
تولی��د  جری��ان  راه ان��دازی  مسکن با هدف جبران عرضه ارزش افـزوده
مس��کن و بازگشت تعدیل به این بازار رویکرد این 
روزهای دولت اس��ت در این می��ان مصوبات اجرا 
نشده و برنامه های ناتمامی هم هست که همچنان 
می تواند مانعی بر کنترل قیمت مس��کن و خروج 

دالالن و سوداگران از این بخش باشد.
موض��وع مالیات بر خانه ه��ای خالی یکی از همین 
موان��ع اس��ت ک��ه در کوتاه��ی هم��کاری برخی 
دس��تگاه های دارای اطالع��ات ملکی با دولت حل 

نشده باقی مانده بود.
طبق آمار س��ال ۱۳۹۵ بالغ ب��ر ۳ میلیون و ۸۹۰ 
هزار واحد مس��کونی در تهران وجود دارد که ۱۳ 
درصد آن خالی از س��کنه اس��ت. به عبارتی دیگر، 
بر اس��اس این اطالعات، ۵۰۵ ه��زار و ۷۰۰ واحد 

مسکونی در تهران خالی است.
 س��ید احس��ن علوی  نای��ب رئیس کمیس��یون 
عمران مجلس ش��ورای اسالمی نیز اخذ مالیات از 
خانه های خالی را ترمزی برای توقف کاهش قیمت 
خانه دانس��ت و گفت: حدود س��ه میلیون و ۴۰۰ 
هزار واحد مس��کونی خالی در کش��ور وجود دارد 
ک��ه در برهم زدن تعادل در بازار مس��کن تاثیری 

مستقیم گذاشته است. 
رابطه بین افزایش تعداد آپارتمان های بدون سکنه 
و جهش قیمت مسکن اجرای سریع قانون مالیاتی 
مربوط ب��ه خانه های خالی را گوش��زد می کند اما 
پیش نیاز اج��رای این قانون شناس��ایی خانه های 
خالی است که الزمه آن راه اندازی سامانه امالک و 

اسکان در کشور است.
وزیر راه و شهرس��ازی اوایل هفته خبر داد که این 
س��امانه از مس��یر میان بُر و با تدبیر این وزارتخانه 
راه اندازی خواهد شد تا یکبار برای همیشه موضوع 

شناسایی خانه های خالی در کشور حل شود.
محمد اسالمی اعالم کرد در گذشته گفته می شد 
این وظیفه شهرداری ها است که خانه های خالی را 
شناسایی کنند اما ما با یک کار جدید و با استفاده 
از دیتابیس های دس��تگاه های دیگر، س��امانه های 

شناس��ایی امالک و اس��کان را ب��ه یکدیگر لینک 
داده ایم تا خانه های خالی شناسایی شوند.

در قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم مصوب 
۱۳۹۴، دو م��اده در ارتباط ب��ا »مقابله مالیاتی با 
شیوع پدیده خانه های خالی« وجود دارد که شامل 

ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۶۹ می شود.
ماده ۱۶۹ س��ازمان امور مالیاتی کش��ور را مکلف 
کرده برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار 
نظام یکپارچه اطالع��ات مالیاتی یک پایگاه جامع 
از اطالعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی شامل 
اطالعات پولی، مالی، اعتباری، ملکی، معامالتی و 

سرمایه ای را ایجاد کند.
در ذیل م��اده ۱۶۹ تبصره ای با عن��وان تبصره ۷ 
وجود دارد که بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی 
نیز موظف اس��ت حداکثر ظرف ۶ ماه )پایان سال 
۹۴(، س��امانه ای با عنوان »س��امانه ملی امالک و 
اسکان کشور« را ایجاد کند تا سازمان امور مالیاتی 
به شکل آنالین امکان شناسایی مالکان و معامالت 
رس��می، ع��ادی و وکالتی مالک را ب��رای »تعیین 
واحدهای مسکونی مش��مول مالیات خانه خالی« 

در کلیه نقاط کشور داشته باشد.
افش��ین پروین پور کارش��ناس مس��کن در همین 
رابطه  گفت:بایسته های علم اقتصاد گواه آن است 
که پیش از هر اتفاق��ی، عرضه و تقاضا اصلی ترین 
عامل قیمت گذاری کاالهاست و در حالی که بیش 
از چهار میلیون تقاضای انباش��ته در بازار مس��کن 
باقی مانده است خانه های خالی به عاملی در جهت 

برهم خوردن بازار عرضه تبدیل شده است.
وی گفت: دالالن بخش مس��کن ب��ه امید افزایش 
قیم��ت در آینده، اقدام به خرید آپارتمان در دوره 
رک��ود می کنن��د و آن را تا زمان ب��روز امواج تورم 

ملکی، بدون استفاده خالی می گذارنند.
این کارش��ناس مسکن گفت: این خانه های خالی 
که برای س��رمایه گذاری توسط سوداگران مسکن 
خریداری ش��ده است نه تنها هزینه ای روی دست 
صاحب ملک نمی گذارد بلکه بازار شیرینی را برای 
او در آینده و در دوره رونق به وجود خواهد آورد.

به گفته ی پروین پور سوداگران خود را در حیات 
خل��وت امنی م��ی بینند که هیچگون��ه مزاحمتی 

برای آنها از ناحیه دولت وحاکمیت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه امیدواریم قول وزارت راه حتمی 
شود و سامانه شناسایی امالک و اسکان راه اندازی 
شود، گفت:مشکل بازار مسکن سوداگری و داللی 
به وس��یله افرادی اس��ت که هن��وز از ماهیت آنها 
بی خبر هستیم. وی گفت: بخشی از افزایش قیمت 
ب��ه وجود آمده و حباب های ایجاد ش��ده به دلیل 
سوداگری است و تا مهار نشود قیمت ها طبیعی و 

عادی نخواهد شد.
به گفته این کارش��ناس بخش مس��کن سوداگری 
نق��ش اصل��ی را در افزای��ش اجاره ها داش��ته و تا 

کنترل نشود این شرایط ادامه دارد.
وی گفت: باید مش��خص شود س��وداگری در بازار 
دقیقا به دس��ت چه کس��انی اتفاق می افتد؟ کدام 
گروه ی��ا افرادی ام��الک متعددی دارن��د و کدام 
خانه ه��ا خال��ی و روند معامالت ب��ه صورت کامال 

شفاف مشخص شود.
به گفته این کارشناس بخش مسکن افزایش سفته 
بازی و سوداگری این نتیجه را داده است که مردم 
قبال خانه نمی توانس��تند خانه بخرند و امروز نمی 

توانند خانه اجاره کنند.
این کارشناس مسکن ادامه داد: هراس از خالی بودن 
خانه ه��ا و پرداخت مالیات های س��نگین در جهان 
صاحبان امالک را بر آن داشته که حتی یک روز هم 
خانه خود را خال��ی نگذارنند؛صابخانه باید به دولت 
ثب��ات کند که خان��ه اش خالی نیس��ت در غیر این 

صورت باید مالیات هایی سنگین پرداخت کنند.
وی در خصوص اینکه هزینه ای که برای خانه های 
خالی در نظر گرفته شده در قانون حتی در صورت 
اجرایی ش��دن هم بس��یار ناچیز است، گفت: اصل 
قضیه این اس��ت که این مالیات بازدارنده باش��د و 
طوری باش��د که دیگر برای صاح��ب ملک صرف 

نکند که خانه خود را خالی نگه دارد.
وی گفت: وقتی این قانون بازدارنده خواهد بود که 
برای صاحب خانه خالی بودن خانه صرف نداش��ته 

باش��د؛ در این صورت خانه های زیادی در معرض 
اج��اره و فروش قرار خواهن��د گرفت که کمکی به 

برنام��ه دولت برای راه اندازی جریان تولید خواهد 
بود.  ایرنا
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سرپرست سازمان توسعه و تجارت اعالم کرد؛
130 قلم کاال از 8 هزار کد کاال در ایران 

صادراتی هستند
محمدرضا مودودی تصری��ح کرد: در حال حاضر تنها 
۱۳۰ قل��م کاالی صادرات��ی ایران در تجارت کش��ور 
پررنگ اس��ت که در مقابل ۸ هزار کد کاالیی بس��یار 
ناچیز است.به گزارش خبرنگار سیاست روز، سرپرست 
سازمان توسعه و تجارت در همایش بزرگ شرق آفریقا 
با اشاره به اینکه بخشی از پتانسیل های تجاری آفریقا 
ش��ناخته نشده اس��ت، گفت: در گام اول باید ارتباط 
مس��تقیم با این قاره را تقویت کنیم و تصویری که از 

ایران ساخته اند را اصالح کنیم.
محمدرضا مودودی با بیان اینکه ۶ درصد از جغرافیای 
جه��ان و ۱۷ درصد جمعیت جهان در آفریقا اس��ت، 
افزود: س��هم تجارت آفریقا در دنیا کمتر از سه درصد 
اس��ت.او با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورهای هدف 
صادراتی خود دارای پتانسیل صادرات هستند، تصریح 
کرد: در بازار آفریقا، چین سهمی ۱۶ درصدی دارند و 
در مجموع سهم کشورهای آسیایی در بازار آفریقا 2۵ 
درصد است.او با تاکید بر اینکه در جغرافیای صادراتی 
باید نفوذ خود را افزایش بدهیم، تصریح کرد: در حال 
حاضر در این بخش یک ضعف تاریخی داریم، هرچند 
نتوانستیم در کشورهای همسایه نقش تجاری موفقی 
داش��ته باشیم، برای نمونه مس��ئوالن عراقی ها گالیه 
دارند چرا ایرانی ها در این کشور سرمایه گذاری نمی 
کنند. با این حال باید توجه داش��ت از همین مس��یر 
ع��راق و لبنان می توانیم به بازار آفریقا نیز ورود کرد، 
هرچند مس��یر اصلی برای تجارت ب��ا آفریقا از طریق 
طریق و خلیج فارس اس��ت.مودودی تصریح کرد: در 
ح��ال حاضر تنها ۱۳۰ قل��م کاالی صادراتی ایران در 
تجارت کش��ور پررنگ اس��ت که در مقابل ۸ هزار کد 

کاالیی بسیار ناچیز است.

مدیرعامل بانك صنعت و معدن در جمع 
کارکنان شعب استان آذربایجان شرقي 

تأکيد کرد؛
حسین مهري در دیدار با رؤسا و کارکنان شعب استان 
آذربایجان شرقي بیان داش��ت: رویکرد ما براي آینده 
بانک��داري حرکت به س��مت بانکداری باز و ش��رکتي 
است که می تواند پاسخگوی نیازهای بازار و مشتریان 
در کوتاه تری��ن زمان با کمترین هزینه در گس��تره ا ی 
از نوآوری باش��د.به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک 
صنعت و معدن، حس��ین مه��ري رییس هیأت مدیره 
و مدیرعام��ل بان��ک صنع��ت و معدن که به اس��تان 
آذربایجان ش��رقي س��فر کرده بود در جمع کارکنان 
بانک در این استان حضور یافته و اظهار داشت: توجه 
به بانک��داری دیجیتال و باز که م��ورد تاکید دولت و 
سیاس��تگذاران نظام بانکي کش��ور می باشد از برنامه 

های آتي بانک صنعت و معدن است.
مهری ادامه داد: به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای 
برای تحقق ش��عار رونق تولید م��ورد نظر مقام معظم 
رهب��ری تالش می کنیم و می توانیم در این خصوص 
تاثیرگذارتری��ن بانک کش��ور باش��یم.وی همچنین با 
اش��اره به تحریم هاي ظالمان��ه اقتصادی آمریکا علیه 
کش��ورمان، بیان کرد: ب��راي حمای��ت از صنعتگران 
و کارآفرین��ان، تامین س��رمایه در گ��ردش واحدهای 
تولیدی و اعطاي تس��هیالت به طرح های توسعه ای 
که موجب اش��تغال پایدار می شود و حمایت از طرح 
ه��اي معدني براي جلوگیري از خام فروش��ي از دیگر 

اولویت ها و سیاست های اصلی بانک است.

 حمایت مالی بانك رفاه از جشنواره 
بين المللی خوارزمی

در راس��تای ایف��ای مس��ئولیت ه��ای اجتماعی و به 
منظ��ور حمایت از پرورش اس��تعدادها در زمینه های 
علم��ی و صنعتی، بان��ک رفاه حامی مالی جش��نواره 
بین المللی خوارزمی ش��د.به گ��زارش روابط عمومی 
بان��ک رفاه کارگ��ران، در این جش��نواره که با حضور 
مس��ئوالن استانی و بانک رفاه اس��تان سمنان برگزار 
ش��د، دس��تورانی مدیر کل آموزش و پرورش اس��تان 
اظه��ار داش��ت: آموزش و پرورش از نظ��ر نظام تعلیم 
و تربی��ت محلی برای تمرین زندگی اس��ت و هدف از 
برگزاری این قبیل جش��نواره ها تبدیل کردن مدارس 

به کارگروهی برای تعلیم زندگی است.
وی ضم��ن قدردان��ی از حمای��ت های بان��ک رفاه از 
جشنواره خوارزمی تصریح کرد: باعث خرسندی است 
که سازمان های صاحب اندیشه ای همچون بانک رفاه 
وج��ود دارند که از حرکت ه��ای دانش بنیان حمایت 
می کنند. با اندیش��ه مدیران این س��ازمان هاست که 
راه رس��یدن به اهداف عالی آموزش در کش��ور هموار 
می ش��ود.در ادامه مراس��م میرمعینی مدیریت شعب 
اس��تان س��منان ضمن ابراز خرس��ندی از حضور در 
جم��ع دانش آم��وزان نخبه و منتخب گف��ت: متعالی 
کردن آموزش در کش��ور یک وظیفه همگانی اس��ت. 
وی همچنین طی س��خنانی به ایفای مسئولیت های 
اجتماعی بانک در کنار فعالیت های اقتصادی، حمایت 
بی شائبه مدیریت عالی بانک در کمک های بالعوض 
ب��رای احداث مدارس در نقاط محروم کش��ور و توجه 

ویژه بانک به حوزه سالمت اشاره کرد.

اخبار

دولت تصميم گير اصلی برای ارز دیجيتالی  
ریی��س مرکز ملی فضای مج��ازی با بیان این که تصمیم گی��ری و اجرا درباره ی 
موضوع ارز دیجیتالی برعهده  دولت اس��ت، گفت: ما در مقابل یک امر واقع شده 
ق��رار گرفتی��م و بنابراین بهتر اس��ت دولت این کار را از طری��ق مقررات گذاری 
مناسب و هدایت، سازماندهی کند. سیدابوالحسن فیروزآبادی رییس مرکز ملی 

فضای مجازی درباره آخرین نتایج تصمیم گیری برای نحوه برخورد با ارز دیجیتال 
گفت: ما تصمیم گیری و اجرا درباره ی این موضوع را بر عهده  دولت گذاشتیم و دولت 

بای��د ببیند توانایی اجرای این کار را دارد یا ندارد. وی افزود :در داخل دولت اختالفاتی 
در این باره وجود داشت؛ وزارت نیرو معتقد است نمی تواند بخش این بخش از صنعت را 
تامین کند و یا این قس��مت از فعالیت های اقتصادی را صنعت نمی داند و این ها اختالف 
نظرهایی اس��ت که امیدواریم در کمیسیون اقتصادی دولت به نتیجه برسد و بهتر است 

دولت از طریق مقررات گذاری مناسب و هدایت، سازماندهی کند. ایسنا 

 ارائه مدل جامع ارتقای نظام نظارت مالی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواس��تار ارائ��ه مدلی جامع به منظور ارتقای نظام 
نظارت مالی کش��ور شد.   فرهاد دژپسند با اش��اره به ضرورت ارائه مدلی جامع 
به منظور ارتقای نظام نظارت مالی کش��ور، خواستار گردآوری و نظرات اعضای 
جلس��ه به منظ��ور تدوین مدل جامع ارتقای نظام نظارت مالی کش��ور توس��ط 

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کش��ور ش��د تا به عنوان طرح پیشنهادی 
ب��رای تقدیم به رییس جمهور ارایه ش��ود. وی  با طرح س��واالت با موضوعاتی چون 

تعیی��ن جایگاه نظارت مالی در نظام بودجه امکان یا عدم امکان تفکیک نظارت مالی از 
مدیریت مالی، ضرورت یا عدم ضرورت حضور ذی حسابان در دستگاه ها به منظور اعمال 
و تداوم نظارت مالی، محدود بودن نظارت مالی بر بودجه دس��تگاهی یا توس��عه نظارت 
مالی در سطح کالن کشور، پرداخت و تاکید کرد که این موارد، برای ارتقای نظام نظارت 

مالی کشور باید مد نظر قرار گیرند. وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ایجاد 1800 صندوق خرد محلی اشتغال در روستاها  
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، با اشاره به ایجاد ۱۸۰۰ صندوق خرد محلی 
در روس��تاهای کشور و اختصاص خط اعتباری به این صندوق ها، از هدف گذاری 
ایج��اد ۱۰۰۰ صندوق جدید در س��ال جاری خبر داد. اصغ��ر نوراله زاده با بیان 
اینکه در سه ماهه امسال ۵۳۰ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده که نزدیک 

به 2۸۰ میلیارد تومان از این تسهیالت در حوزه اشتغال بوده است، اظهار داشت: 
بخشی از این تسهیالت به ۳ هزار طرح اشتغالزا در روستاها پرداخت شده است. وی 

همچنین با اشاره به طرح تأسیس ۱۰۰۰ صندوق خرد محلی در روستاها ادامه داد: طی 
سه سال گذشته، ۱۸۰۰ صندوق خرد محلی در ۱۸۰۰ روستای کشور تأسیس شده که 
برای س��ال ۹۸ نیز تأس��یس ۱۰۰۰ صندوق دیگر در روستاهای کشور هدفگذاری شده 
اس��ت. به گفته وی این صندوق ها نهادهای تأمین مالی محلی هس��تند که در روستاها 

بین 2۰ تا ۵۰ نفر عضو این صندوق ها هستند . مهر

یاد بانک ها در خانه  خالی سهم ز
بر  تاثیری  خالی  خانه های  از  مالیات  اخذ  این که  بیان  با  انبوه سازان  سراسری  کانون  دبیر 
کنترل قیمت مسکن ندارد،  گفت:  عده ای از بانک ها تسهیالت دریافت کرده اما نتوانسته اند 

اقساط آن را پرداخت کنند، به همین دلیل بانک ها خانه های این افراد را تملک کرده اند.
بانک هاست،  به  متعلق  کشور  خالی  خانه های  از  بخشی  این که  بیان  با  پورحاجت  فرشید 
خانه های  از  دیگری  بخش  از طرف  است،  تهران صادق  در  بیشتر  مسئله  این  کرد:   اظهار 
خالی موجود در کشور به این موضوع برمی گردد که اشخاصی برای خرید مسکن از بانک ها 
تسهیالت دریافت کرده اند، اما نتوانسته اند اقساط آنرا بازپرداخت کنند و به همین دلیل 

نیز بانک ها این قبیل خانه ها را تملک کرده اند.
وی با بیان این که گفته می شود بانک ها در بخش مسکن ساخت و ساز می کنند درست است، 
ادامه داد:  قبال بانک ها این کار را می کردند و ساختمان های زیادی در تهران وجود دارد که 
آنها را بانک ها ساخته اند. به عنوان مثال در محله سیروس تهران صندوق سرمایه گذاری 
مسکن بانک مسکن ساخت و ساز انجام داده است. وی با اشاره به این که نمی توان ارزیابی 
برای سیاست های  می توان  را  خالی  خانه های  این  از  میزان  چه  که  این داشت  از  درستی 
کنترلی دولت به کار گرفت،  تاکید کرد:  اساسا 5 درصد واحدهای مسکونی در کشورها باید 
به عنوان ذخیره جهت استفاده ابزاری دولت برای کنترل بازار وجود داشته باشد، اما در 

ایران نتوانسته ایم از این ابزار به درستی استفاده کنیم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با یادآوری این که بر اساس آمار نفوس و مسکن سال 95 
بالغ بر 1.3 میلیون واحد مسکونی نسبت به خانوار کمبود داشته ایم، اظهار کرد:  معتقدم اخذ 
مالیات بر خانه های خالی تاثیر آنچنانی در کنترل قیمت ها نمی گذارد، چراکه گرانی های مسکن 
ریشه در تورم  عمومی کشور دارد. این گرانی ها دومینه وار آغاز شده و در تمام مناطق حتی 

مناطق کم برخوردار شهری نیز افزایش قیمت به دلیل تورم را شاهد بوده ایم.
پورحاجت پیش تر با یادآوری افزایش بیش از 100 درصدی قیمت مسکن طی یکسال و 
چند ماه گذشته، اظهار کرد: هزینه های تولید مسکن متاثر از مولفه های متعددی است؛ 
مصالح ساختمانی و دستمزدها روی قیمت تمام شده تاثیر بیشتری دارند. بخش دیگری از 
هزینه ها مربوط به دستگاه های متخلف خدمات رسان از جمله آب، برق، شهرداری، خدمات 
مهندسی و ... است. وی با بیان اینکه هزینه ساخت به تنهایی بدون خدمات به طور متوسط 
به 3.5 میلیون تومان افزایش یافته است، افزود: به عنوان مثال در هر مترمربع ساختمان 
5 طبقه 100 کیلوگرم فوالد مصرف می شود. قیمت هر کیلوگرم نیز حدود 5000 تومان 

است که هزینه بسیار باالیی را به تولیدکننده وارد می کند.
به این که حدود 2.5 درصد هزینه های تمام  با اشاره  انبوه سازان  دبیر کانون سراسری 
شده مسکن مربوط به سیمان است، یادآور شد: بر اساس آخرین برآوردها در اهواز که 
به  واحد مسکونی  مترمربع  متوسط هزینه هر  داده،  انجام  چمران  دانشگاه شهید  توسط  

حدود 3.9 میلیون تومان افزایش یافته است.

نمای نزدیک

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان این که  توسـعه در دوره جدید س��رعت کارها را بیشتر چرخ 
خواهی��م کرد، گفت: ما جای دول��ت را نمی گیریم، در این 
باره غلو ش��ده است. همه بنیاد را روی ترازو بگذاریم نسبت 

به دولت یک درصد هم نیست.
پروی��ز فتاح در آیی��ن معارفه خود به عن��وان رئیس بنیاد 
مس��تضعفان با قدردانی از رهب��ر معظم انقالب، اظهار کرد: 
سرباز نظام هستیم،  عادت کرده ایم در هر سنگری سربازی 
کنیم. س��نگرها عوض می ش��ود ام��ا مرام س��ربازی تغییر 

نخواهد کرد.
وی ب��ا بی��ان این که در کمیته امداد امان��ت را به یک عزیز 
پاکدست دادیم، تصریح کرد: امروز بسیار خوشحالم که این 
پرچم را از آقای س��عیدی کیا گرفتم. وقتی در دولت رفتم 
کم س��ن و سال بودم و بر اس��اس حروف الفبا به ما نیرو و 

مسکن را دادند.
رئی��س بنیاد مس��تضعفان با بی��ان این که انصاف��ا در بنیاد 
کارهای خوبی انجام ش��ده اس��ت، اف��زود: عملکرد بنیاد بر 
اس��اس اساس��نامه بوده اس��ت، اس��اس برای هر س��ازمان 

اساسنامه است. 
فت��اح با بیان این که انتظار از بنده این اس��ت س��رعت کار 
بیش��تر ش��ود، گفت: در دوره جدید بنی��اد کوچک تر و در 

عرصه های مختلف چابک تر شده است.
وی با یادآوری این که در قرارگاه س��ازندگی تجربه ساخت 

سدهای کرخه و کارون  را دارم، اظهار کرد: در ادامه ۴ سال 
در دول��ت خادم ملت بودیم،  ۵ س��ال در بنیاد تعاون و  ۴ 

سال در کمیته امداد حضور داشته ام.
وی با بیان این که با  بنیاد مس��تضعفان ناآشنا نیستم، گفت: 
تاکی��د م��ا جوان گرای��ی اس��ت، ام��ا بای��د از تجربه ه��ای 

پیشکسوت ها هم استفاده کنیم.
رئیس بنیاد مس��تضعفان  با اش��اره به این که سیاست های 
دفتر رهبر معظم انقالب باید مو به مو اجرا ش��ود، افزود: در 
بنیاد نباید همه چی��ز را اقتصادی دید،  برخی موارد را باید 

در بُعد اجتماعی در نظر گرفته شود.
فت��اح بیان کرد: با دولت هماهنگ عم��ل خواهیم کرد هم 
دولت فعلی و هم دولت بعدی. با بخش خصوصی هم موازی 

کاری نمی کنیم و باید مردم داری کنیم.
وی تاکی��د ک��رد: عملکرد بنی��اد بیش از انع��کاس بیرونی 
بوده اس��ت و باید حتما بیش��تر فعالیت ها را معرفی کنیم. 
شفاف س��ازی و پاس��خگویی صریح در بنیاد ب��وده که آنرا 

تقویت خواهیم کرد.
وی با بیان این که هیچ جیز پنهانی در بنیاد نداریم و مالیات 
هم پرداخت کرده ایم، تصریح کرد: سود فعالیت های اقتصادی 
را باید باال ببریم؛ حاال این سود را چه کار کنیم. این سود را 
به پروژه آزادراهی اختصاص دهیم، ترمینال سالم را بسازیم. 
یا این که ب��ه محرومان اختصاص دهیم. بنیاد مس��تضعفان 

انقالب اسالمی فقط بنیاد اقتصادی نیست. فارس

رئیس بنیاد مستضعفان؛
عرصه های فعالیت بنیاد چابک تر می شود 

معاون بانک مرکزی مطرح کرد؛ 
 حمایت مجلس از تخلفات

تسهیالت بگیران  
مع��اون حقوقی و ام��ور مجلس  باجـه بانک مرک��زی گفت: متاس��فانه پشـت 
مجلس ش��ورای اس��المی در چند س��ال اخیر درباره 
تس��هیالت گیرن��دگان، چند بار در قوانی��ن متعدد از 
جمله قانون رفع موانع تولید و قوانین بودجه س��االنه، 

بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت.
  س��ید امیرحس��ین طیبی فرد معاون حقوقی و امور 
مجلس بانک مرک��زی گفت: پس از انقالب، بانکداری 
در کش��ورمان ب��ر اس��اس قانون، اس��المی اس��ت و 
دس��تورالعمل ها، بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی 

با نظر فقیه مجتهد، تصویب می شود.
س��ید امیرحسین طیبی فرد با اشاره به اینکه همیشه 
امکان تخلف از قاعده وجود دارد، افزود: بانک مرکزی 
بر اس��اس قاعده در س��ال ۸۶ فرمول س��اده محاسبه 
س��ود را به بانک ها ابالغ کرد که در آن تصریح ش��ده 
کسب س��ود باید بر اساس ابالغیه بانک مرکزی باشد 
در غیر این صورت مواردی که مورد شکایت قرار گیرد 
یا گزارش شود بررسی می کنیم. وی با اشاره به اینکه 
بانک ها هم جزو واحدهای صنعتی و خدماتی کش��ور 
هستند، ادامه داد: ۹۰ درصد تامین مالی، توسط بانک 
ها انجام می ش��ود بنابراین نباید به بانک ها به عنوان 

دشمن اقتصاد نگاه کرد. تسنیم 

طی روز های آینده؛
ونیکی در گمرک  دو سامانه جدید الکتر

راه اندازی می شود
از  ای��ران  گم��رک  کل  رئی��س  ت ر راه اندازی قریب الوقوع دو سامانه تجــــا

جدید گمرکی در قالب گمرک هوشمند خبر داد.
مهدی میراشرفی اظهار کرد: شبکه پیام رسان گمرک 
که یک ش��بکه بومی و ملی و داخلی اس��ت به زودی 
راه اندازی می شود و همه ذی نفعان و کارکنان گمرک 
می توانند با هزینه ای بس��یار اندک و تقریباً رایگان از 
خدم��ات الکترونیکی این ش��بکه اجتماع��ی بهره مند 

شوند.
وی در ادامه افزود: امیدواریم ماحصل این پیام رس��ان 
داخلی به صورت داش��بور الکترونیکی برای مدیران و 
کارشناس��ان و س��ایر ذی نفعان مورد بهره برداری قرار 
گی��رد و حتی تصمیم گیران ب��زرگ در عرصه تجارت 
و اقتصاد نیز بتوانند از مواهب این پیام رس��ان استفاده 

کنند.
رئیس کل گمرک ایران همچنین با اش��اره به فراگیر 
ش��دن سیس��تم RFID )ردیابی کاال از طریق امواج 
رادیویی( که در برنامه توس��عه مکانیزاس��یون گمرک 
قرار دارد، اظهارداش��ت: عالوه بر این سیستم سامانه 
گمرک موبایلی نیز یکی دیگر از خدمات گمرکی است 
که زمینه اجرایی ش��دن آن فراهم ش��ده و در آینده 

نه چندان دور به بهره برداری می رسد.  میزان

با اجرای مالیات بر خانه های خالی رخ می دهد؛

فروپاشی حیاط خلوت سوداگران ملک

براساس آمارها؛
گوشت قرمز ارزان شد

در روزه��ای گذش��ته قیمت  گوش��ت قرمز در بازار از اوج بــــازار روز
قیمت خود عقب نشینی کرده که دالیل آن را در 

۴ عامل باید جستجو کرد.
 قیمت گوشت در چند ماه گذشته سیر افزایشی خود 
را تا رسیدن به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و حتی باالتر 
ادامه داده بود اما در روزهای گذش��ته  از اوج قیمت 
خود عقبگرد کرده و روند کاهشی به خود گرفته است 
که باید دلی��ل آن را در کاهش قیمت خوراک دام و 

افزایش تولید گوشت در کشور جست وجو کرد. 
ایران س��االنه ۸۵۰ هزار تن گوشت تولید می کند 
و تنه��ا حدود ۱2۰ تا ۱۵۰ هزار تن نیاز به واردات 
دارد، اما وابستگی  ۷۰ درصدی به واردات خوراک 
دام و تاثی��ر ۷۰ درص��دی خ��وراک دام در قیمت 
تمام ش��ده باعث شد  قیمت گوشت طی یک سال 

گذشته افزایش حدود ۸۰ درصد داشته باشد.

گزارش ها حاکی اس��ت که قیمت هر کیلو گوشت 
در بازار تهران طی سه ماه گذشته حدود ۱۵ هزار 
تومان و در یک هفته گذشته ۴ هزار تومان کاهش 
یافته اس��ت. بر اس��اس این گزارش ران و دس��ت 
گوش��ت گوس��اله کیلویی ۸۸ هزار تومان، گوشت 
مخلوط گوس��اله ۷۵ هزار تومان و گوش��ت چرخ 
کرده گوساله ۷۴ هزار تومان و گوشت منجمد ۵۵ 

هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رود.
همچنی��ن قیمت هر کیلو گوش��ت گوس��فندی در 
استان هایی که مبداء تولید نزدیک تر هستند از جمله 
اردبی��ل حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان اس��ت. ۴ دلیل 
برای کاهش قیمت گوشت در بازار وجود دارد، نخست 
اینکه قیمت خوراک دام��ی که ۷۰ درصد در قیمت 
تمام ش��ده گوشت مؤثر است، در ماه های گذشته به 

رغم تحریم ها روند کاهشی به خود گرفته است. 
کی��وان جعفرپور مدیر بازرگانی اتحادیه سراس��ری 
دامداران گفت: کنجاله سویا که در ماه های گذشته 
از بنادر آزاد نش��ده بود، به یکباره آزاد ش��د و باعث 
کاهش قیمت این نهاده و همچنین سایر نهاده ها در 
بازار شد. به گفته جعفرپور، قیمت کنجاله سویا در 

بازار به کیلویی ۴ هزار تا ۵ هزار تومان هم رس��یده 
بود اما با آزادسازی محموله های وارداتی از بنادر به 
هم��ان قیمت مصوب کیلویی 2 هزار و ۴۵۰ تومان 
برگشت. وی اضافه کرد: همچنین قیمت جو هم که 
روزهای گذشته به کیلویی ۱۶۰۰ تومان رسیده بود 
دوباره به قیمت مصوب ۱۳۵۰ تومان برگشت یافت. 
همچنی��ن فراوانی عرضه کنجاله در بازار به کاهش 
قیمت پ��ودر ماهی و کنجاله کلزا ه��م انجامید به 
ط��وری که قیمت پودر ماهی در بازار ۳ هزار تومان 
کاهش یافت و قیمت کنجاله کلزا هم حدود ۱۱۰۰ 

تومان در بازار با کاهش همراه شد.
 دلیل دوم کاهش قیمت گوش��ت در بازار، افزایش 
تولید داخلی اس��ت. کارشناسان بارها اعالم کردند 
که بهترین ابزار ب��رای کنترل قیمت، تقویت تولید 
داخل اس��ت نه واردات، چرا ک��ه در فرایند واردات، 
پروسه های مختلفی وجود دارد که تنظیم و کنترل 
آنها به آس��انی صورت نمی گیرد، مث��اًل در واردات 
اخیر گوشت اعالم شد که شرکت های خاصی اقدام 
به واردات می کنند. از سوی دیگر تفاوت نرخ ارز در 
بازار هم باعث می ش��ود که نتوان ارزهای اختصاص 

یافته را کنترل کرد. تفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی 
و آزاد 2 ت��ا ۳ برابر اس��ت که این تفاوت، اش��تیاق 

خیلی ها را برای رانت افزایش می دهد. 
کشور ساالنه بین ۱2۰ تا ۱۵۰ هزار تن نیاز به واردات 
گوشت دارد. امسال حدود ۴ هزار میلیارد تومان برای 
واردات گوش��ت ارز ۴2۰۰ تومان��ی داده ش��ده ام��ا 
همچنان قیمت ها باالس��ت و به رغم همه تالش ها و 
افزایش تولید، چسبندگی قیمت حفظ شده است و 
قصد پایین آمدن ندارد. در این ش��رایط طبعا راهکار 
اصلی تقویت تولید داخل و کم کردن هرچه بیش��تر 
ش��کاف تولید و مصرف اس��ت. هفته گذشته معاون 
ام��ور دام وزارت جهاد کش��اورزی به خبرنگار فارس 
گفت:»تولید گوش��ت قرمز در سال جاری ۵ درصد 
افزایش می یابد.« این میزان افزایش حدود ۴۵ هزار 
تن به تولید کشور اضافه خواهد کرد و ما را یک گام 

به خودکفایی در گوشت نزدیکتر می کند. 
رضایی همچنین گفت: زنجیره تولید برای گوشت 
قرم��ز راه اندازی می ش��ود که هزینه ه��ا را کاهش 
خواهد داد، ضم��ن اینکه خود تولیدکنندگان باید 
اقدام به واردات نهاده های مورد نیازش��ان بکنند تا 

این فرایند به دست نااهالن نیفتد. 
در واردات خ��وراک دام افراد ویژه و انحصارگر وجود 
دارد. مث��ال حدود ۸۰ درص��د واردات نهاده های دام 
توسط فردی به نام »م« انجام می شود و چه در این 
دولت و  چه در دولت های قبل کس��ی نتوانسته این 
ف��رد را مهار کند و یا جایگزین��ی برایش پیدا کند. 
ظاهرا صحبت ه��ای آقای رضایی معط��وف به این 
مسئله است که چرا باید تولیدکنندگان اجازه دهند 
که افراد رانت جو و انحصارگر واردات نهاده های مورد 

نیاز کشاورزان و دامداران را به دست بگیرند. 
دلیل س��وم ب��رای کاهش قیمت گوش��ت در بازار 
جایگزین��ی ارز نیمای��ی به ج��ای ارز دولتی برای 
واردات گوشت اس��ت و شاید برای خیلی ها سؤال 
باش��د ک��ه چط��ور 2۰۰ میلی��ون دالر ارز دولتی 
نتوانست قیمت بازار را متعادل کند و واردات با ارز 
نیمایی چگونه کنترل خواهد کرد؟ در ابتدای طرح 
واردات با ارز نیمایی بس��یاری انتقاد داش��تند که 
اختصاص این ارز قیمت گوشت را دو برابر خواهد 
کرد اما نتیجه برعکس ش��د و اتفاقا قیمت گوشت 

روند کاهشی به خود گرفت.  فارس


