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معاون مالی جدید بانک صادرات ایران 
منصوب شد

ط��ی حکمی از س��وی حجت اله صی��دی، احمد 
فاضل��ی به عن��وان معاون مالی جدی��د بانک صادرات 

ایران منصوب شد.
در مراس��می با حضور اعضای هیئت مدیره، معاونان، 
مدیران امور و روسای برخی ادارات تخصصی حوزه مالی 
و حس��ابداری، حکم معاونت مالی بانک صادرات توس��ط 
حجت ال��ه صیدی به احمد فاضلی اعطا ش��د. مدیرعامل 
بانک صادرات در این مراس��م که با قدردانی از زحمات و 
تالش های شاهین صالح محمدزاده معاون مالی سابق بانک 
همراه بود، ش��رایط امروز گزارشگری مالی در نظام بانکی 
را مورد اش��اره ق��رار داد و بر ضرورت ارتقای توان قضاوت 
در تفس��یر صورت های مالی بانک ها با وج��ود مقررات و 
ضوابط فعلی تاکید کرد. عضویت در هیئت  عامل سازمان 
حسابرسی، سابقه فعالیت در هلدینگ سرمایه گذاری البرز 
و بنیاد ١٥ خرداد و... از جمله سوابق احمد فاضلی در ٣٠ 

سال سابقه کار در حوزه حسابداری و حسابرسی است.

برچیدن بازار سیاه با راه اندازی بازار متشکل
مدیرعامل بانک توس��عه ص��ادرات ای��ران گفت: از 
مهمترین دس��تاوردهای راه اندازی بازار متش��کل ارزی 
کاهش داللی در بازار آزاد اس��ت مبنای اس��تفاده از بازار 
متشکل ارزی، کاهش دخالت بانک مرکزی یا نرخ دستوری 
است به این معنا که بازار براساس ساز و کار درونی خود، 
خودش را تغذیه کند؛ به این ترتیب قیمت ارز براس��اس 

عرضه و تقاضا و نه دستور بانکی تعیین می شود. 
علی صالح آبادی در مورد عملکرد بازار متشکل ارزی 
گفت: بازار متشکل ارزی برای اسکناس است و مربوط به 
حواله نیست، چراکه حواله در حال حاضر در نیما عرضه 
می ش��ود؛ مردم در حال حاضر برای دریافت اسکناس در 
چارچوب مقررات ابالغی بانک مرکزی به صرافی ها مراجعه 
می کنند و تا سقف 2٠٠٠ دالر ارز دریافت می کنند. وی 
در پاس��خ به این س��وال که "قیمتی که در بازار کش��ف 
می شود از کجا و چگونه بدست می آید؟" گفت: متاسفانه 
در حال حاضر در بازار ارزی سامانه منسجمی برای کشف 
قیمت نداریم؛ مردم عادی برای تامین ارز مورد نیاز خود 
ب��ه صرافی ها مراجعه می کنند و ارز را )تا س��قف 2٠٠٠ 
دالر( با نرخی که در س��امانه سنا هست تهیه می کنند؛ 
حتی با راه اندازی بازار متشکل، مردم در همان چارچوب 
کار خواهن��د کرد؛ در واقع بازار متش��کل برای معامالت 
صرافی ها با یکدیگر، بانک ها با هم و یا صرافی ها با بانک ها 
و شرکت های عرضه کننده عمده ارز راه اندازی شده است. 
وی اف��زود: در واقع این بازار یک بازار عمده فروش��ی ارز 
است و نه خرده فروشی. در این میان بانک مرکزی بعنوان 
بازارگ��ردان در این بازار حضور دارد. در حال حاضر بانک 
مرکزی به روش های کامال سنتی از جمله تلفن مستقیم 
به صرافی ها فرایند بازارگردانی را انجام می دهد با راه اندازی 
بازار متش��کل ارزی و سامانه مرتبط با آن عرضه و تقاضا 
پیش روی ناظر )بانک مرکزی( انجام می شود و جایی که 
نیاز به عرضه باشد، عرضه می کند و جایی که عرضه زیاد 
است تقاضا می کند و با بازارگردانی می تواند بدون ایجاد 

نرخ کاذب ارز، هدایت نرخ ارز را نیز برعهده بگیرد.

تجدید پیمان مدیران و کارکنان بانک ملت 
با آرمان های امام راحل)ره(

مدیران و کارکنان بان��ک ملت با حضور در مرقد 
مطهر حضرت امام خمینی)ره(، با آرمان های آن امام 

راحل، تجدید پیمان کردند.
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونان مدیرعامل 
و دیگ��ر مدیران ارش��د ای��ن بانک در آس��تانه ارتحال 
بنیانگ��ذار کبیر انقالب اس��المی، با اه��دای تاج گل و 
نثار فاتحه، یاد معمار بزرگ انقالب را گرامی داش��تند. 
براس��اس این گ��زارش، دس��ت اندرکاران بانک ملت با 
قرائت زیارتنامه حضرت ام��ام خمینی)ره(، بار دیگر با 

آرمان های رهبر فقید انقالب اسالمی، بیعت کردند.

بهره برداری از فاز اول سامانه میز الکترونیک 
خدمات در سازمان توسعه تجارت ایران 
 سرپرست س��ازمان توسعه تجارت ایران از کاهش 
میانگین 7٠ درصدی مراجعات حضوری و به این سازمان 
و صرفه جویی در ١٠٠ هزار برگ کاغذ با بهره برداری از 

فاز اول سامانه میز خدمات الکترونیک خبر داد.
محمدرضا مودودی اظهار داش��ت: سازمان توسعه 
تجارت ای��ران در جهت تکریم ارباب رجوع، تس��ریع و 
تس��هیل دسترس��ی به اطالعات تجاری و شفاف سازی 
هرچه بیشتر فعالیت ها و اقدامات این سازمان، الکترونیکی 
کردن خدمات و تبادل اطالعات را در دس��تور کار خود 
ق��رار داده و به مرحلۀ اجرا درآورده اس��ت که در برخی 
از خدمات مانند حوزه نمایش��گاه ١٠٠ درصد مراجعات 
حضوری کاهش داشته است. وی با تأکید بر کاربرپسند 
بودن فضای طراحی شده در سامانه خدمات الکترونیک 
سازمان توس��عه تجارت ایران، افزود: با ارزیابی اهمیت 
نیازمندی به سیستم یکپارچه خدمات رسانی و سیستم 
یکپارچه تصمیم برای مدیران، میز خدمات الکترونیک 
راه اندازی شد و از این پس در خواست کنندگان خدمات 
با مراجعه به سامانۀ سازمان و ثبت نام، از ١8 خدمت ارائه 
ش��ده در سازمان بهره برده و پس از فعال سازی کارتابل 
الکترونیکی درخواس��ت کنندگان در میانگین مدت 24 

ساعت به درخواست ها پاسخ داده می شود.

اخبار

ضرورت کاهش بروکراسی اداری در سال رونق تولید 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با تآکید بر ضرورت کاهش بروکراس��ی اداری 
در سال رونق تولید برای حمایت از تولیدکنندگان، گفت: اطاله بررسی مصوبات 

مربوط به تولید قابل توجیه نیست.
رضا رحمانی در جلس��ه س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید که در محل این 

وزارتخانه برگزار ش��د، تصریح کرد: تس��ریع در امور مربوط ب��ه تولیدکنندگان و 
صنعتگران در س��الی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است، ضرورت دارد. وی با 

اش��اره به ظرفیت های بخش خصوصی، افزود: عمده تالش های ما برای حمایت از بخش 
خصوصی و حضور و ورود قدرتمندانه آنها در بخش تولید است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری، خطاب به 
اعضای س��تاد تس��هیل، بیان کرد: پرهیز از پیچیده کردن مصوبات را در دستور کار قرار 

دهید و اطاله بررسی ها به هیچ وجه قابل توجیه نیست.  ایرنا

خ توسعه  چر
طرحی برای حفظ 1/7 میلیون شغل در بخش تعاون

مع��اون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ارس��ال طرحی به دولت خبر داد 
که ضمن تثبیت و صیانت از اش��تغال بخش تعاون، زمینه توسعه کسب و کارها 

و تکمیل طرح های نیمه تمام را فراهم خواهد کرد.
محمدجعف��ر کبیری اظهار کرد: در بحث اش��تغال بخ��ش تعاون با همکاری 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق توسعه ملی دو رویکرد را دنبال می کنیم؛ 
اول اینکه تسهیالتی را برای تولید بخش تعاون در نظر بگیریم و دوم اشتغال موجود در 

بخش تعاون را حفظ و تثبیت کنیم.
مع��اون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تقدیم طرح جامع "اش��تغال 
بخش تعاون" به دولت خبر داد و گفت: طرحی را برای دو س��ال آینده آماده و در اختیار 
سازمان برنامه و بودجه که دبیرخانه اشتغال در آن مستقر است، قرار دادیم و چنانچه این 

طرح تصویب و نهایی شود، عدد ایجاد اشتغال آن را اعالم می کنیم.  ایسنا

کسب و کار
توافق مالیاتی اصناف و سازمان مالیاتی 
مش��اور مالیاتی اصناف بازار از توافق مالیاتی اصناف و سازمان مالیاتی برای 

عملکرد سال ۹7 خبر داد.
محمدرضا جعفریان اظهار داشت: پس از جلسات کارشناسی و بررسی های 
متع��دد اتاق اصناف و س��ازمان مالیاتی برای مالیات عملکرد س��ال ۹7 مودیان 

مشمول تبصره ١٠٠ قانون مالیات ها توافق کردند. 
وی با بیان اینکه طبق تبصره ١٠٠ قانون خرید و فروش کاال و خدمات تا ٣٠ برابر 

ماده 84 همین قانون بر 828 میلیون تومان می شود بر این اساس مقرر شد؛ مودیانی که 
مالیات عملکردش��ان از یک ریال تا 2.٥ میلیون تومان است با نرخ رشد صفر درصد باشد 
حدود 8٠٠ هزار مودی در این گروه قرار می گیرند و مودیانی که 2.٥ تا ٥ میلیون تومان 
فروش کاال و خدمات ساالنه داشته باشند با رشد ٥ درصد نسبت به عملکرد قطعی سال 

۹6 مالیات می پردازند. این گروه حدود 4٠٠ هزار مودی دارد.  فارس

وده ارزش افز

از  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر  خونه به  حمایت وزارتخانه متبوعش با خونه 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و سازمان 
امور مالیاتی هم در حال بررس��ی این قانون است. 
برخی کارشناس��ان نیز که معتقدند باید معامالت 
س��وداگرانه از بازار مسکن حذف شود با این طرح 
موافقن��د ام��ا بعض��ی دیگ��ر آن را برای ش��رایط 

رکودی، مناسب نمی دانند.
محمد اس��المی در جلس��ه ای که در روزهای 
اخیر با اعضای کمیس��یون عم��ران مجلس برگزار 
ش��ده از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت 
به الیحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده است. 
هرچن��د جزئیات بیش��تری از ای��ن موضوع اعالم 
نش��ده اما به هر حال ای��ن موافقت تلویحی، نوعی 
همس��ویی دولت و مجلس در طرح مالیات مسکن 
محس��وب می ش��ود. پیش از این عباس آخوندی 
وزیر س��ابق راه و شهرس��ازی با طرح های مالیاتی 

در حوزه مسکن موافق نبود.
طبق اعالم سرپرس��ت سازمان امور مالیاتی، این 
س��ازمان هم اکنون در حال بررس��ی وضع مالیات بر 
عایدی سرمایه در حوزه امالک، طال، ارز و خودرو است. 
محمدقاسم پناهی البته گفته که با توجه به ساختار 
اجرایی کش��ور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت های 
اطالعات��ی می ت��وان تصمیم گرفت ک��ه این مالیات 
قابلیت اجرایی پیدا کند. وی ابراز امیدواری کرد که به 

زودی الیحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.
طرح مالیات بر عایدی س��رمایه که کمیسیون 
اقتصادی مجل��س آن را تأیید و به کمیته مالیاتی 
فرستاده موافقان و مخالفانی دارد که نظر هرکدام 
در ن��وع خود منطقی به نظر می رس��د. نمایندگان 
پیش��نهاددهنده در گام نخست قصد دارند مالیات 
بر عایدی س��رمایه را برای بخش مسکن و سپس 
خودرو و سکه وضع کنند. هدف ورود 2.٥ میلیون 
خان��ه خالی به بازار مصرف و کوتاه کردن دس��ت 
س��وداگران از بازار مس��کن عنوان می شود. با این 
ح��ال کارشناس��ان می گویند نباید همانند س��ال 

١٣66 بی گدار به آب زد.

تولید مسکن یک سوم تقاضای مطلق
اوضاع ساخت و س��از اصاًل خوب نیست. طرح 
جامع مسکن می گوید سالیانه باید یک میلیون واحد 
مسکونی ساخته شود، اما س��ال ١٣۹6 فقط ٣٣٠ 
هزار پروانه ساختمانی صادر شد. امسال هم برآورد 
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی آن 
اس��ت که تولید به کمتر از ٣٠٠ هزار واحد رسیده 
است. مهم ترین علت مشکل به هزینه های هنگفت 
تولید مربوط می ش��ود که ب��ا توجه به کاهش توان 
خریداران مصرفی، س��اخت و س��از را ریسک پذیر 
کرده است. بنابراین در شرایط رکودی فعلی، امکان 

فشار مالیاتی به سازندگان وجود ندارد.

 عزم جزم کمیسیون اقصادی مجلس
برای اجرای مالیات مسکن

مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن پس 
از حدود یک س��ال بحث و بررس��ی بین موافقان و 
مخالفان، ظاهراً با اراده کمیسیون اقتصادی مجلس 
به سمت اجرا نزدیک می شود. موافقان این پیشنهاد 
که غالب آنها را نمایندگان تشکیل می دهند می گویند 
که مالیات ب��ه کاهش س��وداگری و کاهش قیمت 
مسکن منجر می شود. براساس آمار ارائه شده توسط 
یکی از نمایندگان مجلس بین سال ١٣8٥ تا ١٣۹٥ 
بالغ بر 66 درصد معامالت مسکن از نوع سوداگری 
ب��وده؛ در حالی که این رقم در س��ال های ١٣٥٥ تا 
١٣6٥ حدود 2٠ درصد بوده است. بهارستان نشینان 
معتقدند یکی از دالیل رشد پی درپی قیمت مسکن 

به معامالت غیر مصرفی مربوط می شود.

مخالفان چه می گویند؟
در سوی مقابل اما مخالفان مالیات مسکن که 

مع��دود نمایندگان مجلس ه��م در بین آنها دیده 
می شوند، معتقدند حدود 8٠ درصد مسکن کشور 
توس��ط بخش خصوصی تولید می ش��ود، حال اگر 
سیاس��ت های مالیاتی س��خت گیرانه در این حوزه 
اعمال شود، به طور حتم سازندگان انگیزه ای برای 

فعالیت نخواهند داشت.
گروه س��وم از کارشناس��ان هم با کلیت طرح 
مالیات بر عایدی مس��کن موافقن��د اما می گویند 
که در ش��رایط رکود کارایی نخواهد داش��ت؛ مثل 

دوره ای که هم اکنون در آن قرار داریم.
بخ��ش خصوصی البته چن��دان تمایلی به این 
نوع مالیات ندارد. دبیر کانون انبوه س��ازان می گوید 
ک��ه همین حاال هم مالیات بر ُگرده تولیدکنندگان 
قرار دارد. فرشید پور حاجت معتقد است که هر نوع 
فشار مالیاتی منجر به فرار بیش از پیش سرمایه ها 
خواهد شد. رئیس اتحادیه مشاوران امالک نیز دوبی 
را مثال می زند که با ارائه مش��وق های مالیاتی، آباد 
ش��د. مصطفی قلی خسروی می گوید: زمانی که در 
شهر دبی، ساختمان سازی آغاز شد، دولت مالیات 
این حوزه را پایین آورد تا س��رمایه گذاران ترغیب 
ش��وند. ولی ما طی س��ال های اخیر ب��رای بخش 
مسکن که مولد و پیشران اقتصاد محسوب می شود 
مالیات های سنگین وضع کرده ایم که نتیجه آن به 

فرار سرمایه از این حوزه منجر شده است.
مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن نیز 
می گوید: به دلیل تورم غیرقابل پیش بینی در کشور، 
محاسبات مربوط به عایدی سرمایه گذاران از مسکن 
دش��وار ش��ده و به جای مالیات، بهتر است فضای 

کسب و کار در بخش ساختمان را فراهم کنیم.
حتی یک کارشناس اقتصادی که موافق مالیات 
مسکن است عنوان می کند که نباید سرمایه گذاری 

در ای��ن بخش را دچار اختالل کنیم. بهنام ملکی با 
بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به نفع ۹8 درصد 
مردم خواهد بود گفت: با توجه به حساس��یت های 
بخش مس��کن نباید س��رمایه گذاری در این بخش 
را دچ��ار اختالل کنیم اما حتم��اً از خانه های خالی 
مالیات گرفته ش��ود؛ در غیر این صورت میلیاردها 

تن نهاده های ساختمانی هدر می رود.
ش��اید نگرانی عمده از وضع مالیات به تجربه 
سال ١٣66 مربوط شود که بنا به گفته ی غالمرضا 
سالمی، مشاور وزیر س��ابق راه و شهرسازی، سال 
١٣66 مالیات بر عایدی س��رمایه داش��تیم اما به 
قدری در آن فس��اد ایجاد ش��د ک��ه ناچارا قیمت 
منطق��ه ای گذاش��تند. در آن س��ال ها عدم اتصال 
دس��تگاه های مرتبط با اداره مالیات، مشکل اصلی 

عنوان می شد.

 عدم اتصال دستگاه های دولتی
با سازمان امور مالیاتی

حاال هم ظاهراً پس از ٣١ س��ال همان مشکل 
به قوت خود باقی است و بعضی وزارتخانه ها ظاهراً 
دلشان نمی خواهد به س��امانه های مالیاتی متصل 
ش��وند. س��یدکامل تقوی نژاد رئیس کل س��ازمان 
ام��ور مالیات��ی، وزارت راه و شهرس��ازی، وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی، وزارت نیرو، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، نیروی انتظامی، سازمان 
تأمی��ن اجتماعی، مرکز آمار ایران، س��ازمان ثبت 
اس��ناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی ایران، 
سازمان بیمه س��المت و برخی بانک ها را از جمله 
دس��تگاه های برش��مرده که هنوز با سامانه جامع 
مالیات��ی همکاری نمی کنند. ب��ه گفته او همکاری 
نک��ردن ای��ن دس��تگاه ها در حالیس��ت که طبق 

ماده ١6۹ مکرر قانون مالیات های مس��تقیم، این 
دس��تگاه ها مکلف به ارائه اطالعات به سازمان امور 

مالیاتی هستند.  ایسنا

دبیر انجمن برنج کشور با بیان  اینکه چرا باید در سال ۹8 برنج بــــازار روز
تولیدی س��ال ۹7 گران ش��ود؟ گفت: مطلقا کسری 

برنج نداریم و نیازی به واردات در سال ۹8 نیست.
ب��ه دلی��ل افزایش قیم��ت برنج در ب��ازار طی 
روزهای اخیر، با هدف تنظیم بازار داخلی ممنوعیت 

واردات برنج در فصل برداشت شالیزارها لغو شد.
حسین ابراهیمی عضو ستاد تنظیم بازار و رئیس 
انجم��ن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در 
این زمینه گفته اس��ت: سال های گذشته در فصل 
برداشت برنج از س��وی وزارت جهاد کشاورزی به 
منظ��ور حمایت از تولی��د و تولیدکنندگان داخلی 
به مدت دو تا س��ه ماه واردات برنج ممنوع می شد. 
امسال این ش��رایط به نفع مصرف کنندگان حذف 
ش��د ضمن اینکه به تولیدکنن��دگان هم ضربه ای 
وارد نخواهد کرد. به گفت��ه او، هم اکنون به اندازه 
کافی برنج در کش��ور وجود دارد و مشکلی در این 

زمینه احساس نمی شود.
لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداش��ت 
در حال��ی اتفاق می افتد که برخی کارشناس��ان و 

مسئوالن معتقدند باتوجه به میزان وارداتی که در 
دو س��ال گذشته انجام گرفته همچنین با توجه به 
اینکه امس��ال نیز تاکنون حدود 2٠٠ هزارتن برنج 
وارد کشور شده است، نیازی به واردات این کاال در 
ادامه سالجاری نیست و گرانی برنج در بازار ربطی 

به کمبود این کاال ندارد.
در همی��ن زمینه، جمیل علیزاده ش��ایق دبیر 
انجمن برنج کش��ور در واکنش ب��ه لغو ممنوعیت 
واردات در فصل برداش��ت، اظهار داشت: این اقدام 
بی معنی ترین کاری بود که انجام ش��د. وی تصریح 
کرد: اصاًل مهم نیس��ت برنج چه زمانی وارد کشور 
می ش��ود مهم میزان واردات آن است. تمام تمرکز 
ما باید روی این مس��اله باشد که برنج اضافه وارد 

کشور نشود.
ش��ایق اضافه کرد: در س��ال ۹6؛ ١.2 میلیون 
ت��ن برنج، در س��ال ۹7 نی��ز ١.6 میلیون تن و در 

دو ماهه ابتدایی س��ال ۹8 نیز حدود 2٠٠ هزارتن 
برنج وارد کشور شده است و معنایش آن است که 
ظرفیت مان پر شده است. وی تاکید کرد: در سال 
۹8 هی��چ نیازی به واردات برنج نبود چراکه مطلقاً 

کسری در این زمینه نداشتیم.
شایق افزود: ما عمداً مسائل اصلی را فراموش 
و خودمان را با مسائل حاشیه ای سرگرم می کنیم، 
اینک��ه چه زمانی وارد کنیم چه زمانی نکنیم، مهم 
نیس��ت. بنده بارها اعالم کرده ام اصاًل مهم نیست 
ک��ه واردات در چه فصلی یا ماه��ی صورت بگیرد 
مهم این اس��ت که اوالً زیاد وارد نش��ود دوماً برای 
اینکه کش��اورز دلشکس��ته و بی میل نشود زمانی 
که او در حال برداش��ت محصول خود است، بحث 

واردات را رسانه ای نکنید.
دبیر انجمن برنج کش��ور تاکید کرد: یعنی به 
اندازه نیاز برنج بیاورید اما این مس��اله را رسانه ای 

نکنید و هر زمان که احس��اس کردید بازار احتیاج 
به برنج دارد محصول را به بازار تزریق کنید.

ش��ایق اف��زود: اقدام��ی که ص��ورت گرفته یا 
ش��یطنت بوده ک��ه بنده آن را ب��ه احتمال خیلی 
زیاد ش��یطنت می دانم که وقتی کشاورز در زمین 
و مشغول کار اس��ت ناگهان اعالم شود واردات در 
فصل برداشت آزاد است و هیچ اشکالی هم ندارد. 
این کار باعث دلسردی کشاورز می شود.وی افزود: 
اگر هم ش��یطنتی در کار نبوده همانطور که اشاره 
کردم یک اقدام بی معنی بوده است. که البته بعید 

می دانم بدون شیطنت این کار انجام شده باشد.
ای��ن فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از 
سخنان خود با تاکید بر اینکه در سال ۹8 نیازی به 
واردات برنج نیست، گفت: در سال ۹6؛ ١.2 میلیون 
تن برنج وارد ش��د ک��ه 2٠٠ هزارتن آن اضافه بود، 
سال ۹7، ١.6 میلیون تن واردات انجام شد که 6٠٠ 

هزارتن آن اضافی بود.
ش��ایق با بیان اینکه طی حدود 2 تا ٣ س��ال 
اخیر وزارت جهادکش��اورزی می��زان تولید را بین 
2.2 میلی��ون تن تا 2 میلیون و 2٥٠ هزارتن اعالم 

می کند، افزود: نیاز کش��ور نیز س��ه میلیون تن و 
کسری ما 7٥٠ تا 8٠٠ هزارتن است.

وی افزود: وزارت جهاد می گوید 2٠٠ تا 2٥٠ 
هزارتن اضافه وارد ش��ود تا از نظر ضریب اطمینان 
نگران نباش��یم بنابراین وقتی م��ا یک میلیون تن 
برنج وارد می کنیم در واقع حدود 2٠٠ هزارتن آن 
اضافه و برای ذخایر استراتژیک است. وی با اشاره 
به افزایش قیمت برنج ایرانی گفت: این مساله هیچ 

دلیل علمی، فنی و منطقی ندارد. 
شایق با بیان اینکه برنج محصولی است که در 
یک فصل محدود تولید می شود، افزود: این محصول 
از اواخر مرداد تا اواس��ط مهرم��اه تولید و وارد بازار 
می ش��ود بنابراین االن هیچ برنجی ک��ه مربوط به 
برداشت امسال باشد، به بازار نیامده است. وی ادامه 
داد: برنجی که االن در بازار است مربوط به سال ۹7 
است. با این حساب چرا باید در سال ۹8 برنج تولید 
شده در سال ۹7 گران شود!؟ بنابراین بازی هایی در 
پشت ماجرا است؛ کس��انی دوست دارند برنج وارد 
شود و دستشان پر باش��د. آنهایی که قصد واردات 

دارند نیت خیر ندارند.  مهر

تدابیر جدید برای ساماندهی بازار ملک اجرا می شود؛

وام ۲۵ میلیونی ساخت با نرخ چراغ سبز دولت به مالیات مسکن
سود صفر و واگذاری زمین

جدید  بسته  شهرسازی  و  راه  وزیر 
زمین  واگذاری  شامل  که  مسکن  رونق 
دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور 
پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با 
نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از بازار 

تعهدی با تخفیف ۳۰ درصدی را ابالغ کرد.
محمد اسالمی در نامه ای به مدیران 
کل راه و شهرسازی استان  ها دستور داد 
که با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان 
و  توان  حداکثر  مسکن  و  زمین  ملی 
تالش خویش را برای احداث پروژه های 
آماده سازی زمین، انبوه سازی و خدماتی با 

مشارکت بخش خصوصی به کار گیرند.
به  خود  جدید  ابالغیه  در  اسالمی 
استان  ها  شهرسازی  و  راه  کل  مدیران 
مقام  منویات  راستای  در  کرد:  تأکید 
کارگزاران  با  جلسه  در  رهبری  معظم 
راستای  در  و  تولید  شعار  تحقق  و  نظام 
تحقق اهداف دولت و دستورات ریاست 
جمهوری در بخش تولید مسکن، یکی از 
سیاست های اصلی این وزارتخانه احداث 
پروژه های آماده سازی زمین، انبوه سازی 
بخش  با  مشارکت  طریق  از  خدماتی  و 

خصوصی تعیین شده است.
در ادامه این ابالغ خطاب به مدیران 
کل راه و شهرسازی تصریح شده است: 
و  کل  اداره  ویژه  اهتمام  با  دارد  انتظار 
و مسکن  زمین  ملی  محوریت سازمان  با 
جهت  را  خویش  تالش  و  توان  حداکثر 
اجرای صحیح و به موقع آن به کار گرفته 
تا در حداقل زمان ممکن این وظیفه ملی 
به نتیجه مطلوب و مورد انتظار رسیده و 
با عنایت باریتعالی شاهد نتایج مثبت آن 

در آینده نزدیک باشیم.

نمای نزدیک

بازار ارز در انتظار حذف رانت های ارزی 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بازار  ارز اکنون در انتظ��ار حذف رانت های ارزی جنب استانبول
اس��ت و باید بس��اط ارز چند نرخی هر چه زودتر برچیده ش��ود، 

گفت: باید دالر42٠٠ تومانی را حذف و یارانه را باال برد.
مس��عود خوانس��اری با بیان اینکه هر چق��در دولت و بانک 
مرک��زی بتوانن��د فاصله بین نرخ ارز در س��امانه نیما و بازار آزاد 
را کمت��ر کنن��د، به نف��ع اقتصاد ایران اس��ت، گف��ت: هر چقدر 

سیاس��تگذار ارزی بتواند نرخ های متنوع را کم کند و اجازه دهد 
که ارز با مکانیزم بازار پیش برود، شرایط بهتر خواهد شد، اما به 

هر حال بازار ارز در انتظار حذف رانت های ارزی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران افزود: 
بان��ک مرکزی باید مدیریت الزم را صورت دهد تا حباب نرخ ارز از 
بین رفته و هیجانات بازار کم شود و از سوی دیگر، فرمان به حذف 
دالر 42٠٠ تومانی بدهد؛ در غیر این صورت اگر بساط دالر 42٠٠ 
تومان��ی همچنان گس��ترده بوده و کنترل و نظارتی هم بر ش��یوه 
هزینه کرد آن نباش��د، جز اینکه ارز ه��در می رود و بگیر و ببند در 

اقتصاد، فضا را برای فعاالن اقتصادی ناامن می کند، نتیجه دیگری 
ندارد. وی معتقد است که دالر 42٠٠ تومانی، تنها توزیع رانت برای 
عده ای خاص است و باید هر چه سریع تر نسبت به آن تصمیم گیری 
کرد؛ چراکه این کار به نفع دولت و مردم و کل اقتصاد ایران است.

خوانس��اری خاطرنش��ان کرد: بانک مرکزی ظ��رف ماه های 
گذش��ته توانسته به عنوان یک بازارساز، نقش خود را تا حدودی 
خوب بازی کند؛ اما پیش شرط موفقیت بیشتر سیاستگذار ارزی 
کش��ور، حذف دالرهای 4.2٠٠ تومانی و تعیین تکلیف آن است؛ 
پس باید این اختیار به بانک مرکزی داده ش��ود تا بانک مرکزی 

خود تصمیم بگی��رد و دالر 42٠٠ تومانی را حذف کند و قیمت 
همه ارزها را یکسان نماید؛ در این صورت می توان به مدیریت هر 

چه بهتر بانک مرکزی نیز امیدوارتر بود.
وی ب��ا بیان اینکه تجرب��ه ح��ذف دالر 42٠٠ تومانی برای 
برخی از کاالها ظرف هفته های گذش��ته نشان داده که حذف ارز 
دولتی، تأثیر چندانی بر روی قیمت کاالها نخواهد داش��ت و تنها 
رانت توزیع می کند، گفت: مصرف کننده نهایی از این دالر 42٠٠ 
تومانی منفعتی نمی برد و تورم افزایش دالر هم س��ال گذشته تا 

حدود زیادی تخلیه شده است.  مهر

دبیر انجمن برنج کشور مطرح کرد؛
بی نیازی به واردات برنج در سال ٩٨

شرط ترخیص کاالهای لوکس اعالم شد؛
 اولویت بندی جدید کاالهای وارداتی 

طبق آخرین تغییرات، ٥٥٠ ردیف تعرفه واردات کاال تغییر  ت ر کرده اس��ت و بر این اساس ترخیص و ادامه فرایند تجاری تجــــا
کاالهای اولویت چهار )کاالهای لوکس( مشروط به اینکه تأمین ارز شده یا قبض 

انبار و بارنامه حمل برای آن ها صادر شده باشد، اجازه ترخیص دارند.
طب��ق اعالم وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل بانک مرکزی در 
زمینه س��اماندهی و مدیریت بازار ارز ٥٥٠ ردیف کد تعرفه شامل تعرفه های 
جدید امس��ال و تعرفه های سال گذش��ته که گروه کاالیی آن ها تغییر کرده 

برای اعمال در سامانه ارزی بانکی کشور ابالغ شد.
بر این اس��اس، تغییرات گروه کاالیی برای واردات در س��ال جاری ابالغ 
شده و ترخیص و ادامه فرایند تجاری کاالهای اولویت چهار نیز در صورتیکه 
تأمین ارز شده یا قبض انبار و بارنامه حمل برای آن ها صادر شده باشد، مجاز 
است. براساس این ابالغیه، تخصیص ارز با نرخ دولتی برای ١27٠ ردیف کد 
تعرفه کاال با ش��رط تأیید و اعالم سیستمی توسط وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی به قوت خود باقی است.
همچنین تعرفه برخی کاالها حذف و مش��مول گروه دو کاالیی شده اند 
و در صورت تأیید وزارت بهداش��ت مش��مول ارز به نرخ دولتی می شوند و در 

لیست واردات کاال با نرخ ارز دولتی اضافه خواهند شد.
گفتنی است؛ عمده کاالهای گروه یک و دو مربوط به بذر صیفی جات، دانه 

سویا، حبوبات، دستگاه های پزشکی، جراحی و آزمایشگاهی است.  ایسنا

تداوم بی حصر تصدی گری ها ؛ 
 واگذاری آزادراه های دولتی 

از برنامه ششم توسعه جا ماند
با وجود تاکید برنامه ششم توسعه  مبن��ی ب��ر کاه��ش تصدی گری گاردریــــل
دول��ت در امور غیرحاکمیتی و عمومی کردن اقتصاد و 
وع��ده وزارت راه برای مش��ارکت بخ��ش خصوصی در 
نگهداری آزادراه ها، هنوز هیچ یک از آزادراه های دولتی 

به بخش خصوصی واگذار نشده است.
برنام��ه وزارت راه و شهرس��ازی ب��رای واگذاری 
آزادراه ه��ای دولتی به بخش خصوصی با هدف ارتقای 
س��طح کیفی، فنی و ایمنی آزادراه های دولتی از چهار 
سال پیش مطرح شد تا جایی که »عباس آخوندی« وزیر 
راه و شهرسازی وقت نیز بهره وری بیشتر از حمل ونقل 
جاده ای را مشروط به ارتقای سطح سرویس آزادراه ها 
دانست و خبر داد: آزادراه تهران قم، تهران ساوه، کرج 
قزوی��ن و تمام آزادراه های دولتی باید در جهت ارتقای 
سطح سرویس و در جهت بهبود نحوه خدمات رسانی، 
سیس��تم عالئم، ایمنی و... به پروژه های تجاری تبدیل 

شود تا بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری کند.
برنامه شش��م توس��عه نیز به کمک این هدف آمد 

و تاکید داش��ت که در راس��تای عمومی کردن اقتصاد 
و مش��ارکت بیش��تر م��ردم در پروژه ه��ای اقتصادی و 
همچنین در راستای کاهش تصدی گری دولت در امور 
غیرحاکمیتی واگذاری آزادراه ها به بخش خصوصی انجام 
پذیرد. به اعتقاد کارشناسان رسیدن به توسعه اقتصادی 
بدون افزایش قابل توجه بهره وری ممکن نیست و کمبود 
منابع اعتباری دولت، سطح سرویس خدمات آزادراه ها 
را نش��انه گرفته است و الزم است که با مشارکت بخش 
خصوصی برنامه افزایش س��طح خدمات جاده ای برای 

کاربران و استفاده کنندگان از آزادراه ها اجرایی شود.
ب��ا وج��ود اینکه از زم��ان اعالم خب��ر واگذاری 
آزادراه تهران - قم به بخش خصوصی حدود یکسال 
می گ��ذرد اما عم��ال این واگذاری هنوز انجام نش��ده 
است و هیچکدام از آزادراه های دولتی اکنون از سوی 

بخش خصوصی اداره نمی شود.
در همین راس��تا مع��اون برنامه ریزی س��ازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای با اعالم اینکه موضوع 
واگذاری آزادراه ها از وظایف سازمان راهداری است، 
گف��ت: برنامه واگذاری آزادراه ها ب��ه قوت خود باقی 

است و قرار نیست این برنامه متوقف شود.
مقبل��ی گفت: برای ادامه نگه��داری آزادراه هایی 
که درحال بهره برداری هس��تند یا س��هم مش��ارکت 

س��رمایه گذار در آنها به اتمام رس��یده و یا مستهلک 
ش��ده از بخ��ش خصوصی اس��تفاده می کنی��م و امر 
بهس��ازی و نگه��داری ای��ن آزادراه ه��ا را ب��ه بخش 
خصوصی می سپاریم. بر همین اساس مسیر آزادراهی 
تهران - س��اوه به سمت استان مرکزی درحال حاضر 
در دستور کار است که در مرحله مطالعات مشاور قرار 
دارد و قصد ما این است که بهره برداری از این آزادراه 

را در آینده به بخش خصوصی بسپاریم.
وی درخص��وص چرای��ی کند پیش رفت��ن برنامه 
واگ��ذاری آزادراه ه��ا به بخش خصوص��ی، گفت: تا این 
س��اعت عمال هیچ آزادراهی به بخش خصوصی واگذار 
نش��ده اس��ت، با این حال آزادراه هایی که در گذشته با 
حضور بخش خصوصی ساخته شده است هنوز مستهلک 
نش��ده و توسط این بخش اداره می شود؛ اما آزادراه هایی 
که دولت س��اخته است و به پایان دوران استهالک آنها 
رسیدیم دو سال است در دستور کار واگذاری قرار دارند 
و مطالعات نهایی برخی از آنها هم تمام شده است و قرار 
اس��ت که کلیه امور مربوط به نگهداری، بهره برداری و 

بهسازی کامل آنها به بخش خصوصی برسد.
هم اکنون 2 هزار و 4٠٠ کیلومتر آزادراه در دس��ت 
بهره برداری اس��ت و یک هزار کیلومتر در حال ساخت 
است که به مرور زمان وارد مرحله بهره برداری می شوند. 


