
بر اس��اس آمار واصله از مرکز آمار، ۱۰ درصد خانه های کشور 
خالی از س��کنه هستند و این روند روز به روز در حال افزایش 
اس��ت به طوریکه گفته می ش��ود ؛ تع��داد خانه های خالی  از 
633 هزار واحد در س��ال ۱385 به 6،۱ میلیون واحد در سال 
۱39۰ و 6،2 میلیون واحد در سال ۱395 افزایش یافته است. 
براس��اس اعالم نظر کارشناسان رشد س��الیانه خانه های خالی 
در کش��ور در این ۱۰ س��ال ۱7 درصد بوده درحالی که رش��د 
س��الیانه تعداد واحدهای مس��کونی در کشور در این ۱۰ سال 
7،3 درصد بوده است. استان تهران نیز با دارا بودن ۱9 درصد 
کل خانه های خالی کشور )بیش از 5۰۰ هزار واحد مسکونی( 
رتبه نخست کشور از این بابت را دارد. نرخ خانه های خالی در 

استان تهران 6،۱۱ است.
ای��ن اتفاق در حال��ی رخ داده که  5 س��ال و 4 ماه از تکلیف 
قانونی دولت برای  اخذ مالیات از خانه های خالی می گذرداما 
نه تنها این مهم اجرایی نش��ده بلکه همچنان بازار مس��کن ار 
رک��ودی رنج می بردکه گویا قرار نیس��ت به این زودی ها این 
مش��کل رفع شود. براساس ماده ۱69 مکرر قانون مالیات های 
مس��تقیم در خصوص مالیات بر خان��ه های خالی و آیین نامه 
تبصره 7 آن که وزارت راه و شهرسازی مکلف به طراحی و راه 
اندازی س��امانه ملی امالک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از 
خان��ه های خالی ظرف 3 ماه از ابالغ این قانون ش��ده که این 

مهم ، در خرداد 93 از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر 
س��ابق راه و شهرسازی ابالغ شد، اما درحال حاضر نه تنها این 
مهم اجرایی نش��ده بلکه روز به روز وضعیت مسکن  نامطلوب 

تر از قبل می شود.  
چالش های همیشگی 

متولیان و دس��ت ان��درکاران این حوزه هم��واره چالش های 
گس��ترده ای را دراین مس��یر برای اجرایی شدن قانون مطرح 
م��ی کنند که از جمل��ه آن می توان به شناس��ایی خانه های 
خالی مهم ترین چالش اجرای آن دانس��ت ب��ه این ترتیب که 
این شاخص منجر به لغو این قانون در سال 8۰ و عدم اجرای 
قانون مصوب سال ۱394 در سال های اخیر شده است. به باور 
کارشناسان  این حوزه ؛چالش اساسی و مهم دیگر دراین بین 
بح��ث عملیاتی و اجرایی کردن این  قانون  و درنهایت چالش 
آخر مس��اله عدم ضمانت اجرا این قانون اس��ت به این ترتیب 
آیا ای��ن قبیل الزامات م��ی تواند منجر به اج��رای این قانون 

شود یا خیر. 
البته در این بین برخی از کارشناس��ان نیز  ازاین مساله پرده 
ب��ر م��ی دارند که  یک مس��اله اصلی در اج��رای این قانون و 
عملیاتی کردن آن است که بسیاری از دست اندرکاران  دولتی 
و البته نمایندگان مجلس درکار به ساز و بفروش ملک مشغول 
هس��تند و  هر گونه اقدام دراین مس��یر دامنه سود آوری آنها 

را خدش��ه دار می کند  و با این وجود؛ خوداین نکته به عنوان 
یک ابرمانع اصلی  در مس��یر اجراس��ت. بنابراین تا مادامی که 
دس��ت این گروه از متولیان بر بازار ملک دستی بر آتش دارند 
نمی توان امید چندانی به اجرایی ش��دن این قانون و قوانینی 

از این دست داشت. 
دس��ت اندرکاران اجرای این قانون  با برش��مردن این موارد و 
صد البته هزاران هزار ایراد اساسی دیگر تاکنون تن به اجرای 
این قانون نداده اند در حالیکه به باور کارشناسان و تحلیلگران 
این ح��وزه  اگرچه با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، 
۱۰۰ درصد واحدهای خالی از سکنه وارد بازار نمی شوند، اما 
هر درصدی از آنها هم بازارپذیر شوند، قطعا در بهبود این بازار 

نقش به سزایی دارند. تعداد آنها بیش از 2.6 میلیون است.
 

راهکارهای اساسی 
برخ��الف آنچ��ه ک��ه متولی��ان آن را اجرا نش��دنی آن هم در 
شرایط فعلی دانسته و هموارهبر طبل آن می کوینداما برخی 
تحلیلگران  و کارشناس��ان در واکاوی چالش های مطرح شده 

چند نکته کلیدی و قابل تامل را مطرح میکنند . 
براساس اعالم نظر این افراد  و درست برخالف ادعای متولیان  
که مدعی هس��تند ،امکان شناس��ایی خانه ه��ای خالی وجود 
ندارد ؛این دس��ته از کارشناس��ان براین اعتقادند که برای حل 
این مس��اله می توان از قاع��ده معکوس بهره گرفت به این که 
در ابتدا باید »خانه های پُر« شناس��ایی  و س��پس برمبنای آن 
نس��بت به رصد و شناسایی خانه های خالی اقدام و در پی آن 

این خانه ها مشمول مالیات بر خانه های خالی شوند. 
این گروه از کارشناس��ان همچنین در خصوص ضمانت اجایی 
الزم در بح��ث قانون اخذ مالیات از مالکان خانه خالی اینگونه 
عنوان می کنند که برای بازدارندگی قانون مالیات بر خانه های 
خال��ی و جلوگیری از احتکار مس��کن الزم اس��ت رقم مالیات 
بر خانه های خالی برای هر واحد مس��کونی س��االنه ۱۰ درصد 
قیمت معامالتی ملک تعیین و در 4 قسط در ابتدای هر فصل 
پرداخت ش��ود و به این ترتیب صاحبان امالک خالی مکلف اند 
در ابت��دای هر فصل، قس��ط مالیات بر خان��ه خالی خود را به 
س��ازمان ام��ور مالیاتی پرداخت  کنن��د و در صورت تأخیر 3 
ماهه در پرداخت مالیات مذکور، س��ازمان امور مالیاتی مکلف 
ب��ه تذکر به مالک جه��ت پرداخت مالیات معوق��ه تا یک ماه 

آینده اس��ت، در غیر این صورت هرگون��ه نقل وانتقال ملک یا 
امالک موردنظر ممنوع شود. اگر مالک با تذکر دوم که یک ماه 
پس از تذکر اول داده ش��د نیز مالیات معوقه خود را پرداخت 
نکند، ممنوع الخروج شده و بانک های عامل موظف اند از صدور 
دس��ته چک جدید برای مالک خودداری کنند. دست آخراگر 
مالک با تذکر س��وم که یک ماه پس از تذکر دوم داده ش��ده  
نی��ز مالیات معوقه خود را پرداخت نکند کلیه ی حس��اب های 
بانکی وی تا زمان تس��ویه مالیات بر خانه های خالی مس��دود 

می شود. 

 عزم جدی 
ب��ه اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگران اقتص��ادی درصورتی که 
متولیان عزم جدی برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه 
داشته باشند ،این قانون به یک ابزار موثر برای دولت در جهت 

مقابله با سوداگری و داللی در بازار مسکن  خواهد شد . 
این کارشناساس��ن با نیم نگاهی  به  وضعیت کش��ورهایی که 
نسبت به اجرای این قانون اقدام کرده اند می گویند؛اصل کلی 
اخذ این نوع مالیات ب��ر پایه منفعت حاصل از خرید و فروش 
امالک، معافیت س��رپناه و تمایز قائل ش��دن بین انگیزه های 
س��وداگری و غی��ره در تعیین نرخ و پایه مالیات��ی بوده و  در 
حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان از جمله آلمان، کانادا، 
فرانس��ه، آمریکا، ش��یلی، چین، دانمارک، هنگ کنگ و هند 

مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن را اجرا شده است. 
به باور این کارشناس��ان  در کنار س��ایر مشکالت و معضالتی 
که در بازار مکسن به واسطه دالالن و سوداگران حاضر در آن  
وجود دارد در صورت اجرای این قانون می توان امیداور بود تا 
بازار مسکن نیز به تعادلی قابل تامل دست یابد به این ترتیب 
که   مهمترین اثر تنظیمی این قانون و اخذ مالیات از آن ورود 
برخی خانه های لوکس و گران قیمت به چرخه عرضه است.

با این وجود کارشناس��ان و تحلیل گران پیش بینی  می کنند 
ب��ا اج��رای این قان��ون و ورود  آنها به بازار مس��کن و کاهش 
قیم��ت ها ه��م در بخش اج��اره بها و هم در بخ��ش خرید و 
فروش  راش��اهد باشیم البته همه این موارد در صورتی امکان 
تحقق خواهد داش��ت که متولیان عزم جدی و قاطع برای آن 

داشته باشند.  
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دهک ثروتمند ۲۳ برابر اقشار محروم 
یارانه بنزین می گیرند

توزیع ناعادالنه یارانه پنهان 9۰۰ هزار میلیارد تومانی، 
یکی از عوامل افزایش شکاف طبقاتی در کشور است.

بررس��ی یک گزارش از نح��وه توزیع یاران��ه پنهان و 
ضری��ب اصابت یاران��ه پنهان انرژی ب��ه دهکهای باال 
نشان می دهد، طی سال 97 نسبت بهره مندی دهک 
دهم به دهک اول از یارانه بنزین 23 برابر بوده اس��ت. 
در مصرف برق نیز نس��بت بهره مندی دهک دهم به 
دهک اول 3.6 برابر براورد ش��ده است. در حوزه دارو 
نیز دهک دهم ۱9.5 برابر دهک اول از یارانه دارو بهره 

مند شده است.
این  گ��زارش که در یک مجموعه دولتی تهیه ش��ده 
ب��ا تاکید ب��ر اینکه، معم��وال مص��رف کاال و خدمات 
در دهکهای ثروتمند بیش��تر اس��ت، ادام��ه داده، در 
یارانه ه��ای قیمتی��ف قیمته��ا به طور یکس��انی برای 
همگان پایین نگه داشته می ش��ود، در نتیجه معموال 
دهکهای ثروتمند منتفعین اصل��ی یارانه های قیمتی 

فراگیر هستند.  تسنیم 
 

 شکایت گندمکاران از دولت 
به سازمان بازرسی

 گندمکاران از دولت به دلیل تخلفات مکرر در اجرای 
قانون خرید تضمینی، به س��ازمان بازرسی کل کشور 

شکایت کردند.
دول��ت دو روز پیش قیمت خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی را رسما اعالم کرد و نرخ گندم بدون تغییر 
نسبت به نرخ اولیه ای که سخنگوی دولت اعالم کرده 
ب��ود، 22۰۰ تومان اعالم ش��د این درحالی اس��ت که 
قیمت مذکور م��ورد اعتراض ش��دید تولیدکنندگان، 
کارشناسان و دست اندرکاران تولید قرار گرفته بود.  

دولت طی سالهای اخیرا، مرتب در اجرای قانون خرید 
تضمینی مرتکب تخلف ش��ده است و نه تنها قیمت را 
تا پایان مهلت قانونی آن اعالم نمی کند بلکه نرخ های 
اعالمی هم متناسب با میزان تورم و ... نیست و همواره 
پایین تر بوده است. سال گذشته اعتراضات گسترده به 
قیمت تعیین شده برای گندم موجب تغییر قیمت آن 

شد اتفاقی که امسال نیز احتمال دارد رخ بدهد.
در همی��ن زمینه عطاهلل هاش��می، رئی��س بنیاد ملی 
گندم��کاران گفت: این احتمال که قیمت گندم تغییر 
کند وجود دارد چراکه س��ال گذش��ته نی��ز این اتفاق 
افت��اد. وی اضاف��ه کرد: م��ا از طریق مجلس و س��ایر 
نهاده��ای مربوطه پیگیر این مس��اله هس��تیم و نامه 

نگاری هایی انجام داده ایم.
هاشمی گفت: اخیرا شکواییه ای برای سازمان بازرسی 
کل کش��ور فرس��تادیم و از دولت ب��ه دلیل تخلف در 

اجرای قانون خرید تضمینی به آنجا شکایت کردیم.
وی با بیان اینکه به ش��دت پیگیر این مساله هستیم، 
افزود: ما روز یکشنبه گذشته این نامه را برای سازمان 
بازرس��ی کل کش��ور ارس��ال کردیم و روز سه شنبه 
گذش��ته رئیس سازمان این مس��اله را پیگیری کرد و 

برای رئیس جمهور نامه نوشت.
این فعال بخش خصوصی درباره اینکه وزیر جهاد در این 
زمینه سکوت کرده و واکنشی به آن نداشته است، گفت: 
در جلسات مختلفی که داشتیم نظر جهاد کامال به نظر 
م��ا نزدیک بود و آنها نیز هم با این بحث که کف قیمت 

نباید از 25۰۰ تومان کمتر باشد، موافق هستند.
هاش��می گفت: آنطور که ما مطلع هستیم وزیر جهاد 
نیز این مس��اله را پیگی��ری می کند اما به دلیل برخی 

معذورات نمی تواند اظهارنظر کند.  مهر 

افت 4 درصدی بازده بورس  
 در هفت��ه اخیر نماگر اصلی بورس تهران نس��بت به 
آخرین روز کاری هفته گذشته بیش از ۱3 هزار واحد 
کاهش داش��ت و در کانال 3۱3 هزار واحدی ایس��تاد 
و بدی��ن ترتیب با کاهش 4 درصدی مواجه ش��د. این 
هفت��ه از مع��دود هفته هایی در س��ال ۱398 بود که 

شاخص بورس با کاهش مواجه شد.
در پنج روز کاری بورس تهران در این هفته، ش��اخص 
کل ب��ازده نق��دی و قیمت��ی با ۱3 ه��زار و 68 واحد 
کاهش نس��بت به هفته قبل، به رقم 3۱3 هزار و 49 

واحد رسید.
در عین حال شاخص کل هم وزن با 5۱۰8 واحد کاهش 
مع��ادل  5.3  درصد  ب��ه رقم 9۱ هزار و 3۰۰  واحدی 
رسید. شاخص بازار اول با ۱۰هزار و 627 واحد کاهش 
به رقم 226 هزار و 232 واحد بالغ ش��د و شاخص بازار 
دوم ب��ا 2۱ هزار و 5۱۰  واحد کاهش عدد 642 هزار و 
365 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب ش��اخص بازار 
اول 4.49  درصد افزایش و ش��اخص بازار دوم با  3.24 

درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
در پنج روز کاری این هفته، ارزش کل معامالت اوراق 
بهادار به ۱۰8864 میلیارد ریال بالغ ش��د که نسبت 
به هفته قب��ل 22.66  درصد کاهش یافت. همچنین  
تع��داد 25 هزار و 6۱9 میلیون ان��واع اوراق بهادار در 
بیش از 3 میلیون و 256 هزار دفعه مورد معامله قرار 
گرفت. این درحالی است که تعداد 7۰۱ میلیون واحد 
از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش کل بیش از 7۱99  میلیارد ریال داد و 
ستد شد و هردو با 28 درصد کاهش  نسبت به هفته 

گذشته همراه شدند. ایسنا 

اخبار

حکم دادگاه حسینیه سعادت آباد اجرا می شود
وزیر راه و شهرس��ازی در واکنش به ابالغ حکم قلع و قمع حسینیه سعادت آباد 

گفت: حکم دادگاه باید اجرا شود.
محمد اسالمی در خصوص حکم قلع و قمع پروژه مسکونی سعادت آباد موسوم 
به حسینیه سعادت آباد اظهار کرد: بله، حکم دادگاه است و باید اجرایی شود.

وی درب��اره طرح اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن و اینکه آیا اصالحاتی را برای 
باال بردن جذابیت طرح انجام می دهند یا خیر؟ گفت: جذابیت طرح اقدام ملی کامل 

اس��ت. خانه ها را برای مردمی می خواهیم که با ت��وان مالی خود به راحتی نمی توانند از 
واحدهایی که در بازار وجود دارد تامین مسکن کنند.

اس��المی افزود: طرح اقدام ملی برای صاحبخانه شدن قش��ر متوسط به پایین است. در 
سراس��ر کش��ور هم این طرح آغاز شده، اراضی شناسایی ش��ده و مراحل مختلف را طی 
می کند و زمین باید تعیین ش��ود، نقشه مشخص ش��ود، جواز ساخت اخذ شود، قرارداد 

منعقد شود تا وارد فاز اجرایی شویم.  ایسنا    

اعزام اتوبوس های درون و برون شهری به پایانه مرزی چذابه
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از بکارگیری ناوگان درون 
و برون ش��هری برای حل مش��کل تردد زائران اربعین حس��ینی در طرف عراقی 

مرز چذابه خبر داد.
عبدالهاش��م حس��ن نیا اظهار کرد: اتوبوس های حمل و نقلی برای س��فر زائران 

اربعین حس��ینی از سراس��ر کشور  به سمت مرزهای خس��روی، مهران، چذابه و 
شلمچه آماده سازی شده  و جابجایی زائران به سمت این مرزها در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه مشکلی برای جابجایی زائران اربعین حسینی از شهرهای مختلف به 
سمت مرزهای چهارگانه وجود ندارد، افزود: پیش بینی می شود حدود 48 درصد از سفرهای 
اربعین حسینی با ناوگان اتوبوسی در حال انجام باشد. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور بیان کرد: با توجه به مشکالت به وجود آماده در بخش عراقی پایانه مرزی  
چذابه، در  اس��تقرار اتوبوس به منظور جابجایی زائران اربعین حسینی به سمت این کشور 

پیگیری و در این راستا از ناوگان درون شهری استفاده شد.  وزارت راه و شهرسازی 

ساماندهی طرح جلوگیری از خروج داروهای وارداتی 
س��خنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه قاچاق خروجی 
دارو اتف��اق می افت��د، گفت: اما نباید هر گونه خروج دارویی از کش��ور را قاچاق 
قلمداد کرد زیرا در حال حاضر اجازه ورود توریس��ت برای درمان به کشور داده 
می ش��ود و این افراد داروی خود را با نس��خه پزشک خریداری و از کشور خارج 

می کنند.
حمیدرضا دهقانی نیا در مورد قاچاق خروجی دارو از کشور گفت: قاچاق خروجی دارو 

از کشور اتفاق می افتد و بارها در این رابطه با وزارت بهداشت و درمان صحبت شده تا با 
تکمیل س��امانه »تی تک« به منوط شدن  فروش داروها مخصوصا داروی بیماران خاص 

به استعالم، جلوگیری شود. 
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان داشت: در حال حاضر واردات دارو 
در راستای جلوگیری از افزایش قیمت دارو برای مصرف کننده با ارز 42۰۰ تومانی انجام 
می شود و این موضوع می  تواند بر روی قاچاق خروجی دارو تاثیرگذار باشد.  فارس  

رش��د 2۰ درص��دی می��زان س��رمایه گذاری های 
مدت دار در ش��بکه بانک��ی و ثبت رقم ۱53۰ 

ه��زار میلیارد تومان نش��ان می دهد که به 
ناچار روند پرداخت س��ود و به دنبال آن، 
ورود حج��م عظیم نقدینگ��ی به جامعه 

همچنان تداوم خواهد یافت.
حج��م ب��االی نقدینگ��ی در جامعه که 
اکنون به مرز 2۰۰۰ هزار میلیارد تومان 

رسیده به عنوان مقصر اصلی تورم و ایجاد 
بی ثبات��ی در نظام اقتصادی به ش��مار می 

رود.
نقدینگی عظیم سرگردان هر از چند گاه روانه یک بازار 

)ارز، خودرو، مس��کن و ...( ش��ده و تعادل بازارها را به هم 
می ریزد، همچنین با رش��د تقاض��ا در برخی مقاطع، باعث 

افزایش قیمت قیمت و تورم نیز می شود.
مه��م ترین منبع تامین این حجم از نقدینگی به نظر اغلب 
کارشناسان، سودهای بانکی است. بنابراین تا زمانی که این 
معظ��ل رفع نش��ود، نمی توان امیدی ب��ه کاهش نقدینگی 

داشت.
در افزایش حجم س��رمایه گذاری در شبکه بانکی هم مردم 
نق��ش دارند و هم بانک ها دخیل هس��تند. از یکس��و بانک 
با هدف جذب س��رمایه های بیش��تر مردمی و رفع مشکل 
ناترازی مالی خود تالش می کنند س��ودهای باالیی را برای 
س��پرده های کوتاه و بلند مدت ارایه کنند و از سوی دیگر 
مردم نیز با هدف کس��ب س��ود مطمئن و پای��دار اقدام به 

سرمایه گذاری در بانک ها می کنند.
بررس��ی آمار بانک مرکزی نش��ان می دهد میزان س��رمایه 
گ��ذاری های مدت دار در خرداد 98 به ۱53۰ هزار میلیارد 
تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال 2۰.۱ درصد 

و نسبت به پایان سال 97 حدود 4.5 درصد داشته است.
 س��رمایه گذاری مدت دار در خرداد 97 معادل ۱273 هزار 
میلیارد تومان و در اس��فند پارس��ال ۱464 ه��زار میلیارد 

تومان بوده است.

س��رمایه گذاری کوتاه م��دت در بانک ها در خرداد 
98 حدود 6۱۰ ه��زار میلیارد تومان بوده که 
نس��بت به مدت مشابه پارسال رشد 39.3 

درصدی داشته است.
 حجم س��رمایه گ��ذاری کوتاه مدت در 
ش��بکه بانکی در خرداد پارسال به 437 
هزار میلیارد تومان و در اس��فند 97 به 

584 هزار میلیارد تومان رسیده بود.
نکته قابل توجه در بررس��ی آمار سرمایه 
گذاری کوتاه مدت در سال های اخیر نشان 
می دهد که این نوع س��رمایه گذاری در س��ال 
منته��ی به خرداد 97 )دوره زمانی خرداد 96 تا خرداد 
97( حدود 24 درصد کاهش داش��ته ام��ا در دوره زمانی 

بعد، به یکباره جهش 39.3 درصدی را تجربه می کند.
میزان رش��د س��رمایه گذاری کوتاه مدت در دوره سه ماهه 
اس��فند 97 تا خرداد 98 حدود 4.3 درصد )معادل 25 هزار 

میلیارد تومان( بوده است.
س��رمایه گذاری بلند مدت نیز در خرداد امسال 92۰ هزار 
میلیارد تومان بود که نس��بت به مدت مش��ابه پارسال ۱۰ 
درصد افزایش را نشان می دهد.میزان رشد سرمایه گذاری 
بلند مدت در ش��بکه بانکی در فصل بهار امسال 4.6 درصد 
بوده که نش��ان می دهد در دوره س��ه ماهه اس��فند 97 تا 
خ��رداد 98 حدود 4۰ ه��زار میلیارد تومان ب��ه حجم این 
نوع س��رمایه گذاری افزوده شده است.در حالی که در دوره 
یکس��اله منتهی به خرداد 97 میزان س��رمایه گذاری کوتاه 
مدت افت 24 درصدی داشته، اما حجم سرمایه گذاری بلند 
م��دت در آن دوره زمانی افزایش 7۰ درصدی را ثبت کرده 
بود.حجم سایر روش های سرمایه گذاری نیز در خرداد 98 
حدود 33 هزار میلیارد تومان بوده که رش��د 9.۱ درصدی 
نسبت به خرداد 97 داش��ته است.تغییر سیاست های بانک 
مرکزی درباره نرخ های مصوب سودهای روزشمار، کوتاه و 
مدت مدت بانکی از عوامل تاثیر گذار در اس��تقبال مردم از 

انواع مختلف سپرده ها بوده است.  ایرنا 

آمارها نشان داد؛
بزرگ شدن غول نقدینگی در سایه سپرده های مدت دار بانکی

  معاون سازمان ملی استاندارد مطرح کرد؛

درآمد ۱۲۵ میلیارد دالری 
بازار حالل  

  مع��اون نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان ملی 
اس��تاندارد گفت: چنانچه بتوانیم پن��چ درصد از بازار 
گس��ترده حالل را در دنی��ا برای کش��ور هدفگذاری 
کنی��م، ح��دود ۱25 میلیارد دالر درآم��د ارزی برای 
کشور حاصل می شود که 2.5 برابر درآمد نفتی کشور 

است.
 وحی��د مرن��دی مقدم   ب��ا بیان اینکه این س��ازمان 
در حوزه ه��ای جدید و نو وارد ش��ده، اف��زود: اکنون 
و  گردش��گری  هس��ته ای،  نان��و،  اس��تانداردهای 
مس��ئولیت های اجتماعی تدوی��ن می کنیم. در حوزه 
نان��و با توجه به گزارش دبیر س��تاد نانو، کش��ور رتبه 
چه��ارم را در عل��م و تکنولوزی نانو به دس��ت آورده 
اس��ت. همچنین در ح��وزه تدوین اس��تاندارهای نانو 
بعد از چین و انگلس��تان رتبه س��وم را در دنیا دارد و 
همه این ها ش��رایطی فراهم می کند که در این عرصه 

اقتصادی حضور فعال تر داشته باشیم.
وی یادآور ش��د: ایران در س��ازمان ایزو یا اس��تاندارد 
جهان��ی، هم عضو هیات مدیره اس��ت و یک کرس��ی 
از ۱5 کرس��ی را در اختی��ار دارد ک��ه این موضوع در 
ش��رایطی که اغ��راض سیاس��ی در مس��ائل فنی هم 

خودش را نشان می دهد، کاری دشوار بوده است.
این مقام مس��ئول ضمن اش��اره به کسب موفقیت در 
اس��تاندارهای حالل افزود: اس��تانداردهای کشورهای 
اس��المی در موسس��ه اس��تاندارد و ان��دازه شناس��ی 
کشورهای اس��المی تدوین می شود و امروز استاندارد 
های الزم در این ارتباط مدون شده و مورد تایید قرار 

گرفته، اکنون استانداری نوشته شده که نیاز و
وی اضافه کرد:  براس��اس برنامه ریزی انجام گرفته در 
حوزه ح��الل، امروز فقیه ناظر بر ام��ور حالل و تایید 
شوراری نگهبان داریم و همچنین شواری فقهی حالل 

تشکیل شده است. ایرنا 

 معاون سازمان حمایت عنوان کرد؛

نان در جرگه کاالهای 
اولویت دار بازرسی 

نان به جمع کاالهای اولویت دار در بازرسی ها پیوست
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت  س��ازمان  مع��اون 
تولیدکنندگان با بیان اینکه نان نیز به جمع کاالهای 
اولویت دار در بازرسی ها پیوسته است، گفت: نانوایی ها 
به نص��ب پالکاردهای قیمت برای اع��الم نرخ جدید 

مکلف شدند.
س��یدجواد احم��دی با بی��ان اینکه نان نی��ز به جمع 
کاالهای اولویت دار دولت در انجام بازرسی ها پیوسته 
است، گفت: در جلسه ستاد تنظیم بازار که به صورت 
مرت��ب برگزار می ش��ود، کااله��ای اولوی��ت دار برای 
بازرس��ی تعیین می گردن��د که بر این اس��اس، برنج، 
شکر، لوازم التحریر، الستیک و گوشت قرمز در اولویت 

بازرسی ها قرار گرفته اند.
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت  س��ازمان  مع��اون 
تولیدکنن��دگان افزود: بر این اس��اس نان نیز به جمع 
کاالهای اولویت دار بازرس��ی ها پیوس��ته است و مقرر 
گردی��ده ت��ا از هفته پی��ش رو، بازرس��ی از نانوایی ها 
نیز تش��دید شده و ش��رایطی فراهم گردد تا تخلفات 
در نانوایی ه��ا ب��ا انجام نظارت های دقی��ق، به حداقل 
ممکن کاهش یابد؛ این در شرایطی است که در هفته 
گذش��ته، اتحادیه ها به دستور وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مکلف شده اند تا موضوع چاپ و نصب نرخنامه 
قیمت ه��ای جدید نان را پیگیری ک��رده و در تمامی 
نانوایی ها قیم��ت را نصب و در معرض دید مردم قرار 

دهند. 
وی تصریح کرد: بر این اساس بازرسان سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان در کنار بازرس��ی 
اصناف، کار نظارت ب��ر نانوایی ها را انجام خواهند داد 
و بر این اس��اس مقرر گردید تا گش��ت های بازرس��ی 
مش��ترک نیز میان سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان و اصناف برگزار شود.  مهر 

بازار ملک در انتظار اجرای قانون  
سیاست روز اما و اگرهای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را بررسی می کند؛

گزارش

نرخ مالیات بر عایدی سرمایهنام کشورردیف

۱۰ تا 2۰ درصد انگلستان۱
خانه های دوم به باال؛ ۱8 تا 28 درصد   

متناسب با میزان حقوق افراد و تعداد افراد خانواده  واز صفر درصد تا 2۰ درصد آمریکا2

در م��ورد افراد حقیقی و حقوقی )مردم و ش��رکت ها( به ص��ورت متفاوت و به صورت عمومی کانادا3
معادل 5۰ درصد

36.2 درص��د )ش��امل مالیات بر عایدی س��رمایه با نرخ ۱9 درص��د +۱7.2 درصد هزینه های فرانسه4
اجتماعی (

28 درصد برای افراد حقیقی و 25 درصد برای شرکت هاپرتغال5
 


