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پس از گذشت حدود ۹ سال از اجرایی شدن قانون هدفمندی 
یارانه ها متولیان  قرار اس��ت این قانون به ریل اصلی خود باز 
گردد. به گفته وزیر کار ،رفاه و امور اجتماعی  و براساس برنامه 
ریزی های صورت گرفته قرار است از مهر ماه سالجاری حذف 

یارانه دهک های پردرآمد استارت بخورد.
ب��ه گفته وزیر کار ،رفاه و امور اجتماعی ، با توجه به ش��رایط 
اقتصادی کش��ور و آثار این فش��ار ها بر سطح عمومی قیمت ها 
این کار باید با احتیاط انجام شود  و  ۴ دستگاه این موضوع را 
پیگیری می کنند.اگرچه ش��ریعتنداری از اینکه مساله پرده بر 
می دارد که هنوز دس��تگاه های یاد شده گزترشی ارایه نکرده 
اند اما قرار اس��ت تالش شود تا  در مهرماه یارانه افراد توانمند 
با میزان خطای حداقلی حذف ش��وند. شریعتمداری با تاکید 
بر ای��ن نکته که " ما نمی خواهیم فش��اری به طبقه ضعیف و 
متوسط جامعه وارد ش��ود"می گوید :"هدف ما اجرای مصوبه 

مجلس در حدف سه دهک یارانه پردرآمد است."

مسیر غلط
تصمیم دولت برای حذف یارانه پردرآمدها در شرایطی صورت 
گرفته که از آذر ماه سال ۸۹  که دولت وقت نسبت به اجرای  
قانون هدفمندی یارانه ها اقدام کرد مقرر شده بود تا  بر اساس 
قان��ون م��ردم در مصرف آب، برق و حامل ه��ای انرژی صرفه 
جویی کنند و دولت از مازاد این درآمدها یارانه ) سوبس��یدی( 
به صورت نفدی به مردم پرداخت کند. تمام داستان هدفمندی 
این نبود و قرار بود در کنار این پرداخت ها به مردم ۳۰ درصد 
از درآم��د حاصل ش��ده به حوزه تولید اختص��اص یایبد تا در 
کنار این افزایش قیمت ها ،تولیدکنندگان و فعاالن این عرصه 
عالوه بر نو سازی دستگاه ها و تجهیزات خود بتوانند در مسیر 
گام برداش��ته شده ،با س��رعت خوبی همراه شوند. اما داستان 
آن طور که متولیان روی کاغذ نوش��ته بودند درست از آب در 
نیامد به این ترتیب که نه یارانه ای به تولید رس��ید و نه سایر 
بندهای  آن  ،آن طور که باید اجرایی ش��د و ماحصل آن شد 
که روز به روز درب یک کارخانه یا واحو تولیدی به واسطه باال 

بودن هزینه تولید و گرانی های ناشی از آن تختخ شد و تولید 
کنندگان با تمام عالقه و اش��تیاقی که داشتند ، عطای کار را 
به لقای آن بخش��یدند. در کنار این مشکالت اما کار به جایی 
رس��ید که دولت بعد از چندسال به این نتیجه رسید که یارانه 
به نیازمندان تعلق دارد و باید یارانه پردرآمدها را حذف کند و 
این اتفاق درست زمانی رخ داد که تعداد قابل توجهی به تعداد 
یارلنه بگیران افزوده ش��ده بود. به این ترتیب نه تنها  از سال 
اولی که 6۳ میلیون نفر یارانه می گرفتند کم نش��ده بود بلکه  
کار به مرحله ای رسیده که  از ۸۰ میلیون نفر ایرانی حدود۷۷  
میلیون نفر یارانه می گیرند و هر سال  نیز حدود یک میلیون 

نفر به جمع یارانه بگیران اضافه می شود.

توپ در زمین دولت 
با وجود تمام این مشکالت و انحرافاتی که در مسیر راه اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها وجود داش��ت  و همچنان دولت به 
دالیل مختلف از اجرای درست این قانون سرباز می زد ،نهایتا 
مجلس به این نتیجه رس��ید که تا به شکلی قانونی توپ را در 
زمین دولت انداخته و متولیان آن را مکلف به اجرای این مهم 
کند.بدین ترتیب  درس��ال ۹۳ و ۹۴ در قانون بودجه، مجلس 
دولت را مکلف کرد تا نس��بت به قط��ع یارانه افرادی پردرآمد 

هستند  اقدام کند. 
 از آن سال تاکنون دولت  هنوز نتوانسته و یا نخواسته تا  این 
کار را انجام دهد  و در برخی موارد حتی عدم اجرایی ش��دن 

آن را به  موضوعاتی سیاس��ی  همچون رای گیری و انتخابات 
و ..، نسبت داده اند.

البت��ه در کنار ای��ن موارد مش��کالتی همچون ع��دم قابلیت 
شناس��ایی افراد پردرامد و دهک های باال  مطرح شده و نکته 
جال��ب اینکه در برخی م��واردی که جس��ته و گریخته یارانه 
برخ��ی افراد حذف ش��ده این افراد نه از قش��ر مردرآمد که از 
گ��روه هایی همچون  افرادی زیرپوش��ش کمیته امداد، تامین 
اجتماعی، بازنشس��ته و مس��تمری بگیر بوده ان��د و همه این 
مشکالت از آنجا نشات گرفته که به گفته نمایندگان مجلس و 
کارشناسان  بانک اطالعاتی منسجمی در کشور  وجود ندارد و 

خود این مساله برای اجرای این قانون سنگ بزرگی است .

درآمد مازاد
جدا از موارد یاد ش��ده و فارغ از اینک��ه دولت بانک اطالعاتی 
دییی و درس��تی دارد یا نه مس��اله درآمدهایی اس��ت که قرار 
اس��ت از این مهم به دست دولتمردان برسد و البته کاری که 

قرار است با این مبالغ مازاد انجام شود.
ب��ه اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگران و مطاب��ق با تحلیل های 
ص��ورت گرفته ، حذف هر دهک به قیمت س��ال ۹۷ حدود ۴ 
هزار میلیارد تومان می تواند به درآمدهای کش��ور  اضافه کند 
ب و با این تفاسیر و با در نظر داشتن این نکته که  قرار است 
طب��ق الزام تبصره 1۴، حذف ۳ ده��ک از دهک های موجود 
حذف ش��ود ، حال س��وال مهم و اساس��ی آن است که دولت 
ب��ا رقم ح��دود  12 هزار میلیارد تومان ک��ه از این محل قرار 
اس��ت برای کش��ور درآمد زایی کند قرار اس��ت چه برنامه ای 

داشته باشد.
ای��ا دولت این رقم را به حوزه تولید اختصاص خواهد داد که در 
تمام این سالها نسبت به پرداخت حق آن امتناع کرده و یا قرار 
اس��ت رقم حاصله را بین اقشار آسیب پذیر که به واسطه تورم 
باالی ۷۰ درصد و عدم افزایش آنچنانی دس��تمزدها روز به روز 
بیش��تر زیر خط فقر می روند ،توزیع کند.  آنچه از ش��واهد امر 
برمی آید متولیان تاکنون خروجی خاصی نسبت به این موضوع 
اعالم نکرده اند ،هرچند که با توجه به گفته های وزیر کار ،رفاه 
و ام��ور اجتماعی همچنان اجرایی ش��دن حذف یارانه پردرآمد 
ها از هنوز بدون برنامه اس��ت اما با وجود همه این موارد اینکل 
دولت تصمیم گرفته تا این قانون را به ریل اصلی اود هدایت کند 
،بسی جای شکر دارد و امید می رود دولتمردان در این خصوص 

با شفافیت هرچه تمام گام بردارند،انشاهلل.
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 توقف استفاده از مواد تراریخته 
در شیرینی و شکالت 

دبیر انجمن صنایع بیس��کویت و شیرینی و شکالت با 
بیان اینکه اجازه واردات لیسیتین تراریخته نمی دهیم 
گف��ت تولیدکنندگان این محصول تولیدات خود را به 
غیرتراریخته تغییر داده اند به همین خاطر اس��ت که 
جدی��دا عنوان تراریخته ب��ر روی این محصوالت درج 

نمی شود.
جمش��ید مغ��ازه ای دبی��ر انجمن صنایع بیس��کویت 
و ش��یرینی و ش��کالت  اظه��ار ک��رد: تحریم ها باعث 
شده که در س��ال جاری بازدیدکننده و شرکت کننده 
کمتری در نمایش��گاه شیرینی و شکالت حضور یابند 
اما از کش��ورهای آلمان، عراق و هلند برای بازدید و از 
12 شرکت از 1۰ کش��ور نظیر روسیه، هلند، اتریش، 
انگلی��س و مال��زی و روس��یه ب��رای ش��رکت در این 

نمایشگاه دعوت به عمل آمده است.
وی اف��زود: ص��ادرات ش��یرینی ش��کالت در ۴ ماهه 
ابتدایی س��ال جاری 25۰ میلیون دالر بوده است که 
در ص��ورت تامین مواد اولیه ام��کان افزایش این رقم 

نیز وجود دارد.
مغازه ای یادآور ش��د: از آنجا که صادرکنندگان مکلف 
هس��تند حتم��ا ارز واردات را به کش��ور برگردانند اما 
ش��رایط تحریم این اجازه را به خوبی به آنها نمی دهد. 

دشواری برای فعالین این بخش ایجاد شده است.
دبیر انجمن صنایع بیس��کویت و ش��یرینی و شکالت  
تاکی��د ک��رد: معموال بیش��ترین صادرات ش��یرینی و 
ش��کالت در 6 ماه��ه دوم س��ال ص��ورت می گیرد و 
پیش بین��ی می کنیم که در س��ال جاری حداقل ۸۰۰ 
میلیون دالر صادرات شیرینی و شکالت داشته باشیم 
که این رقم در س��ال گذشته نیز به همین اندازه بوده 
است. وی گفت: در صورت تامین مواد اولیه و حمایت 
دولت ام��کان صادرات یک و نیم ت��ا دو میلیارد دالر 
ش��یرینی و شکالت و بیسکوییت داریم و صنایع ما در 
این بخش جایگاه مناس��بی در دنیا برای خود دست و 

پا کرده اند.  تسنیم

پیگیریها برای تعیین تکلیف برنجهای 
وارداتی بی نتیجه ماند

درحال��ی ه��زاران تن برت��ج واردات��ی در گمرکات به 
ص��ورت بالتکلیف مانده ک��ه مکاتبات با وزارت صمت 

برای تعین وضعیت آنها بدون جواب مانده است.
 در روزهای اخیر موضوع برنج های وارداتی ش��ده در 
گمرکات کشور به یکی از چالش های تجارت خارجی 
تبدیل ش��ده اس��ت. در اردیبهش��ت ماه امسال ستاد 
تنظی��م بازار ب��ر واردات محموله ه��ای برنج در فصل 
ممنوعیت تاکید کرده بود اما با ورود رئیس س��ازمان 
برنام��ه و بودجه این تصمیم تغییر کرد و در نهایت در 
هفته های اخی��ر مجدداً بر ممنوعیت واردات برنج در 
فصل برداش��ت تاکید ش��د. در مکاتبه زیر نیز معاون 
فنی گمرک جزیی��ات نحوه ممنوعی��ت واردات برنج 
را از قائ��م مقام وزارت صمت پیگیری کرده اس��ت که 
تاکنون پاسخ مش��خصی درباره زمان فصل ممنوعیت 

به گمرک اعالم نشده است.  تسنیم

تالش مجلس برای جلوگیری از افزایش 
قیمت بلیت

عض��و کمیس��یون عمران مجل��س از نام��ه جمعی از 
نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون عمران به وزیر 
راه و شهرس��ازی، برای جلوگی��ری از افزایش قیمت 

بلیت هواپیما خبر داد.
 شهرام کوسه غراوی با انتقاد از افزایش بی رویه قیمت 
بلی��ت هواپیما طی ماه های اخیر، اظهار داش��ت: این 
موضوع در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
وی با بی��ان اینکه افزایش قیمت بلی��ت هواپیما باید 
روند معقول و منطقی داشته باشد، افزود: طبق مصوبه 
وزارت راه و شهرس��ازی، قیمت بلیت هواپیما، با توجه 
به افزایش نرخ ارز، یک بار در آذر ماه س��ال گذش��ته، 
ص��ورت گرفت��ه و نباید مجددا ب��ه بهانه های مختلف 

افزایش قیمتی صورت گیرد.
عض��و کمیس��یون عم��ران مجل��س تصریح ک��رد: از 
دس��تگاه های نظارتی، به خصوص تعزیرات و سازمان 
بازرسی کل کشور می خواهیم که به نحوه قیمت گذاری 
بلی��ت هواپیما در س��طوح مختلف رس��یدگی کرده و 

نظارت بیشتری داشته باشند.
غراوی ادامه داد: در ش��رایط فعلی که قیمت همه نوع 
کاال و خدم��ات، با توجه به افزای��ش چند برابری نرخ 
ارز افزایش یافته، طبیعتا افزایش قیمت بلیت هواپیما 
که تأثیر مس��تقیمی با قیم��ت ارز دارد،  دور از ذهن 
نیس��ت، اما نباید این افزایش قیمت طوری باش��د که 
بعضا ش��اهد ارقام نجومی برای سفرهای معمولی و یا 

حتی زیارتی باشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان از نامه جمعی 
از نماین��دگان مجل��س و اعضای کمیس��یون عمران 
پارلم��ان به وزیر راه و شهرس��ازی، ب��رای جلوگیری 
از قیم��ت بلیت هواپیما خبر داد و خاطرنش��ان کرد: 
افزای��ش ب��دون ظابطه و غی��ر منطق��ی قیمت بلیت 
هواپیما موجب وارد ش��دن ضررهای جبران ناپذیر به 
صنعت هوایی کش��ور می شود که جبران آن در آینده 

آسان نخواهد بود.  خانه ملت

اخبار

اتصال ساالنه ۱۵۰۰ روستای کشور به شبکه آب شرب 
 وزیر نیرو با اشاره به اینکه تا پایان دولت تدبیر و امید ساالنه یک هزار و 5۰۰ 
روس��تای کشور به شبکه آب شرب متصل خواهند شد، گفت: تا تابستان سال 
1۴۰۰ جمعیت تحت پوشش آب سالم و پایدار در روستا ها به 1۰ میلیون نفر 
خواهد رس��ید. رضا اردکانیان اظهار کرد: از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون 

ب��ه بیش 1۰ هزار و 2۰۰ روس��تای کش��ور با صرف اعتباری بال��غ بر پنج هزار 
میلیارد تومان به ش��بکه آب س��الم و پایدار متصل ش��ده اند. 

وی با اش��اره به اینکه هر هفته ۳۰ روستای کشور به شبکه آب شرب بهداشتی متصل 
ش��ده اس��ت، ادامه داد: امروز جمعیتی بالغ بر 6.۷ میلیون نفر از روس��تائیان کشور از 
آب س��الم برخوردار ش��ده اند؛ در حالی که این رقم پیش از کمت��ر از یک میلیون نفر 
بوده اس��ت و در تالشیم تا پایان دولت دوازدهم این جمعیت به حدود 1۰ میلیون نفر 

افزایش پیدا کند.   پاون

الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم در مسیر نهایی شدن 
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: الیحه اصالح قانون مالیات  مس��تقیم در وزارت 

امور اقتصاد و دارایی در حال نهایی شدن است.
 فرهاد دژپس��ند وزیر اقتص��اد و امور دارایی درباره سرنوش��ت الیحه مالیات بر 
عایدی س��رمایه، اظهار داش��ت: در حال حاضر این الیحه در قالب اصالح قانون 

مالیات  مستقیم در وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال نهایی شدن است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: پس از اینکه اصالح قانون مالیات مستقیم در وزارت 
اقتصاد نهایی شود، به دولت ارسال شده و پس از بررسی به مجلس تقدیم می شود.

 پیش از این دژپس��ند از ارس��ال الیح��ه مذکور در مهر ماه به مجل��س خبر داده بود و 
همراس��تا با آن معاون سازمان امور مالیاتی اعالم کرده بود که پیش نویس طرح مالیات 
بر عایدی س��رمایه به وزارت اقتصاد ارس��ال شده اس��ت و علت طوالنی شدن روند تهیه 

طرح، پوشش دادن تمام مالحظات بود. خانه ملت

احداث قطعی خط آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان 
مدیرعامل شرکت راه آهن از تأکید معاون اول رئیس جمهور بر احداث پروژه قطار 

سریع السیر تهران-قم-اصفهان با سرعت ۳۰۰ کلیومتر بر ساعت خبر داد.
س��عید رس��ولی در خصوص تداوم یا توقف احداث خط آهن قطار سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان و سرعتی که برای سیر این قطار در نظر گرفته شده، تصریح 

کرد: طراحی اولیه این قطار، ۳۰۰ کیلومتر بر س��اعت بود که بعدا در یک مقطع 
زمانی تصمیم گرفته شد این سرعت به 25۰ کیلومتر بر ساعت کاهش داده شود.

وی ادامه داد: اخیرا وزیر راه و شهرسازی بار دیگر دستور داد تا هم سرعت ۳۰۰ کیلومتر 
بر ساعت مد نظر باشد تا مزیتی که برای قطار سریع السیر وجود دارد که همان سرعت 
باال و کم بودن زمان سیر آن است، رعایت شود. بنابراین در حال حاضر دستور کار برای 
اجرای روند احداث زیرس��اخت های ریلی قطار سریع الس��یر تهران-قم-اصفهان، ۳۰۰ 

کیلومتر بر ساعت است.  مهر 

س��اماندهی حس��ابهای بانکی یکسال است آغاز 
ش��ده و هنوز نظ��ام بانکی نتوانس��ته به صورت 
کامل راه سوءاستفاده از این حسابهای بی هویت 
را ببندد؛ب��ه نح��وی که تنها در ی��ک بانک،یک 

میلیون حساب بی هویت وجود دارد.
 بیش از یکسال از آغاز روند ساماندهی حسابهای 
بانکی می گذرد و همچنان تعداد حسابهای بی هویت 
در نظام بانکی، بسیار باال است. همان روزهایی که 
بحث ساماندهی حسابهای بی مالک در نظام بانکی 
مطرح شد، رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت 
از وج��ود ۳۰۰ میلیون حس��اب بانک��ی به میان 
می آورد و اعالم می کرد که بخشی از این حسابها، 
هویت مشخصی ندارند. از آنجا بود که ساماندهی 

حس��ابهای بانکی در بانکها کلید خ��ورد و اکنون 
بیش از یک س��ال است که به طور جدی، وارد فاز 
عملیاتی ش��ده است؛ اما همچنان آمار و اقامی که 
در این رابطه مطرح می شود، عجیب و غریب است 
و برای برخی از بانکها، عدد یک میلیون حس��اب 

بانکی بی هویت نیز به ثبت رسیده است.
هر چند که حس��اب های بانکی به لحاظ اهمیت 
امنیتی، بس��یار حائز اهمیت هس��تند؛ اما به هر 
حال این یک واقعیت اس��ت که مشخص نبودن 

صاحب هر کاالیی می تواند باعث س��وء استفاده 
دیگران ش��ود و ای��ن عملیات، صرف��ا مرتبط با 
حس��ابهای بانکی نیس��ت؛ همانط��ور که زمانی 
یک زمین بی صاحب باش��د، دیگ��ران می توانند 
با کش��یدن ی��ک حص��ار، از آن به��ره ببرند یا 
یک س��اختمان بی صاحب نیز، به  م��رور زمان، 
تخریب شده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود.

پس حس��اب بانکی نیز از این ماجرا مس��تثنی 
نیس��ت و وقتی که ب��ه هر دلیلی، نظ��ام بانکی 

از هوی��ت فرد یا در قید حی��ات بودن آن مطلع 
نباشد، دیگران می توانند از آن سود ببرند. روی 
دیگر سکه هم، عدم وجود اطالعات درست برای 
یک حساب بانکی است که خود می تواند موجب 
سوء استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان 
کردن مفاس��د اقتصادی ش��ود. به عبارت دیگر، 
مفس��دینی که برای مخفی کردن تراکنش های 
کالن خود، به اس��تفاده از حس��اب اطرافیان یا 
اجاره حس��اب روی می آورند، مطمئناً از فرصت 

حساب بی هویت نیز بهره خواهند برد.
پس از گس��ترش حس��اب های بانکی و استفاده 
مردم از آنها تش��خیص هویت صاحبان حساب ها 
موردتوجه قرار گرفته است که در همین راستا، از 

اواخر سال ۹5 تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب 
)نظام هویت سنجی اطالعات مشتریان بانکی( در 
دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در واقع، این 
سامانه با اتصال به داده های سازمان ثبت  احوال، 
ثبت اس��ناد و اطالعات بانک ه��ای تجاری امکان 

اعتبار سنجی مشتریان را فراهم می کند.
بانک مرکزی وظیفه بروز رس��انی این س��امانه 
به ص��ورت م��دام را در آذر ۹۷ ب��ه بانک ه��ا و 
مؤسس��ات غیر بانکی ابالغ ک��رده و در نهایت، 
پای��ان فرص��ت بانک ها ب��رای این بروز رس��انی 
اردیبهشت ۹۷ اعالم شد و بانک مرکزی در این 
ماه بخش نامه مس��دود کردن حس��اب های فاقد 
اطالعات هویتی کامل را صادر می کند. مهر 

رئیس کانون سراسری انبوه س��ازان کشور با اشاره به اینکه 
کاه��ش ۳5 درص��دی تا 5۰ درص��دی ص��دور پروانه های 
س��اختمانی برای بخش مس��کن در آینده خوشایندنیست، 
گفت: در حال حاضر وضعیت ساخت و ساز به گونه ای شده 
که مس��کن آماده ارزانتر از ساخت یک واحد مسکونی برای 

سازنده خواهد بود.
جمش��ید برزگر  در پاسخ به این سؤال که با توجه به رکود 
بخش مس��کن و افت قیمت ها آیا س��ازنده ها و انبوه سازان 
تمایل خود را برای س��اخت مسکن از دست داده اند یا خیر، 
گف��ت: تولیدکنندگان واقعی به هر قیمتی باش��د به صنف 
خود وفادار هس��تند و حتی اگر بخش مس��کن دچار رکود 
ش��ود، واحدهای مس��کونی پیش ف��روش را در موعد مقرر 
تحویل می دهند، اما در حال عده ای از س��ازندگان کوچک 
ب��ه دلیل نب��ود ثبات قیمت ها در ه��ر مقطعی دچار ضرر و 

زیان می شوند. 
وی با بیان اینکه س��ازندگان واقعی و تولیدکنندگان مسکن 
ت��ا زمانی که واحدهای مس��کونی خود به مرحله مناس��بی 
برای پیش فروش نرس��د از پیش فروش خودداری می کنند، 
گفت: به هر حال در س��ال های گذشته در دو مقطع زمانی 
تولیدکنن��دگان واقع��ی ب��ه س��بب پیش فروش ب��ه نوعی 

ورشکسته شدند. 
برزگر با اش��اره به اینک��ه علی رغم افزای��ش قیمت مصالح 
ساختمانی و کاهش ارزش پول ملی، تولیدکنندگان واقعی 
مسکن به صنف خود وفادار هستند و ساخت و ساز را انجام 
می دهند، گفت: به نظر می رس��د سال آینده نیز برای بخش 
مس��کن اتفاق خاصی رخ ندهد، در حالی که قیمت مسکن 
تا حدودی روند نزولی پیدا کرده، این س��ازندگان واقعی باز 

هم پیش فروش مسکن را انجام می دهند.
رئیس کانون سراس��ری انبوه سازان با بیان اینکه به هر حال 
در ماه های گذش��ته قیمت مس��کن به شکل حباب افزایش 
یافته بود و حال این حباب تا حدودی ترکیده و تا حدودی 

در برخی مناطق شاهد کاهش قیمت مسکن هستیم، اظهار 
داش��ت: به دلیل رش��د قیمت نهاده های مسکن، سازندگان 
کوچک اگر مس��کن آماده خریداری کنند، ارزانتر از ساخت 

یک واحد مسکونی برای آنها تمام خواهد شد. 
برزگر در پاسخ به این سؤال که صدور پروانه های ساختمانی 
در این ماه هایی که رکود بخش مس��کن را شاهد هستیم به 
چه شکل بوده اس��ت، گفت: وضعیت ساخت و ساز فعاًل به 
دلیل اینکه این س��اخت و س��ازها در سالهای گذشته انجام 
شده و پروانه ساختمانی آنها اخذ شده در حال انجام است،  
اما این رکود باعث شده تا صدور پروانه های ساختمانی ۳5 

تا 5۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه برخی س��ازندگان ت��ا زمانی که 
واحد مس��کونی آنها به مرحله ۷۰ درصد پیش��رفت نرس��د 
پیش ف��روش نمی کنن��د، گفت:  این س��ازنده ها قصد ندارند 

تجربه تلخ سال های قبل را مجدداً تجربه کنند.
برزگر ادامه داد:  اگر دولت می خواهد فاصله زیادی میان عرضه 
و تقاضا ایجاد نشود، باید سمت عرضه مسکن را تحریک کند 
و از س��ازندگان به نوعی حمایت و پش��تیبانی کند، چرا که 
سالهاس��ت تقاضا از عرضه پیشی گرفته و این یکی از دالیل 

افزایش قیمت مسکن در سنوات قبل بوده است. 
وی ادام��ه داد: ب��ه هر ح��ال تورم اثر خود را در س��اخت و 
ساز گذاش��ته است و متأسفانه عوارض ش��هرداری و حتی 

انشعابات آب و برق رشد باالیی داشته است.
وی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر قیمت متوسط 
ساخت مسکن به چه ش��کل است، گفت:  قیمت تمام شده 
مس��کن طبق آمارهای بانک مرکزی و مرک��ز آمار افزایش 
یافته اس��ت، چرا که تا س��ه سال پیش متوسط قیمت تمام 
ش��ده هر متر مسکن ۸۰۰هزار تومان بود، اما هم اکنون این 
ع��دد به 2 میلیون و 2۰۰ هزار تومان رس��یده اس��ت، پس 
بنابراین رشد قیمت تمام شده مسکن در قیمت نهایی یک 

واحد مسکونی تأثیرگذار است.  فارس

 رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور مطرح کرد؛

خرید مسکن آماده ارزان تر از ساخت مسکن
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه اعالم کرد؛

 بازار ۴۰۰ میلیون نفری 
کشورهای همسایه برای 

صادرات نان
 مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی، بازار 1۴ 
کشور همسایه را برای صنعت آرد و نان مناسب دانست 
و گفت: صنعت آرد و نان بس��تر مناسبی برای سرمایه 
گ��ذاری و صادرات اس��ت.  بهمن حس��ین زاده  افزود: 
برپایی نمایش��گاه صنعت آرد و نان می تواند به فرهنگ 
س��ازی، اصالح الگوی تولید و مصرف غالت، آرد و نان 
و افزایش س��طح فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری 
در صنعت غ��الت آرد و نان کمک دوچندانی کند. وی 
به س��رانه مصرف باالی نان در ایران اشاره کرد و اظهار 
داشت: طبق اعالم سازماِن غذا و دارو سرانه مصرف نان 
در ایران 125 کیلوگرم اس��ت که دو برابر سرانه مصرف 
اروپایی هاست با این تفاوت که بخش عمده نان مصرفی 
در اروپا نان صنعتی است در حالی که سهم نان صنعتی 
در کش��ور ما ۸ تا ۹ درصد اس��ت و بستر مناسبی برای 
سرمایه گذاری بدون ریس��ک در این حوزه در راستای 
رونق تولید، اصالح الگوی تغذیه ای و اشتغال زایی وجود 
دارد. حس��ین زاده با تاکید بر اینکه نباید به راحتی بازار 
۴۰۰ میلیون نفری کش��ورهای همسایه در حوزه نان را 
نادیده گرفت، تصریح کرد: در شرایط کنونی باید در هر 
حوزه ای که امکان صادرات و ارزآوری برای کشور وجود 
دارد ورود کنیم که نان صنعتی یکی از آنهاست و برپایی 
نمایشگاه صنعت آرد و نان می تواند در این زمینه موثر 
واقع ش��ود.  به گفته وی، اکنون 16۰ واحد نان صنعتی 
در کشور فعال هس��تند و ۹5 شرکت داخلی و خارجی 
دس��تاوردها و توانمندی های خ��ود را در صنعت آرد و 
نان در فضای حدود هشت هزار مترمربع در معرض دید 

عموم قرار می دهند.  ایرنا

عضو اتحادیه صادرکنندگان پوشاک خبرداد؛

مصرف ساالنه ۸ میلیارد دالر 
پوشاک در کشور

 نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرکنندگان نس��اجی 
و پوشاک با بیان اینکه سند راهبردی صنعت پوشاک 
چندین ماه اس��ت که در وزارتخانه معطل مانده است، 
گفت: این س��ند مورد تایید دفتر نس��اجی وزارتخانه 
اس��ت و از آن حمایت کرده، اما از سوی وزیر صنعت 

هنوز ابالغ نشده است.
بهرام شهریاری در پاسخ به این سئوال که آیا ممنوعیت 
واردات می تواند به صنعت پوش��اک کشور کمک کند 
یا موجب تولید محص��والت بی کیفیت و گران بدون 
حض��ور رقبای خارجی خواهد ش��د، اظه��ار کرد: در 
صنعت پوش��اک کش��ور بازیگر های زیادی وجود دارد 
و با تعداد انگشت شمار تولید کننده مواجه نیستیم و 
این تولیدکنندگان در س��طوح مختلف در حال تولید 
هس��تند و به هیچ وجه جای نگرانی در زمینه کیفیت 

یا قیمت بدون داشتن رقیب وجود ندارد.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرکنندگان نس��اجی و 
پوش��اک افزود: علی رغم ممنوعیت واردات و مسدود 
ش��دن ورود 6۰ میلیون دالر پوش��اک اما، هنوز 2.5 
میلیارد دالر از بازار کش��ور در اختیار پوشاک قاچاق 
ق��رار دارد و هن��وز رقابت وج��ود دارد و جای نگرانی 
وج��ود نیس��ت. وی با بیان اینکه مصرف پوش��اک در 
کشور س��االنه حدود ۸ میلیارد دالر است، گفت: 5.5 
میلیارد دالر از این میزان در کش��ور تولید می شود و 

2.5 میلیارد دالر از طریق قاچاق تامین می شود.
ش��هریاری خاطرنش��ان کرد: اکنون فرصت مناس��بی 
وج��ود دارد که با داش��تن یک برنامه ریزی مناس��ب 
می توانی��م طی 2 تا ۳ س��ال آینده ب��ه گونه ای عمل 
کنی��م که بتوانیم بر بازار تس��لط پی��دا کنیم تا دیگر 

قاچاق به صرفه نباشد. میزان

سیاست روز تصمیم دولت مبنی برحذف یارانه پردرآمدها را بررسی می کند؛

تغییر ریل هدفمندی یارانه ها 

گزارش

کارشناسان بانکی هشدار دادند؛

زنگ خطر سوءاستفاده از حساب های بانکی بی هویت


