوع شانه خالی کند.

(تومان)

نوع

قیمت

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

153,700

دالر

4,960

سکۀ تمام

1,603,000

یورو

6,164

نیمسکه

778,000

پوند

7,030

ربع سکه

471,000

درهم امارات

1,370

سکه یکگرمی

311,000

دالر كانادا

4,093

وی میافزاید :البته ایــن قانون در مــورد معادنی
اســت کــه در منطقه فعالیت خــود خسار تهای
پیرامونی ایجاد کردهاند و میزان درصدی از فروش
که باید به خزانه دولت واریــز کنند «تا یک در صد»
ذکر شد هاست .یعنی ممکن است معدنی چنین
خسارتی را وارد نکردهباشد و در نتیجه هیچ درصدی
شامل آن نشود و معدن دیگری به زعــم مسئوالن
درصــد بیشتری به محیط زیست آسیب وارد کرده
باشد و درصــدی که باید واریــز کند به یک نزدیکتر
باشد .تعیین میزان این درصد به عهده شورای معادن
استانهاست.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی تأکید میکند:
انتظار میرود در کنار تصویب قوانینی که مسدود
کننده است و یا بار هزینهای برای فعاالن حوزه معدن
دارد ،قوانین تسهیل کننده هم تصویب شوند ولی
اکنون چنین تعادلی را نمیبینیم.

مصوبه غیر کارشناسی است

رئیس کمیسیون معدن اتــاق بازرگانی خراسان
رضــوی نیز معتقد اســت :ایــن مصوبه از مصوبات
غیرکارشناسی و عجوالنهای است که در مجلس به
تصویب رسیده است.
علیاصغر پورفتحا ...میگوید :به نظر میرسد
مجلس صرفا میخواهد درآمدها و هزینههای دولت

شماره 2485

به تعادل برسد ،نه اینکه کمکی به محیط زیست کند.
زیرا همان حقوق دولتی که از معادن گرفته میشود و
طبق صراحت برنامه ششم باید صرف توسعه معادن و
اکتشاف شود ،تاکنون در این زمینه صرف نشدهاست.
دریافت این پول هم هیچ کمکی به محیط زیست
نمیکند و تنها قیمت تمام شده محصوالت معدنی
را باال میبرد .با توجه به اینکه بسیاری از محصوالت
معدنی در منابع انــرژی کاربرد دارنــد ،این موضوع
میتواند آثار تورمی زیادی نیز در جامعه بهجا بگذارد
که دامنه تأثیر آن باید بررسی شود.
وی ادامه میدهد :دولت به جای اینکه هزینههای
غیرضروری را کم کند به واحدهای معدنی فشار
میآورد و با این اوصاف معدندارها هم در آیندهای
نزدیک ترجیح میدهند به حوزه ارز و دالر روی بیاورند.
زیرا توجیهات اقتصادی آنها برای تولید مواد معدنی
کم میشود.

عوارض در جای دیگری هزینه میشود

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی
میافزاید :هیچ کدام از این پولها در جای خود هزینه
نشدهاند و این پول در شرایطی به خزانه دولت واریز
میشود که  90درصد بودجه دولت صرف امور جاری
میشود.
پورفتحا ...با اشاره به اینکه در حالی تصمیم در مورد
این موضوع به شورای معادن استان واگذار شدهاست
که بخش خصوصی دارای حق رأی در این شورا نیست،
میگوید :اکنون زمان مناسبی برای اضافه کردن این
بار به دوش معدنداران نیست .باید اجازه دهیم بخش
معدن و صنایع معدنی رشد پیدا کند و گامهای مؤثری
برای جلوگیری از خامفروشی برداشته شود ،بعد به فکر
درآمد از این بخش باشیم .اگر این یک درصد برای مواد
خام اختصاص مییافت ،میتوانست توجیه بهتری
داشته باشد ولی یک نسخه دادن برای تمام معادن
اشتباه است.
پورفتحا ...تأکید میکند :بــرای حمایت از بخش
معدن ،که از موتورهای ایجاد اشتغال در مناطق
محروم خراسان رضوی است باید اخذ چنین عوارضی
متوقف شود .زیرا پیامد چنین مصوباتی به بیکاری
صدها روستایی در مناطق محروم مــرزی منجر
میشود.

ایسنا :بانک مرکزی در بخشنامهای به
بانکها و مؤسسات اعتباری عضو شتاب،
مــجــوز افــزایــش سقف بــرداشــت نقدی
خودپردازها به صورت درون بانکی به پنج
میلیون ریال در ایام پایانی سال و نــوروز را
صــادر کــرد .بانکها و مؤسسات اعتباری
عضو شبکه شتاب از روز  ۲۵اسفندماه سال
جاری لغایت روز  ۱۵فروردین ماه سال آتی
میتوانند سقف مبلغ برداشت نقدی از
خودپردازها را به صورت درون بانکی به پنج
میلیون ریال افزایش دهند.

انتقاد از خودروسازان

خبرآنالین :وزیرصنعت ،معدن و تجارت
گفت«:نباید برای توسعه صنعت خودرو در
جایگاه کنونی درجا بزنیم ،بلکه باید اقدامات
مؤثر را برای ارتقای جایگاه این صنعت انجام
دهیم .محمدشریعتمداری گفت :مردم از
کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارند.
گزارشها و نظرسنجیها نشان میدهد که
باید برای افزایش کیفیت خودروها گامهای
بلندتری برداریم.

تعداد بیکاران در خراسان

ایرنا :معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت
و برنامهریزی خراسان رضوی گفت :آمار
ساالنه بیکاران در ایــن استان رقــم 293
هــزار و  300نفر را نشان میدهد .مجید
نعیمی افزود :آخرین نرخ بیکاری خراسان
رضوی  13.2درصد و آخرین نرخ مشارکت
اقتصادی هم  42.1درصد بوده است.

نوسازی خودروها

ایسنا -معاون وزیر صنعت ،با اشاره به اجرای
طرح نوسازی خودروهای سنگین فرسوده،
گفت :در سال اول اجــرای این طــرح۵۰ ،
هــزار دستگاه کامیون نوسازی میشود.
به گــزارش ایرنا ،محسن صالحینیا ،در
پنجمین همایش صنعت خــودرو ،با اشاره
به اجرای طرح نوسازی  ۲۰۲هزار دستگاه
خودرو سنگین فرسوده در کشور ،گفت :در
سال اول  ۵۰هزار دستگاه خودرو جایگزین
به متقاضیان ارائه میشود.

نحوهدریافتوتقسیطمطالباتشهرداریازاشخاصحقیقیوحقوقی
الیحه شماره  21/168868مورخ  96 / 9 / 8با موضوع نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی در جلسه علنی
مورخ  96 / 10 / 11شورای اسالمی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید.
ماده واحده :به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود مستند به ماده  73قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( اصالحیه ماده  32آیین نامه
مالی شهرداریها ) و ماده  59قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و در راستای رونق بخشی به حوزه فعالیت و اشتغال در صنعت
ساختمان  ،نسبت به وصول و تقسیط بدهی مودیان ( اعم از حقیقی یا حقوقی) با رعایت بندهای زیر اقدام نماید.
به مبلغ پرداخت نقدی مودی ،از تاریخ ابالغ قانونی این مصوبه  ،ضرایب تخفیف به شرح جدول زیر اعمال می شود.
ماه پنجم و بعد

ماه چهارم

ماه سوم

ماه دوم

ماه اول

زمان پرداخت

 18درصد

 20درصد

 22درصد

 24درصد

 26درصد

میزان تخفیف

 – 2در هر مورد همزمان با درخواست متقاضی ،حداقل  20درصد از بدهی برآورد شده باید به صورت نقد پرداخت شود و مابقی آن حداکثر تا  36ماه تقسیط
می شود که در این صورت مبلغ بدهی تقسیط شده به استناد ماده  59قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر  ،بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه و
اخذ خواهد شد .در صورت انصراف متقاضی و تقاضای استرداد وجه قبل از صدور مجوز مربوط ،شهرداری موظف است مبلغ مذکور را به وی استرداد نماید.
تبصره  – 1به منظور مساعدت و کمک به مودیان در کلیه حوزه های درآمدی  ،در صورت پرداخت تقسیطی تا یک سال ،صرفا اصل بدهی دریافت می شود و
افزایش حاصل از تقسیط ،نسبت به سالهای دوم و سوم محاسبه می شود.
تبصره  – 2بدهی مودیان در حوزه های  4و  5درآمدی ،به پیشنهاد شهردار منطقه و تایید کمیته نظارتی مربوط ،تا سقف سیصد میلیون ریال ،بدون پیش
پرداخت و تا سقف  36ماه ،قابل تقسیط می باشد و مشمول افزایش ناشی از تقسیط نمی شود.
 – 3در صورت تقسیط بدهی ،مودی باید نسبت به سپردن یک فقره چک بابت افزایش عوارض و بهای خدمات تا میزان حداکثر نرخ مصوب شورای پول و
اعتبار ( مورد اشاره در ماده  59قانون رفع موانع تولید) و به تاریخ آخرین سررسید چک های تقسیط اقدام نماید که در صورت برگشت هر یک از چک های
تقسیط  ،شهرداری موظف به وصول چک مزبور و تصفیه حساب کامل می باشد .چنانچه مودی کلیه چک های تقسیط را در سررسید مقرر پرداخت نماید
چک مزبور مسترد خواهد شد .در عین حال در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط بدهی در دوره تقسیط ،شهرداری می تواند برای مطالبه و وصول اصل
قسط مربوطه و مابه التفاوت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ( مورد اشاره در ماده  59قانون رفع موانع تولید) از طریق مراجع ذیصالح قانونی اقدام نماید.
 – 4شهرداری مشهد مقدس می تواند به منظور دریافت بدهی مودیان ،نسبت به عقد قرارداد با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ( با پرداخت حداکثر سود
تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار ) اقدام نموده و مودیان را به منظور دریافت تسهیالت طبق مقررات مربوط به بانک معرفی نماید.
 – 5درج عبارت زیر در زمان صدور مجوزهایی که دارای فرم تصفیه حساب بدهی به صورت اقساطی می باشند الزامی است " :این ملک دارای بدهی اقساطی
است و پاسخ گویی به هر گونه استعالم که منجر به تغییر مالکیت و نقل و انتقال ملک شود ،منوط به پرداخت کل بدهی و تصفیه حساب کامل می باشد" .
 – 6به مودیانی که درخواست اقساط خود به صورت نقدی قبل از سررسید چک ها را دارند ،درصورت تعجیل حداکثر  18درصد سالیانه ،تخفیف تعلق می گیرد.
 – 7شرایط تضامین و چک های تقسیط به شرح زیر می باشد:
 – 7 – 1تضمین پرداخت بدهی های تقسیط شده:
الف :تقسیط تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ( یکصدو پنجاه میلیون تومان) :با معرفی دو نفر ضامن معتبر و دریافت چک از بدهکار و هر یک از ضامنین (
با استعالم از بانک و عدم سابقه چک برگشتی)
ب :تقسیط بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال :با ترهین سند ملک و دریافت ضمانتنامه بانکی.
ج :درخصوص تضامین الزم برای چک های تقسیطی ،در حوزه های  4و  5درآمدی که کل بدهی مودی تا یکصد میلیون ریال باشد ،با اخذ سفته به میزان
بدهی و برای بدهی بیشتر از یکصد میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال ،با معرفی یک ضامن و ارائه چک از آنها ( با استعالم از بانک و عدم سابقه چک
برگشتی) اقدام نماید.
 – 7 – 2ارزش ریالی امالک تعرفه شده که بابت تضامین ارائه شده است ،می بایست حداقل سی درصد بیش از بدهی مورد تقسیط باشد .ارزش گذاری امالک
توسط کارشناسان مورد تایید شهرداری صورت می پذیرد.
 – 7 – 3ظهر چک های تقسیط بدهی می بایست توسط مالک و ضامنین امضا شود و حداکثر فاصله زمانی بین تاریخ چک های دریافتی  3ماه می باشد.
 – 7 – 4تمامی چک های دریافت شده از مودی می بایست از بانک های واقع در شهر مشهد مقدس که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می
باشند صادر شده باشد.
 – 8شهردار مشهد مقدس می تواند صرفا برای یک بار به منظور مساعدت با مودیانی که در پرداخت بدهی خود دچار عسر و حرج شده اند ،افزایش زمان
تقسیط حداکثر تا شش ماه را به مدیران مناطق تفویض نماید منوط به اینکه از سقف  36ماه تجاوز ننماید.
 – 9شهرداری مشهد مقدس موظف است به منظور جلوگیری از افزایش بدهی های معوق  ،پایگاه داده بدهکاران بد حساب ( دارای چک برگشتی تصفیه
نشده و یا عدم ادای تعهد مالی) را ایجاد و به روز رسانی نماید .این پایگاه با سیستم شهرسازی مرتبط می شود .همچنین از تقسیط سایر بدهی های این گونه
اشخاص و دریافت چک از آنان ( به عنوان متعهد یا ضامن ) خودداری خواهد شد.
 – 10شهرداری مشهد مقدس می تواند با رعایت غبطه و صالح خود و با درخواست مودی  ،می تواند مطالبات خود را از محل امالک ،اموال و مستغالت
معرفی شده از سوی مودی دریافت نماید .در این راستا صرفا امالکی مورد قبول است که دارای سند رسمی مالکیت بوده و ارزیابی آن توسط کارشناس رسمی
منتخب شهرداری صورت گرفته باشد.
تبصره  – 1مراحل اداری این بند از طریق مدیریت امالک و مستغالت شهرداری و با تایید معاون مالی و پشتیبانی شهرداری صورت می پذیرد.
تبصره  – 2موضوع این بند مشمول تخفیف پرداخت نقدی نمی شود.

