کنترل قیمتها بااجرای مالیات بر عایدی سرمایه مسکن

،نای��ب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با بیان اینکه مالیات بر عایدی مس��کن
مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر اجارهبها الزم و ملزوم یکدیگر برای متعادل
 معامله مسکن۱۰۰۰  برخی افراد بعضاً ساالنه تا: گفت،کردن بازار مسکن است
.در تهران انجام میدهند
حسام عقبایی با تاکید بر اینکه برای ساماندهی بخش مسکن کشور باید سه نوع
، مالیات بر عایدی مسکن: اظهار کرد،مالیات بهعنوان مکمل یکدیگر عملیاتی شود
مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر اجارهبها الزم و ملزوم یکدیگر برای متعادل کردن
بازار مس��کن است که وجود هر س��ه نوع مالیات برای ساماندهی بخش مسکن ضروری
 نیمه توسعه یافته و توسعه یافته این مالیاتها،اس��ت ودر هم ه کش��ورهای توسعه یافته
.وجود داشته و اجرایی شده است
 جلوی سوداگریها،به گفته وی مالیات بر عایدی سرمایه مسکن عالوه بر کنترل قیمتها
تسنیم
.را گرفته و برای اقتصاد ایران یک ضرورت انکارناپذیر است
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ورود وزارت راه و شهرسازی به موضوع ساماندهی تهران

دبیر ش��ورای عالی شهرس��ازی و معم��اری از تصمیمگی��ری در خصوص طرح
.ساماندهی کالنشهر تهران در جلسات آتی شورایعالی شهرسازی خبر داد
، اهمیت موضوع طرح س��اماندهی کالنشهر تهران:فرزانه صادقمالواجرد گفت
ساماندهی ساخت و س��ازها و اقدامات بیرویه ای است که پیرامون کالنشهرها
.در حال انجام است
وی از تصمیمگیری نهایی در خصوص طرح ساماندهی کالنشهر تهران در جلسات آتی
 اعالم، تمامی اعضای شورایعالی شهرسازی به اتفاق:شورایعالی شهرسازی خبر داد و افزود
کردند که شورا در خصوص این طرح با بررسیهای بیشتر و همچنین جزئیات بیشتر ورود
 بررسیهای حقوقی، مشکالت حقوقی دارد و به اقدامات اجرایی نیاز دارد، چنانچه طرح.کند
در مورد آن انجام بگیرد و در جلسات آتی شورای عالی با پیشنهادهای شفافتر به شورا ارائه
 هکتار مساحت زمانیکه مسیر قانونی خود را در استان۱۰ همچنین پادگانهای باالی.شود
 وزارت راه و شهرسازی. در دستور کار این شورایعالی قرار میگیرد،طی کرد

خلق اولین ارز رمزپایه در ایران با موافقت بانک مرکزی

نایب رئیس کمیس��یون اقتصاد ن��وآوری و تحول دیجیتال با ش��تابزده توصیف
کردن اقدام بانک مرکزی در انتش��ار اعالمیه اخیر مبنی بر ممنوعیت فعالیت در
. از رونمایی از یک ارزرمز بومی با مجوز بانک مرکزی خبر داد،حوزه ارزرمزها
شهاب جوانمردی با شتابزده توصیف کردن اقدام بانک مرکزی در انتشار اعالمیه
 از رونمایی از یک ارز رمز،اخی��ر مبنی بر ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارزه��ا
. خبر داد،بومی که با مجوز بانک مرکزی تولید شده
 از خلق،وی با تاکید بر تس��ریع دولت در تدوین قانون مرتبط با ارز رمزپایهها در کشور
 با هماهنگ��ی بانک مرکزی و،ارز رمزین��ه جدی��دی در ایران خب��ر داد که به گفته وی
.توس��ط کنسرسیومی از ش��رکتهای بخشخصوصی در حوزه آیتی ساخته شدهاست
البت��ه مس��ئوالن بان��ک مرکزی قدری ش��تابزده عمل کردن��د و باید تا هفت��ه آینده و
. منتظر میماندند،رونمای��ی از آییننامه دولت درباره فعالیت اقتص��ادی ارزهای رمزینه
 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی

معیـشت
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کارشناسان بازار مشکالت صنعت لوازم خانگی راتشریح کردند؛

اخبار

پشت پرده مافیای واردات لوازم خانگی

گام مهم بانک ملت و صندوق ضمانت
صادرات ایران برای رونق صادرات

بانک ملت و صندوق ضمان��ت صادرات ایران با هدف
افزایش س��هم صادرات از مجموع تس��هیالت اعطایی
 معرفی خدمات و محصوالت،بانک با پوشش صندوق
صندوق از س��وی بانک و همچنین معرفی مش��تریان
 تفاهمنامه،صادرات��ی از س��وی صن��دوق ب��ه بان��ک
به گ��زارش روابط عمومی بانک.همکاری امضا کردند
 بر اس��اس ای��ن تفاهمنامه که ب��ه امضای دکتر،ملت
محم��د بیگدل��ی مدیرعامل بانک مل��ت و دکتر افروز
،بهرام��ی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات رس��ید
طرفی��ن در زمین��ه های مختلف به ویژه در راس��تای
 با،توسعه و رونق صادرات و همچنین امور بازار سهام
مدیرعامل بانک ملت.یکدیگر همکاری خواهند داشت
 آن را یک،در مراس��م امض��ا و تبادل این تفاهمنام��ه
تفاهم خوب در راس��تای تسهیل امور صادراتی کشور
به ویژه در ش��رایط تحریم خوان��د و اظهار امیدواری
، تولید،کرد که با عملیاتی ش��دن مفاد این تفاهمنامه
.صادرات و در نهایت اش��تغال کش��ور بهبود پیدا کند
دکت��ر محم��د بیگدلی با بی��ان این نکته ک��ه تجربه
کش��ورهای صنعتی نشان می دهد که توسعه از محل
 صادرات: یادآور شد،رونق تولید صورت گرفته اس��ت
 اس��ت و،یک��ی از مولفه ه��ای اثرگذار در رونق تولید
 الزم و ملزوم هم،ب��ه عبارت دیگ��ر تولید و ص��ادرات
 مسیر صادرات را،هستند و تولید محصوالت با کیفیت
وی با تاکید بر این نکته که با افزایش.هم��وار می کند
 تولید نیز جان بیش��تری خواهد،صادرات محصوالت
 صندوق ضمان��ت صادرات: خاطرنش��ان ک��رد،گرفت
ایران از نهادهای تاثیرگذار در خلق اقتصاد بین الملل
اس��ت و امیدواریم که تفاهمنام��ه مذکور باعث رونق
. صادرات و اشتغال کشور شود،تولید

 با توجه به این مسائل برخی از:میری یادآور ش��د
تصمیمگیریها منجر به ممنوعیت واردات کاالی
با کیفیت شد که این موضوع حجم قاچاق و تقلب
.در عرضه کاال را به شدت افزایش داد
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان لوازمخانگی تصریح
 حجم قاچاق کاال و، در پی ممنوعیت واردات:کرد
تقلب در عرضه کاال از طریق مبادی غیررس��می و
بازارچههای مرزی افزایش یافت و بارها دیده شده
محصوالت ایرانی بهنام با برچس��ب و تغییر نام به
 از طریق،برند و نام محصوالت ب��ا کیفیت جهانی
.پیامک به مشتریان فروخته شده است
 برای رش��د محص��والت داخلی با:وی تأکید کرد
کیفیت باید برندس��ازی در دستور کار قرار گیرد و
 ارائه بیش از حد،دلی��ل عدم توجه به این موضوع
مج��وز فعالیت کارخانههای تولی��دی لوازمخانگی
 به ط��ور مث��ال ایران ب��ا در نظ��ر گرفتن،اس��ت
 کارخانه۲۰۰ بازاره��ای صادراتی بهنام نیازی ب��ه
 ایسنا.یخچال فریزر و گاز ندارد
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،ب��ه دلیل عدم تبلیغات و اطالعرس��انی مناس��ب
محصوالت ب��ا کیفیت ایرانی نتوانس��تهاند جایگاه
.مناسب خود را در بین مشتریان پیدا کنند
:رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان لوازمخانگی گفت
برخ��ی از محص��والت بهن��ام جهان��ی همچ��ون
محصوالت کش��ور کره در ایران تولید میشود که
،محصوالت تولیدی تحت لیسانس و تولید داخلی
از مواد اولیه وارداتی استفاده میکنند که در چند
ماه اخیر به دنبال تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی
 ش��رکتهای،آمریکا بر علیه اقتصاد و مردم ایران
ک��رهای بدعهدی ک��رده و مواد اولی��ه تولید را در
.اختیار کارخانههای داخلی قرار ندادند
 بدعهدی کرهایها عاملی شد:وی خاطرنشان کرد
تا بازار با کمبود کاال مواجه ش��ود و ش��رکتهای
 بازار را با وجود،کرهای با افزایش قیمت محصوالت
 راکد کردند و ش��رایط به سمتی رفت،کمبود کاال
 میلیون۱ که قیمت ماش��ین لباسش��ویی ایران��ی
. میلیون تومان افزایش یافت۴ تومانی به حدود
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از مش��کل تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان
داخلی سوءاس��تفاده کند و اینط��ور جلوه دهد که
بازار وضعیت مناسبی ندارد و تولیدکنندگان داخلی
خاطرنشان

 وی.نمیتوانند نیاز بازار را تامین کنند
 در ح��ال حاضر تولیدکنن��دگان داخلی هم:ک��رد


ظرفیت تولید کاال در سطح متوسط را دارا هستند
 فقط برای،و هم میتوانند کاالی لوکس تولید کنند
.این کار نیازمند تامین س��رمایه در گردش هستند
 عدهای در داخل کشور قصد همراهی،به گفته وی
با آمریکاییها را دارند و به دنبال البی برای واردات
.کاالی ساختهشده خارجی به کشور هستند
 ظاهر:اظهار داشت

سخنگوی انجمن لوازم خانگی
قضیه این اس��ت که این کار برای کنترل قیمتها
و ب��ازار انجام میش��ود ولی در واق��ع یک جریان
مافیایی ش��کل گرفته که اف��راد نفوذی آمریکا در
.ایران آن را هدایت میکنند
بدعهدی کره ای ها
از س��وی دیگ��ر رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان
لوازمخانگ��ی با بی��ان اینکه کرهایه��ا در تأمین
مواد اولیه کارخانههای تولیدی در ایران بدعهدی
 حجم قاچاق و، ممنوعیت واردات: گفت،کردهان��د
تقلب محصوالت را افزایش داد و بارها دیده ش��ده
محصوالت بهنام ایرانی ب��ا برند و لوگو محصوالت
 به،بهن��ام جهانی خ��ارج از فرآیند قانون��ی عرضه
.فروش میرسند
 بس��یاری از محصوالت:مرتض��ی میری اظهار کرد
لوازم خانگ��ی ایرانی دارای کیفی��ت قابل توجه و
قاب��ل رقاب��ت با محص��والت وارداتی هس��تند اما

،تامین کنند و حتی صادرات نیز داش��ته باش��ند
ع��دهای به دنب��ال صرف منابع ارزی کش��ور برای
.واردات و تقویت برندهای خارجی هستند
 در حال حاض��ر که قاچاق:ک��رد

غزن��وی تصریح
کاال به کش��ور انجام میش��ود نیز شاهد خروج ارز
 در صورت واردات.بابت قاچاق این کاالها هس��تیم
لوازم خانگی نیز منابع ارزی بیشتری صرف تأمین
.کاالهای خارجی خواهد شد
وی با اش��اره به صحبتهای مطرحش��ده از سوی
مسئوالن آمریکایی در مورد لزوم واردات کاالهای
 ممکن است: گفت،لوکس و ساخته شده به ایران
کش��ورهای خارجی ب��رای واردات لوازم لوکس به
،ایران حت��ی از آمریکا نیز معافی��ت هایی بگیرند
زیرا این مسئله عالوه بر محدود کردن منابع ارزی
.ایران باعث افزایش فاصله طبقاتی نیز میشود
سخنگوی انجمن لوازم خانگی با اشاره به نامگذاری
 باید:امسال با عنوان سال رونق تولید اظهار داشت
از فرصت ایجاد شده برای تولیدات داخلی استفاده
ش��ود و دولت نیز از تولیدکنن��ده داخلی با منابع
.ریالی و تأمین سرمایه در گردش حمایت کند
 از این طریق تولید قطعات الزم برای،به گفته وی
ساخت لوازم خانگی در کشور صرفه اقتصادی پیدا
میکن��د و منابع ارزی نی��ز بابت برندهای خارجی
.مصرف نمیشود
 در صورتی ک��ه تولید داخل به:ک��رد

وی تصریح
 قیمت تمامشده و بهای،مقیاس اقتصادی برس��د
کاال کاه��ش مییاب��د و کارگران بیش��تری نیز در
.کشور شاغل خواهند شد
 مافیای واردات تالش میکند:اظهار داشت

غزنوی
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طب��ق آم��ار درح��ال حاضر
خ�ط كــش
ظرفی��ت فع��ال کارخانههای
 درصد اس��ت و30  تا25 ل��وازم خانگی ح��دود
 ه��زار تومان برای18  تا17 بااحتس��اب نرخ دالر
تولیدکنن��دگان ؛محصوالت قاچ��اق این حوزه با
 تومان��ی به کش��ور وارد میش��ود و12800 دالر
همین مس��اله س��بب ش��ده تا تولی��د کنندگان
نتوانند در برابر این فشار قیمیت کمر راست کنند
.و هر روز با چالش های جدید مواجه شوند
س��خنگوی انجمن لوازم خانگ��ی از تالش مافیای
واردات ب��رای وارد ک��ردن لوازم خانگ��ی با وجود
 در س��ال رونق:ممنوعیت واردات خبر داد و گفت
 دولت باید با تأمین س��رمایه در گردش از،تولی��د
.تولیدکنندگان داخلی حمایت کند
حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن لوازم خانگی
از تالش مافیای واردات لوازم خانگی برای واردات
:گس��ترده لوازم خانگی به کش��ور خبر داد و گفت
با وج��ود ممنوع ب��ودن واردات ل��وازم خانگی به
 مافیای واردات تالش میکند تا واردات این،کشور
.محصوالت را به روشهای دیگری انجام دهد
 در س��الهای قبل هم که واردات:وی توضیح داد
 کاالی خارج��ی بدون انج��ام ثبت،ممن��وع ب��ود
 ماه۳  یا۲ س��فارش وارد انبار گمرک میشد و هر
یکبار مصوبهای صادر میش��د و کاالی افرادی که
. ترخیص میشد،دارای برگ سبز بودند
وی با بی��ان اینکه در بدنه کارشناس��ی اقتصادی
دولت افرادی هس��تند که به اقتص��اد دولتی فکر
 در شرایطی که تولیدکنندگان:داد
  ادامه،میکنند
داخل��ی میتوانند نی��از بازار را ب��ا حمایت دولت
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