 30هزار و 475
فقره بازرسی از
اصناف در طرح
نظارتی نوروزی

احیای اوراق مشارکت سال97
 550میلیاردتوماناوراق
برایمشارکتدرتوسعهمشهدمنتشرمیشود

مسعود سلطانی

انتشار  4350میلیارد اوراق در سال 97

جانشــین رئیس و معاون توســعه منابع
و پشــتیبانی ســازمان شــهرداریها و
دهیاریهای کشور نیز روز گذشته با توجه به
تأیید و صدور مجوز کل اعتبارات مربوط به
بند «د» تبصره  5قانون بودجه  97به میزان
 5500میلیارد تومان بین شــهرداریها از
انتشار 4350میلیارد تومان آن در روزهای
پایانی سال  97خبر داد.
مسعود نصرتی گفت :در ســال  1397به
اســتناد قانون مذکور مجوز انتشار 5500
میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی با تأیید
وزیر کشــور به شــهرداریها داده شد که
اعتبار مذکور در قالب  3موضوع اساســی
شــامل احــداث خطــوط قطار شــهری
شهرهای تبریز ،شیراز ،مشهد ،قم ،تهران
و اهواز بــه میزان  4500میلیــارد تومان،
خرید اتوبوس برای شهرهای یزد ،اصفهان
و مشــهد به میزان  500میلیارد تومان و
نوسازی بافت فرسوده شــهر مشهد 500
میلیارد تومان اختصاص دادهشده است .وی
افزود :در این راستا طرحهای قطارشهری
همه شهرداریها بهجز شــهرداری قم به
مرحله انتشار رسید و شهرداریها با تکمیل
انتشار خود در اوایل امسال موفق به انتشار
 4200میلیارد تومان اوراق مشارکت برای
طرحهای قطارشهری خواهند شد و از اوراق
مربوط به بافت فرســوده نیز  150میلیارد
تومان به مرحله انتشار رسیده که با اصالح
طرح مربوط به بافت فرســوده اطراف حرم
 350میلیارد تومان بقیه نیز مجوز انتشار از
بانک مرکزی دریافت خواهد کرد.

06

اقتصادشهر

در  3ماهه 98

قانون برنامــه و بودجه  97عرضــه اوراق
مشــارکت را محدود به بازار سرمایه،یعنی
بورس ،کــرده بود و همیــن موضوع برای
شــهرداریها محدودیتهایــی را ایجاد
کرد کــه منجر شــد تا آخریــن لحظات
ســال  97اســتفاده کامــل از ظرفیــت
پنجهزاروپانصدمیلیاردتومانی پیشبینی
در قانون را محقق نکند.
در همین رابطه ســید محمد انوری ،مدیر
تأمین مالی معاونت اقتصادی شــهرداری
مشهد به شهرآرا ،گفت :شهرداریها طبق
قانون باید هر عملیات مالی را از طریق بانک
مرکزی انجام دهند .امــا بند «ک» تبصره
« »5تصریح داشــت که انتشــار و عرضه
اوراق مشارکت باید از طریق بورس صورت
گیرد .بااینحال طبق قانون کمیتهای برای
مدیریت تبعــات احتمالی انتشــار اوراق
مشارکت با عنوان کمیته بند «ک» تشکیل
شد و با مصوبه این کمیته در روزهای پایانی
ســال محدودیتهای ایجاد شــده در این
زمینه برطرف شد و از همین روی در  3ماهه
اول سال جدید همچنان از ظرفیت قانون
بودجه سال  97استفاده خواهیم کرد.
وی درباره سهم شهرداری مشهد از ظرفیت
بند «د» تبصره « »5قانون بودجه  97گفت:
سال گذشته با استفاده از ظرفیت پیشبینی
شده در این قانون  700میلیارد تومان اوراق
مشــارکت برای پروژه قطار شهری مشهد
منتشــر شــد .مدیر تأمین مالی معاونت
اقتصادی شهرداری افزود :همچنین 150
میلیارد تومان برای پروژه بهســازی بافت

2شنبه

 26فروردین 1398
 9شــعبان 1440
شــــماره 2801

قیمت انواع میوه و صیفی جات (تومان)
نام محصول

نرخ دست چین در بازارهای
شهرداری و فروشگاه های شهرما

نام محصول

نرخ دست چین در بازارهای
شهرداری و فروشگاه های شهرما

سیبزمینی

5,060

خیار درختی

5,170

پیاز

10,820

موز

11,800

گوجه فرنگی

3,170

سیب درختی

9,200

بادمجان

4,100

کیوی

10,390

هویج فرنگی

5,060

لیمو شیرین

6,580

کرفس

3,900

تامسون شمال

7,360

منبع :سایت صنعت ،معدن و تجارت استان

روز گذشــته هر دالر امریکا در صرافیهای بانکی به قیمت  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان
فروخته شد .صرافیها قیمت خرید دالر از مردم را  ۱۳هزار و  ۴۰۰تومان اعالم کردهاند .در
بازار آزاد نیز قیمت دالر با عقبنشینی آشکار به قیمت  ۱۳هزار و  ۷۰۰تومان فروخته شد.
قیمت سکه طرح جدید نیز به  4میلیون و  770هزار تومان رسید.

پیگیر یهای بینتیجه

باخبر شــدیم که بازرس کل خراسان
رضوی حــدود یــک ســال پیش به
این تخلــف ورود پیدا کرده اســت .با
حجتاالسالم حسن درویشیان صحبت

بیمهشخصثالثدرسال۹۸چقدرخرجدارد؟
2شــنبه بازار
ارزاق عمومی

بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی ،ســقف معافیت مالیاتی حقوق بر
اساس قانون مالیاتهای مستقیم ساالنه  ۳۳میلیون تومان است.

گالیه کرد و گفت که موضوع بســتن
حساب و غیره مرتفع شده است .او این
را هم گفت که مسئله استانی نیست و
از معاون وزیر خواســت که با برگزاری
جلســهای در تهران آن را حلوفصل
کند .صحبتهای نظام و درخواست وی
با موافقت هیچیک از اعضای شاخص
جلسه شــامل سرپرست اســتانداری
و مدیران کل کار و راه و شهرســازی
همراه نشد .علی نبیان ،معاون وزیر راه،
نیز تأکید کرد که این مشــکل مربوط
به خراســان رضوی اســت و نه دیگر
اســتانها؛ بنابراین باید همینجا رفع
و رجوع شــود .مصوبه جلسه تأکید بر
تمکین تأمین اجتماعی استان در برابر
مصوبه هیئت دولت و بازگرداندن اضافه
مبالغ دریافت شده بود.
 3ماه از برگزاری جلســه میگذرد و
بررسیها نشــان میدهد انگارنهانگار
که چنین مصوبهای در کار بوده است.

میکنیم و آخرین نتایج پیگیریها را
جویا میشــویم .مختصر میگوید که
موضوع ،اســتانی نیســت و به تهران
منعکس شــده اما هنوز جوابی نیامده
است.
هرچنــد او قــول پیگیــری مجــدد
را میدهــد امــا از شــما چــه
پنهــان ،ایــن جوابهــا قانعمــان
نمیکند.
با رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی
دولــت و بخش خصوصی اســتان هم
تماس میگیریم به ایــن امید که این
ساختار ،نقش میانجیگری خود میان
دســتگاه دولتی و بخش خصوصی را
ایفا کرده باشــد .علیاکبر لبافی به 2
جلسهای اشاره میکند که سال گذشته
با همین دستور کار برگزار شد .او اضافه
میکند :ابتدای کار که تأمین اجتماعی
بهکلی زیر بار نمیرفــت .بحثهایی
صورت گرفت ،اســنادی ارائه شد و در
نهایت تأمیــن اجتماعی قبول کرد که
مصوبه هیئت وزیران را در دریافتیهای
بیمه مســکن مهر لحاظ کنــد .اضافه
دریافتیها در ســالهای اخیر را هم
نمیگوید که نمیدهد ،بلکه میگوید
مشغول پیگیری و نامهنگاری است.

لبافــی ادامــه میدهــد :تأخیــر در
بازگرداندن اضافه دریافتها موضوعی
است که در دستور کار جلسات ماهانه
شــورای گفتوگو قرار گرفته است و
احتماال به جلسه اردیبهشت میرسد.
اما آیــا آنطور کــه او میگوید تأمین
اجتماعی ،در حال اجرای مصوبه هیئت
وزیران است؟
وعدههای زمین مانده

به سؤالمان پاســخ منفی میدهد و به
پروژه چهارصدونودواحدی در شهرک
رضویــه اشــاره میکند کــه انجمن
خیران مسکنساز آن را اجرا میکرد.
دبیــر انجمن انبوهســازان اســتان با
بیــان اینکه پرداخت بیمــه بر مبنای
 7درصد با شــعبه توافق شــده بود،
ادامه میدهد :پــروژه 45 ،ماه به طول
انجامید .هرماه فهرســت کارکنان به
تأمیــن اجتماعــی داده و مبلغی که
کارشناسان اعالم میکردند ،پرداخت
میشد .ســال  96که بخش خصوصی
برای مفاصاحساب مراجعه کرده بود،
گفته شــد از تأمیــن اجتماعی تهران
دستور آمده اســت که باید  30درصد
بیمه بدهید؛ بنابراین شرکت ،بدهکار

اعالم شد.
به گفته ظریف این ماجرا مختص یک
پروژه نیست .به اینکه سازنده مسکن
مهر ،انبوهساز باشــد یا شرکت تعاونی
هم ارتباطی ندارد.
او بــه نمونههــای مشــابه در گلبهار
اشــاره میکند کــه عالوه بــر تغییر
در درصــد بیمــه ،بابــت آنچــه که
تأخیــر در پرداخت اعالم میشــود،
پرداخــت جریمــه نیــز مطالبــه
شــده اســت.وی به وعدههایی اشاره
میکند که در دولت نهم به انبوهسازان
داده شــد تا پای کار بیایند .چیزهایی
مثل کاهش هزینههای بیمه ،مالیات،
حق انشــعاب ،عوارض پروانه و نظارت
نظام مهندسی .خیلیهایش اجرا شد
و برخیهایش زمیــن ماند ،مانند حق
بیمه تأمین اجتماعی.نتیجه این دست
خلف وعدهها چیست و دود آن به چشم
چه کسانی میرود؟ «برخی انبوهسازان
از کیفیت کار کــم کردند .برخی دیگر
نیز کار را رها کردنــد .آنهایی هم که
ساختند و تحویل دادند با چالش مواجه
هستند».
ســؤال نخســت را او جواب میدهد و
دومی را خودمان :مردم.

خبر روز

دیگه چه خبر؟

علی رسولیان ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی:
با اجرای «الگوی مثلث توسعه اقتصادی» تاکنون  609مورد تفاهمنامه سرمایهگذاری در
این استان امضا شده است.

«هیئت وزیران در جلسه مورخ
چهارم اردیبهشــت  ۱۳۹۲به
اســتناد اصــل  138قانــون
اساســی جمهوری اســامی
ایران تصویب کــرد که تعرفه
بیمه تأمین اجتماعی برای هر
متر مربع مسکن مهر از تاریخ
اول فروردیــن  ۱۳۸۸در پروژههــای
تفاهمنامه ســهجانبه با ســازندگان،
تعاونیها و پیمانــکاران فرعی طرف
قرارداد 52 ،هزار ریال تعیین و برای یک
بار اخذ شود .سازمان تأمین اجتماعی
بیمه دیگری از پروژههای مسکن مهر
دریافت نمیکند و پس از دریافت کل
این مبلغ موظف اســت ظرف  20روز
نســبت به صدور مفاصاحساب اقدام
کند».
متن مصوبه صراحــت دارد اما همین
مصوبه مصرح نیز موجب نشده است که
تأمین اجتماعی زیر بار اجرای کامل آن
برود ،حتی اگر با ابالغ وزیر وقت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و مصوبات متعدد
شورای مسکن اســتان همراه باشد و
این موضوع یکی از گرههای ناگشوده
 22هزار واحد نیمهتمام مســکن مهر
استان است.
مصوبه کاغذی

سهم اتوبوس در وقت اضافه

غالمرضا میری ،نایب رئیس شــورای ملی زعفران :قیمت زعفران  ۶درصد
افزایش یافت .قیمت طالی سرخ حداکثر به کیلویی  ١٢میلیون تومان رسیده است .دلیل
افزایش قیمت آن است که از  ٢۵اسفندماه عرضه زعفران در بازار مقداری کاهش یافته است.

دریافت حق بیمه مازاد صدای سازندگان مسکن مهر استان را درآورده است

آخرین جلسه رســمی شورای مسکن
استان ،دی پارسال به ریاست سرپرست
وقت استانداری خراســان رضوی و با
حضور معــاون وزیر راه و شهرســازی
برگزار شــد .از نــکات چالشبرانگیز
جلســه ،صحبتهــای دبیــر انجمن
انبوهســازان اســتان بود .نعمــتا...
ظریــف از اجرا نشــدن مصوبه هیئت
وزیران گالیه داشت و میگفت تأمین
اجتماعی بــه ناحق مبالغــی بیش از
مصوبــه یادشــده دریافــت میکند.
پرداخت نشــدن این مبلغ از ســوی
انبوهساز یا شرکت تعاونی ،با رفتارهایی
مثل برداشــت پول از حساب ،مسدود
کردن حســاب و صدور اجرائیه همراه
بوده است .سید محسن نظام ،مدیر کل
تأمین اجتماعی اســتان نیز در جلسه
حضور داشت.او از تکرار این صحبتها
از ســوی ظریف در جلســات مختلف

نصرتی اضافه کرد :با توجه به اینکه تعهد 50
درصد سهم دولت برای اوراق خرید اتوبوس
در ساعات پایانی ســال گذشته برای بانک
مرکزی صادر شد ،شهرداریهای اصفهان،
مشــهد و یزد پیرو مذاکرات انجامشده با
دیوان محاســبات در روزهای آینده مجوز
انتشار از بانک مرکزی را خواهند گرفت.
وی تصریح کرد :با پیگیریهای ســازمان
شــهرداریها و دهیاریهای کشور ،اعتبار
مصوب این تبصره در قانون بودجه ســال
جاری بــه  8000میلیارد تومــان افزایش
یافته اســت و دولت  50درصــد پرداخت
اصل و ســود اوراق طرحهای قطارشهری
و حملونقل شــهری و اصل و سود اوراق
منتشره برای طرحهای بازآفرینی شهری
بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام
رضا (ع) در مشهد ،حضرت معصومه (ع) در
قم ،حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر
ری و حضرت احمد بن موسی (ع) در شیراز
را تضمین میکند.

مسعود مهدیزاده مقدم ،مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان
رضوی :بازار ما باید روی کشورهای همسایه متمرکز شــود ،زیرا چندین کشور بهشدت
بازارهایی تشنه دارند اما ما سهم زیادی در تأمین کاالهای آنها نداریم.

مسکنمهرگرفتاربیمه
فرزانه شهامت

انتشار  550میلیارد تومان اوراق مشارکت

روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی

عکس :محمد حسن صلواتی | شهرآرا

ظرافتهای قانون برنامه و بودجه
سال  1397باعث شد که َدرهای
جدیدی به روی کالنشــهرهای
کشور باز شود .به نظر میرسید 2
بند از قانون بودجــه  97میتواند
گشــایشهای کمنظیری را برای
شــهرداریها ایجاد کند .بند «و»
تبصــره « »5که اجــازه تهاتــر مطالبات
شهرداریهای از دولت را با بدهیهای بانکی
شــهرداریها میداد و همینطور بند «د»
تبصره « »5که اجازه انتشار  5500میلیارد
تومان اوراق مشارکت را به شهرداریها داده
بود که از این مبلغ بایــد حداقل نصف آن
صرف پروژههای قطارشهری شود .دولت نیز
متعهد شده بود بازپرداخت  50درصد اصل
و سود اوراق مشارکتی را که برای پروژههای
قطارشهری منتشر شده است تضمین کند.
در قانون برنامه و بودجه ســال  98نیز این
ظرفیتها با کمی تغییرات پیشبینی شد
و حتی توســعه پیدا کرد .یازدهمین روز از
دیماه  97بود که خبر موافقت رئیسجمهور
با درخواست شهرداران منتشر شد ،خبری
کوتاه کــه حکایت از افزایش ســقف مجاز
انتشار اوراق مشــارکت و محل مصرف آن
داشت .بر اساس بند «د» تبصره« »5قانون
برنام هوبودجه امســال شهرداریها مجاز به
انتشار  8000میلیارد تومان اوراق مشارکت
برای مصرف در پروژههای قطارشــهری و
نوسازی بافت فرسوده هستند.

فرســوده حر عاملی انتشــار یافت .البته با
استفاده از ظرفیت قانون  97در سال جاری
نیز  350میلیارد تومان اوراق مشارکت برای
پروژه نوسازی بافت اطراف حرم مطهر ظرف
 3ماه آینده منتشر میشود .انوری ادامه داد:
عالوه بر این در  3مــاه آینده  200میلیارد
تومان اوراق مشارکت برای نوسازی ناوگان
اتوبوسرانی منتشر میشود.

طــرح ویژه
1
نـــــظارتی
نــوروز  98توســط
بازرســی و نظــارت
اصناف از ابتدای بهمن ماه سال گذشته
آغاز شــد و در  15فروردین ماه  98به
پایان رســید .مدیر بازرســی و نظارت
اصناف اســتان در این باره اظهار کرد:
طرح مــورد نظر بــا توجه به شــرایط
اقتصادی حاکم بر جامعه تقریبا  45روز
زودتر نسبت به سالهای گذشته آغاز به

کار کرد که با محوریت نظارت بر حوزه
کاالهای اساسی (گوشت ،مرغ و میوه)
در حوزه سالمت و امنیت غذایی (نظارت
بــر رســتوران ها ،نانوایی هــا،
شیرینی فروشــی ها ،اغذیــه و
پیتزافروشــان) و حوزه توزیع پوشاک،
کیف و کفش و  ...برنامه ریزی شده بود.
امیر دلداری با اشاره به رسیدگی به 204
مورد شکایت حضوری زائران و برگشت
 40میلیون ریال به شاکیان اضافه کرد:
در طول اجرای این طرح  30هزار و 475

فقره بازرسی از صنوف مختلف توسط
بازرسان اصناف انجام شــد که در این
بازرسی ها واحدهای صنفی مجاز کمتر
از  10درصد تخلف داشتند.
دور جدید فروش فوری خودرو
2
از ســوی ایرا نخــودرو بــا
فروش2مدل پژو کلید خورد .به گزارش
خبرآنالیــن ،برایناســاس قیمتهای
اعالمی از ســوی ایرانخودرو در اولین
دور جدید پیشفروش در سال ،۱۳۹۸
کاهشی چشمگیر در قیاس با قیمتهای

اعالمی از ســوی این خودروســاز در
اسفندماه سال جاری دارد .در اسفندماه
امسال قیمت پژو  ۲۰۶تیپ  ۵با کیسه
هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده
عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و
شیشه باالبر عقب برقی و یورو  ۴بهینه،
 ۵میلیون و  ۵۰۰هزار تومان اعالم شده
بود اما در دور جدید فروش فوری ،قیمت
این خودرو برای تحویل ســیروزه ۷۹
میلیون و  ۴۱۸هزار تومان برآورد شده
است.

پنیر  400گرمی
 6900تومان
گوشت مرغ
 12500تومان
روغن مایع
 7450تومان
روغن جامد
 43000تومان
عدس
 7000تومان
تخم مرغ
 7000تومان
برنج
هندی1121
 8000تومان
شکر
 3400تومان

جدول کامل نرخ حق بیمه شخص ثالث
انواع خودروهای ســواری در ســال ۹۸
منتشر شد.
به گزارش ایســنا ،شــورای عالی بیمه،
نرخ حــق بیمه پایــه شــخص ثالث را
در ســال  ۱۳۹۸بــرای همــه وســایل
نقلیــه  ۱۵درصــد بیــش از نرخهــای
مــورد عمــل ســال  ۱۳۹۷تعییــن

کرد .اوایل اسفندماه سال  ۹۷قوه قضائیه
نرخ دیه را برای ســال جاری حدود ۱۶.۹
درصد افزایــش داد و با مصوبه شــورای
عالی بیمه ،شــرکتهای بیمه  ۱۵درصد
دیگر به نرخ بیمهنامههای شــخص ثالث
اضافه کردهاند؛ بنابراین نرخ بیمهنامههای
شخص ثالث در سال  ۹۸حدود  ۳۲درصد
افزایش یافت.

قیمت بیمه در سال ( 98قیمتها براساس تومان)

تخفیف

پراید ،پیکان و خودروهای
مشابه

سایر خودروهای  4سیلندر

تخفیف

پراید ،پیکان و خودروهای
مشابه

سایر خودروهای  4سیلندر

1سال

1573000

1814000

8سال

1076000

1241000

2سال

1490000

1719000

7سال

910000

1050000

3سال

1407000

1623000

8سال

744000

859000

4سال

1324000

1528000

9سال

579000

668000

5سال

1241000

1432000

10سال

496000

572000

خبر

جزئیاتتعرفههایجدیدبرقمشترکانخانگیازابتدایخرداد
شــرکت توانیر تعرفههای برق بخشهای مختلف
مصرفی و شــرایط عمومــی آنهــا را از ابتدای
اردیبهشتماه  ۱۳۹۸براساس مصوبه جدید دولت
در این زمینه اعالم کرد.
این مصوبه در تاریخ  ۲۷اســفندماه سال گذشته
ابالغ شده بود .هیئت وزیران در جلسه  ۱۹اسفند

 ۱۳۹۷مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای
اردیبهشت سال  ۱۳۹۸ساالنه به میزان  7درصد
افزایش یابد .همچنین با هــدف مدیریت مصرف
و بازدارندگــی مصــارف غیرضــروری ،از ابتدای
خردادماه ،ساالنه  ۱۶درصد به خالص صورتحساب
آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان،

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکان باالی
الگوی مصرف افزوده میشود .فاضالب بها ،مشمول
افزایش موضوع این بند نخواهد بود.
به عبارت دیگر ،براســاس این مصوبه بهای آب و
برق برای کممصرفها  ۷درصد و برای پرمصرفها
 ۲۳درصــد افزایش یافت .به عــاوه ،خانوارهایی

که مصرف برق ماهانــه آنها پایینتــر از الگوی
مصرف باشــد و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان
شهریور ،در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ،مصرف
خود را کاهش دهند ،مشــمول تخفیف به میزان
مصرف کاهشیافته بــا نرخ اولیــن پله مصرف
خواهند شد.

