
»سپهر صادرات« به زودی عرضه خواهد شد
مدی��ر عامل بانک صادرات ای��ران در گفت و گویی 
اطمینان داد که این بانک صورت های مالی س��ال 
98 را با س��ود به پایان خواهد رساند، فروش اموال 
مازاد با جدیت ادامه خواهد یافت و در آینده نزدیک 
ش��اهد عرضه سهام گروه مالی س��پهر صادرات در 

بورس خواهیم بود.
به گ��زارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران به 
نقل از ب��ورس 24، حجت اله صیدی درباره آخرین 
اقدامات صورت گرفت��ه در بانک صادرات ایران در 
راس��تای خروج از زیان و بهب��ود عملکرد گفت: بر 
اساس چشم انداز و نقش��ه راهی که در ابتدا اعالم 
کردی��م، اولین گام ما برای بهبود ش��رایط در بانک 
کاهش زیان و ورود به س��ودآوری بود. این اقدام را 
با اصالح ساختار مالی بانک شروع کردیم که شامل 
بهینه س��ازی ترکیب س��پرده ها بود. سعی کردیم 
مناب��ع گران قیم��ت را کاهش دهیم و به س��مت 
س��پرده های ارزان قیمت حرکت کنیم، با اقداماتی 
که صورت دادیم تالش ش��د تا وزن س��پرده های 
ارزان قیم��ت افزایش پیدا کرده و با جذب س��پرده 

های بیشتر سهم از بازار بانک را افزایش دادیم.
مدی��ر عامل بان��ک صادرات ایران به عرضه س��هام 
ش��رکت های در اختیار بانک نیز اش��اره داش��ت و 
گفت: عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه توسط 
گ��روه مالی س��پهر ص��ادرات در ح��ال طی کردن 
فرآیندهای اداری اس��ت، با توجه به این که برنامه 
عرضه گروه مالی س��پهر صادرات را در دستور کار 
داریم، باید اقدامات الزم در راستای تبدیل شرکت 
به سهامی عام، آماده سازی صورت های مالی تلفیقی 
و ... را عملیات��ی می کردیم که این اقدامات در حال 
اجراس��ت. همچنین انتقال س��هام شرکت های زیر 
مجموع��ه بانک ب��ه گروه مالی در دس��ت اجرا بود 
که نهایی ش��د و انتظار داری��م در آینده ای نزدیک 
ش��اهد عرضه سهام گروه مالی س��پهر صادرات در 

بورس باشیم

بررسی راهکارهای پیشگیری و کنترل 
ویروس کرونا در بانک توسعه تعاون 

جلس��ه اضطراری کمیته پدافن��د غیرعامل بانک با 
حضور آق��ای عصارزاده عضو هی��ات مدیره و کلیه 
اعض��ای کمیته با موضوع بررس��ی اقدامات صورت 
گرفته در زمینه پیش��گیری از شیوع ویروس کرونا 

تشکیل گردید.
 امیر هوش��نگ عصارزاده عضو هیات مدیره ضمن 
تأکید بر حفظ و حراس��ت از س��رمایه های انسانی 
اقدامات انجام شده در پیشگیری از ویروس کرونا را 
مثبت ارزیابی نمود و بیان داشت: شعب خط مقدم 
و نقطه آس��یب در مواجهه با ویروس کرونا است و 
بر لزوم اتخاذ تدابیر بهداشتی الزم در این خصوص 
اعم از دورنگه داش��تن همکاران��ی که بیماری های 
زمینه ای دارند یا خانم های باردار از تماس مستقیم 

با مشتریان تأکید نمودند.
وی همچنین بر لزوم استفاده از تجربه و راهکارهای 
س��ایر ارگانها و بانکها برای پیش��گیری و مواجهه با 
بیماری کرونا اش��اره داش��ت و اطالع رسانی و ارائه 
آموزش های عمومی را از الزامات این اقدام برشمرد 
و در ادام��ه تأکید کرد: کنترل سیس��تم های تهویه 
هوای سالم، تأمین اقالم بهداشتی موردنیاز و تأمین 
نیازهای ش��عب توس��ط واحدهای متولی را بسیار 
مهم می باش��د و در این رابطه اظهار داش��ت: اداره 
کل رف��اه کارکنان موظف به پیگیری و رس��یدگی 
به درخواست های همکاران است و در این خصوص 
بای��د از تمام ظرفیت ه��ای الزم اس��تفاده نماید و 
س��ایر واحده��ا اعم از امور مالی، امور مهندس��ی و 
پش��تیبانی و امور شعب موظف به همکاری در این 

زمینه می باشند.

اخبار

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان اعالم کرد؛ 
فروش گوشت مخلوط گوسفندی؛ 90 هزار تومان 
رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: گوشت 
مخلوط گوسفندی تاکنون با قیمت کیلویی 8۰ تا 9۰ هزار تومان عرضه 

می شده که عرضه بیش از این قیمت مصداق تخلف است.
 عب��اس تابش با بیان اینکه س��ازمان حمایت با فروش گوش��ت مخلوط 
گوس��فندی فراتر از کیلویی 9۰ هزار تومان حتماً برخورد خواهد کرد، از 
مس��ئوالن وزارت جهادکشاورزی خواست ادله خود را برای تعیین قیمت 
دام زنده و گوشت قرمز ارائه کنند. وی اضافه کرد: امروز خبری مبنی بر 
افزایش قیمت گوش��ت قرمز و گوشت مرغ منتشر شد که با پیگیری های 
ما مشخص شد یک تا دو کشتارگاه هزینه کشتار مرغ را افزایش داده اند 

که با برخورد الزم، قیمت گوشت مرغ به قیمت قبل بازگشت.
تابش با اش��اره به اینکه تا چند روز پیش از ناحیه کاهش قیمت دام زنده 
و کاهش قیمت گوش��ت قرمز در فش��ار بودیم، گفت: ام��روز افرادی برای 
سودجویی خود، ویروس کرونا را عامل اختالل در حمل و نقل و آالیش دام 
عنوان و به افزایش قیمت اقدام کردند که الزم اس��ت اعالم کنم همکاران 
من در سطح بازار حضور دارند و با هرگونه حواشی در قیمت گوشت قرمز 

به بهانه ویروس کرونا برخورد شدید خواهند کرد. صدا و سیما 

با وجود شیوع کرونا؛
مرغ گران نمی شود 

رئیس هیات مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی اعالم کرد که 
شیوع بیماری کرونا و افزایش تقاضای خرید مرغ، تاثیری در قیمت مرغ 

نخواهد داشت.
محمد یوس��فی در این باره اظهار کرد: با شیوع بیماری کرونا مردم برای 
اینکه بیش��تر در خانه بمانند، خریدهایش��ان را به اندازه یک هفته انجام 
می دهند و همین امر باعث ش��ده که در چن��د روز اخیر تقاضای خرید 
مرغ افزایش یابد. وی ادامه داد:این افزایش تقاضای خرید مرغ تاثیری در 
قیمت آن نگذاش��ته است و در حال حاضر قیمت مصوب مرغ در میادین 
میوه و تره بار ۱2 هزار و 9۰۰ تومان و در خرده فروشی هاحدود ۱4 هزار 
تومان اس��ت. به گفته رئیس هیات مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ 

گوشتی  در یکی دو روز آینده التهاب بازار فروکش خواهد کرد.
یوس��فی در ادامه تصریح کرد:هیچ نگرانی جهت تامین مرغ وجود ندارد، 
زیرا در صورت کمبود مرغ  شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ ذخیره شده 
را به بازار تزریق می کند. از طرفی ماه گذشته ۱۳۰ میلیون جوجه ریزی 
انجام شده اس��ت که گوشت آن هم وارد بازار خواهد شد.در حال حاضر 

مرغ در خرده فروشی ها کیلویی ۱۵هزارتومان است.  ایسنا 

 رئیس انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده خبرداد؛
توزیع مواد شوینده در مترو و میادین میوه و تره بار

  رئی��س انجمن تولیدکنندگان مواد ش��وینده گفت: از روز ش��نبه هفته 
آینده مواد ش��وینده و ژل ضدعفونی در همه فروشگاه ها، میادین میوه و 

تره بار و ایستگاه های مترو عرضه خواهد شد.
 محمد علم بیگی درباره تولید مواد ش��وینده و ضدعفونی اظهار کرد: در 
ح��ال حاضر هیچ مش��کلی در تولید وجود ن��دارد و واحد های تولیدی با 
تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند. رئیس انجمن تولیدکنندگان مواد 
شوینده افزود: در حال حاضر تقاضای زیاد و انبار کردن  خانگی اجناس 
از س��وی مردم موجب ش��ده توزیع با مشکل بخورد. وی با بیان اینکه به 
تولیدکنندگان اعالم ش��ده در صورت توانایی دو و سه شیفته نیز فعالیت 
کنند، گفت: تولید ش��وینده به اندازه کافی صورت می گیرد و مشکلی در 
ای��ن باره وجود ندارد. علم بیگی درب��اره کمبود ژل ضدعفونی بیان کرد: 
مجوز تولید ژل ضدعفونی به واحد های تولید مواد شوینده داده شده و از 

ابتدای هفته آینده این کاال نیز به وفور در بازار عرضه می شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده ادامه داد: هیچ افزایش قیمتی 
برای این محصوالت نخواهیم داشت و از روز شنبه قیمت تمام کاال ها در 

سایت ۱24 درج می شود. میزان 

کاهش آستانه مقاومت دولت 
در برابر رانتخواران

بررسی ها نشان داد؛ 

گزارش

 کاال ب��دون هیچ ثبت سفارش��ی به گم��رک می آید و پس 
از آن، فق��ط چند م��اه معطلی را تحمل می کند و س��پس 
مقاومت دولت را می ش��کند و از گمرکات ترخیص می شود؛ 
این چرخه ای است که واردکنندگان به خوبی می شناسند.

گویا دیگر در اقتصاد ایران این رس��م ش��ده اس��ت که کاال 
ب��دون ثبت س��فارش به گم��رکات بیاید و س��پس کم کم 
ب��ا اع��الم موافقت دولت، روانه س��رزمین اصلی ش��ود. این 
داس��تان، دوباره در اقتصاد ایران تکرار ش��د. کاالها به امید 
اینکه باالخره وارد کش��ور می شوند، از مبدا حرکت کرده و 
به س��مت مرزهای ایران می آید؛ در حالی که نه تنها پروسه 

ثبت سفارش و دریافت مجوزهای الزم را طی کرده باشد.
تاریخ برای ترخیص کاالهای ممنوعه دوباره تکرار شد

این واقعیت اقتصاد ایران اس��ت که در آن، دولتمردان تاب 
تحمل فش��ار واردکنن��دگان و بعضاً رانتجوی��ان را ندارند و 
اولی��ن باری هم نیس��ت ک��ه در آن، واردات برخی از اقالم 
ممنوع شده و پس از گذشت مدتی، با یک مصوبه و تبصره 
و الحاقیه قانونی به بهانه اینکه کاال نباید در گمرکات رسوب 

شود، ترخیص شده و روانه بازار می شوند.
کمتر کس��ی ماجرای ممنوعیت و پس از آن مجاز دانستن 
واردات پورش��ه ها و خودروهای لوکس را از یاد برده اس��ت؛ 
اکنون اما تاریخ تکرار ش��ده است. سال 92 بود که به بهانه 
جه��ش ارزی و س��هم بندی که دولت بر س��ر اختصاص ارز 
۱22۵ تومان��ی و بازار آزاد انجام داد، باز هم ممنوعیت یک 
گروه از کاالها که اتفاقاً در جمع آنها خودروهای لوکس هم 
وجود داش��تند، مطرح شد. ماه ها بس��یاری از واردکنندگان 
پش��ت در اتاق دولتمردان می نشس��تند بلکه بتوانند آنها را 
قان��ع کنند که کاالهای مانده در گمرکات کش��ور که پیش 
از این تصمیم دولت به گمرکات رس��یده بود یا اصوالً ثبت 

سفارشی برای آنها انجام نشده بود، ترخیص شوند.
دولت وقت در هم��ان دوران هم، ماه ها مقاومت کرد تا اجازه 
ندهند این کاالهای به اصطالح لوکس وارد کش��ور نش��وند، 
چراک��ه معتقد بود در ش��رایط ارزی آن دوران، اینکه بخواهد 
اجازه دهد کاالهایی از این دست، از ارز کشور استفاده کرده، 
وارد کشور شوند، منافع عده ای واردکننده را تأمین نمایند و در 
نهایت، زندگی لوکس عده ای را تقویت کنند، به صالح نیست؛ 
اما این مقاومت تنها چند ماه بیشتر دوام نیاورد و دولت وقت، 

باز هم از این تصمیم و سیاست خود عقب نشست.

واردکنندگان پورشه های میلیاردی
آخرین باری که دولت باز هم نتوانست در برابر واردکنندگان 
مقاومت کند، س��ال 92 بود که به دلیل باالگرفتن حواشی 
مربوط ب��ه واردات خودروهای لوک��س، آن هم از محل ارز 
مرجع و مبادالتی، دولت ده��م در آخرین روزهای فعالیت 
خود، واردات خودروهای لوکس را ممنوع کرد. همین مساله 
کافی بود تا تلی از خودروهای گرانقیمت در گمرکات کشور 
شکل گیرد که نه امکان بازگشت به کشور مبدا را داشتند و 

نه اجازه ترخیص آنها از سوی دولت داده می شود.
در این می��ان همچون اکنون که دولت ب��ه یکباره تصمیم 
گرف��ت تا واردات کاالهای گروه 4 ی��ا به اصطالح کاالهای 
ممنوع��ه را آزاد نمای��د، برخی ب��ر این باور بودن��د که ارز 
واردات این کاالها از کشور خارج شده و دولت هم در مقابل 
می تواند ب��ا دریافت تعرفه و ع��وارض واردات از این کاالها 
درآمدزایی کند. این اس��تدالل در دولت موافقان و مخالفان 
بس��یاری داش��ت. عده ای بر این باور بودند که جلوگیری از 
ترخیص خودروها و کاالهای لوکس مانده در گمرکات، یک 
بازی بازنده- بازنده است؛ چراکه نه تنها واردکنندگان اجازه 
واردات آن را ندارند؛ بلکه دولت هم از حقوق و عوارضی که 

به عنوان یکی از منابع درآمدی خود محروم می ماند.
بر همین اس��اس بود که باالخره در آبان ماه سال 92 دولت 
ممنوعی��ت واردات خودروهای لوکس را لغو کرد و در ازای 
آن، تعرفه گمرک��ی این خودروها را به ۱4۰ درصد افزایش 
داد. آن روزها بالغ بر ۵۶۷2 دس��تگاه خودرو به کشور وارد 
شد و اتفاقاً در همین ماه، باالترین میزان واردات خودروهای 
لوکس با قیمت بیش از ۱۰۰ هزار دالری طی سال 92 رقم 
خ��ورد. به گواه آمارهای رس��می که همان روزها از س��وی 
دولت منتش��ر ش��د، طی ماه آبان 92 بالغ بر 2۶ دس��تگاه 
خودروی لوکس با قیمت ۱۰2 تا ۱8۰ هزار دالر به کش��ور 
وارد ش��دند که رکورددار قیمت خودروی س��واری در آبان 
 SL۵۰۰ ماه همان س��ال را هم، یک دس��تگاه مرسدس بنز
NEW با قیمت ۱8۰ هزار دالری از مبدا امارات به کش��ور 

به خود اختصاص داد.
ام��ا این تمام ماجرای ترخیص کاالهای لوکس در س��ال 92 

نبود، بلکه به گواه آمارها، واردات بزرگترین محموله پورشه به 
کش��ور نیز به ثبت رسید که بر اساس آن، 49 دستگاه پورشه 
کاین با قیمت متوسط هر دستگاه 8۰ هزار دالر از مبدا امارات 
ترخیص ش��دند ک��ه ارزش کلی آن، 4 میلی��ون دالر بود؛ در 
حالی که بزرگترین محموله پورشه وارداتی قبل از این تاریخ، 
در سال 9۰ به ثبت رسیده بود که شامل ۳۱ دستگاه پورشه 

پانامرا با قیمت متوسط هر دستگاه ۱۱۰ هزار دالر بود.

ممنوعیت واردات تنها یک شوخی است
در این میان حدود ده روزی می ش��ود که دولت مجدد این 
تصمی��م را تکرار کرده اس��ت. البته تمام ای��ن تصمیم هم 
مرتب��ط با کاالهای لوکس نیس��ت؛ بلکه در میان فهرس��ت 
کاالهای ممنوعه ای که اکنون با مصوبه هیأت وزیران اجازه 
ترخی��ص یافته اند، برخی کاالهایی هم ق��رار می گیرند که 
الزاماً لوکس نیس��تند. اما نکته حائ��ز اهمیت در این میان، 
آن دس��ته از کاالهای وارداتی است که حتی ثبت سفارش 
هم ندارن��د و در جمع آنها، تعداد کثی��ری از خودروها هم 

قرار می گیرد.
اکنون پس از کش و قوس های فراوان، باالخره واردکنندگان 
موفق ش��دند که س��د مقاومت دولت را بشکنند و کاالهای 
خود را از گمرکات ترخیص نمایند. این در ش��رایطی است 
ک��ه تا پیش از این، برخ��ی از وزرا و حتی رئیس کل بانک 
مرک��زی نیز در ای��ن رابطه بر این باور بود ک��ه نباید اجازه 
ترخیص خودروهای وارداتی را داد یا ارز کش��ور را به سمت 
کاالهایی روانه کرد که وجودشان در اقتصاد ایران ضرورتی 

ندارد.
ام��ا به یکباره دولت تصمیم گرف��ت تا واردات این کاالها را 
آزاد نماید که اکنون بر اساس اعالم رسمی گمرک، از پیانو 
گرفته تا ژل تزریقی صورت و غذای س��گ و گربه در آن به 
چش��م می خورد؛ به نحوی که اقالم مش��مول این مصوبه از 
ارزش��ی معادل ۶۰ تا ۷۰ میلیون یورو برخوردار هست که 
در بین آنها، حدود 2۷ هزار یورو اس��باب بازی بوده که در 

س��ه ماهه اول سال ۱۳9۷ و زمانی که ممنوعیتی برای کاال 
اعالم نشده بود، وارد و در یکی از گمرکات دپو شده است.

همچنی��ن بر اس��اس اعالم گمرک، ح��دود 2۰۶ هزار یورو 
از ای��ن کاالها پیان��و و ویالون بوده که طی س��ه فقره ثبت 
سفارش در سال ۱۳9۶، به یکی از گمرکات رسیده و حدود 
۱۱ میلیون و 42۵ هزار یورو از این کاالها، پوشاک در انواع 
مختلف بوده اس��ت؛ اما گفته های مع��اون گمرک و آمارها 
نش��ان می دهد تمامی ژل های تزریق��ی موجود در گمرک 
ف��رودگاه ام��ام خمینی )ره( که ارزش آنه��ا به ۵ میلیون و 
8۰۰ هزار و 9۱۵ یورو برآورد می گردد دارای ثبت سفارش 
بانکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حتی دارای کد 

رهگیری بانک نیز هستند.
در عین حال، از کل اقالم مشمول مصوبه اخیر، سه محموله 
غذای حیوان��ات و »پرندگان« ب��ه ارزش ۶۱۷ هزار و ۵9۱ 
یورو اس��ت؛ اما نکته حائز اهمیتی که نباید از آن غافل شد 
آن است که اقالم صنعتی زیادی نیز در میان کاالهای گروه 
4 دپو شده، وجود داشته که به گفته معاون گمرک ایران، بر 
اس��اس عدم ایجاد ردیف تعرفه مجزا برای این اقالم صنعتی 
- با وجود عدم تولید در داخل کشور- در گروه 4 کاالیی قرار 
گرفته و امکان ترخیص آنها فراهم نش��ده است که با اجرای 
این مصوبه مش��کل آنها و برخی اقالم دیگر مرتفع می شود. 
به هر حال فارغ از کاالهای مرتبط با حوزه تولید و تجهیزات 
صنعتی که ممکن اس��ت ترخیصشان به نفع اقتصاد و تولید 
کشور باش��د، اما طیف وس��یعی از کاالها در شرایط کنونی 
جنگ اقتصادی، ضرورتی برای ورود به کش��ور نداش��تند و 
به نظر می رس��د که ممنوعیت واردات ب��رای آنها تنها یک 
شوخی اس��ت؛ چراکه واردکنندگان این کاالهای مصرفی و 
بعض��اً لوکس، به هر حال می دانند که دولت باالخره با ورود 
کاالهایش��ان موافقت خواهد کرد، بنابراین پذیرش ریس��ک 
بدون ثبت س��فارش یا مواردی از این دست، برای آنها کاماًل 
در کسب و کارهایشان پذیرفته شده است و حتماً سودآوری 

باالیی را برای آنها رقم خواهد زد.  مهر
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رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد
تالش برای تامین ثبات و آرامش 

بازارهای پول و ارز
 رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به شرایط 
خاص و حساس کشور گفت: بانک مرکزی با 
در نظر داشتن ش��رایط کشور، بیشتر تالش 
خود را ب��ر تأمین ثبات و آرام��ش بازارهای 

پول و ارز داشته است.
نهمی��ن نشس��ت دوره ای رئی��س کل بانک 
مرکزی با اقتصاددانان با محوریت موضوعاتی 
نظیر اقدام��ات بانک مرکزی برای ثبات بازار 
ارز، کنت��رل  نقدینگ��ی و تأمین منابع مورد 
نی��از تولی��د، برنامه ه��ای مهار ت��ورم، روند 
عملیات بازار ب��از، اهمیت صادرات غیرنفتی 
و تصمیم اخیر FATF، عصر دیروز در بانک 

مرکزی برگزار شد.
عبداالناصر همتی گفت: با توجه به مرجعیت 
گفته ها و نظ��رات صاحب نظران در جامعه از 

آنان دعوت می ش��ود برای تقویت تولید ملی 
و خنثی س��ازی تحریم ه��ای ظالمانه و تداوم 
ثبات بازارها، با مس��ئولین همراهی و امید را 

در جامعه تقویت کنند.
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتب��ار درباره حجم 
نقدینگی عنوان کرد: هر چند نرخ 28 درصد 
ب��رای نقدینگ��ی باال اس��ت؛ اما ب��ا توجه به 
شرایط کشور و نیز کاهش درآمدهای نفتی، 
انحراف سه درصدی این نرخ از میانگین ۵۰ 
ساله نقدینگی، نشان از کنترل شرایط دارد و 
برای کنترل آن از ابزارهای مختلف استفاده 
خواهیم کرد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره 
به پیش بینی ها و فرضیات مطرح شده توسط 
حوزه معاون��ت اقتصادی این بانک برای نرخ 
تورم در س��ال آت��ی اظهار کرد: ب��ا توجه به 
پیش بینی های به عمل آم��ده، تورم زیر 2۰ 
درصد دور از ذهن نیس��ت، هر چند باید این 
امر را در نظر داش��ت که سال ۱۳99، سالی 
دش��وار اس��ت که تنها با انس��جام و همدلی 

می توانیم از شرایط خاص آن عبور کنیم.
گفتنی اس��ت در این جلسه س��ه ساعته در 
خصوص بازار ارز، عملیات بازار باز، ش��رایط 
 ،FATF ص��ادرات غیرنفتی، تصمی��م اخیر
وضعی��ت اص��الح نظ��ام بانک��ی، روش های 
کنترل حجم نقدینگ��ی، چگونگی کنترل و 
مه��ار نرخ تورم و حمای��ت از تولید، از جمله 
موضوعات مطرح شده از سوی اقتصاددانان و 

صاحب نظران این حوزه بود.  ایسنا 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه اعالم کرد:

اخذ مالیات از الکچری سازان  
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن 
وزارت راه و شهرس��ازی گفت: سامانه اسکان 
می تواند اطالعات کش��ور در بخش مسکن را 
نشان دهد؛ این در شرایطی است که ساخت 

و سازها اکثراً برای تولید ثروت بوده است.
  فرزان��ه اصالن��ی با اش��اره ب��ه اینکه وقتی 
درآمده��ای نفت��ی زی��اد می ش��ود یکی از 
افزایش س��رمایه گذاری در  پیامده��ای آن، 
س��اخت واحدهای مس��کونی اس��ت، گفت: 
متأس��فانه در ی��ک دوره ای از اقتصاد ایران، 
افزایش س��اخت واحدهای مسکونی را شاهد 
هس��تیم ک��ه در نهایت به تولی��د واحدهای 

مسکونی لوکس منتهی شده است.
وی اف��زود: برخ��ی بانک ها نی��ز وارد بخش 
مس��کن ش��دند و تعداد واحده��ای خالی از 
س��کنه افزایش یافته که ای��ن موضوع باعث 

ش��ده تا ش��کاف میان عرضه و تقاضا ایجاد 
ش��ود؛ اما به هر حال ابزار سامانه ملی امالک 
و اس��کان می تواند به ما کم��ک کند که اگر 
کس��ی سرمایه گذاری می خواهد انجام دهد، 
باید واحدهای��ی تولید کند که توانایی خرید 
آنها وجود داش��ته باش��د و اگر واحد لوکس 
ساخته می شود، باید مالیات خالی ماندن آن 
نیز پرداخت شود. مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: 
با رونمایی از س��امانه امالک در 29 بهمن با 
حضور وزیر راه و شهرس��ازی، این سامانه از 
منظر نرم افزاری آماده است تا اطالعات الزم 
را از دستگاه های ذی ربط دریافت کرده و به 

اطالعات سازمان ها متصل شود.
اصالنی خاطرنشان کرد: این سامانه می تواند 
به خوبی با شناسایی واحدهای خالی از سکنه 

از آنها بابت خالی ماندن، مالیات اخذ کند.
اصالن��ی ادام��ه داد: با شناس��ایی واحدهای 
خالی از سکنه و عرضه آنها می توانیم تعادل 

را به بازار مسکن تا حدودی برگردانیم.
وی گف��ت: در حالی ک��ه 24 میلیون خانوار 
داریم، 2۷ میلیون مس��کن در کش��ور وجود 
دارد؛ اما نکته  این است که 2 میلیون و ۵۷۰ 
هزار مسکن خالی داریم؛ پس سامانه امالک 
می تواند اطالعات کش��ور را در بخش مسکن 
به خوب��ی ارایه دهد؛ چراکه می تواند نش��ان 
دهد که این ساخت و سازها، اکثراً برای تولید 
ثروت بوده است.  وزارت راه و شهرسازی 

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق مطرح کرد:
شناسایی صادرکنندگان واقعی از 

سودجویان 
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق گفت: شیوه نامه 
کارگ��روه س��وخت در پ��ی رص��د بیش��تر 
دستگاه ها و ش��ناخت صادرکنندگان واقعی 
از سوءاس��تفاده کنندگان��ی اس��ت ک��ه در 
این ش��رایط، با قاچاق به کش��ور ضربه وارد 

می کنند.
  آخرین جلس��ه سال 98 کارگروه سوخت و 
تولید کنن��دگان فرآورده های نفتی با حضور 
نمایندگان قوه قضائیه، س��ازمان اس��تاندارد 
و وزارت نفت برای بررس��ی نحوه برخورد با 
پرونده های نفتی صادراتی در س��تاد مرکزی 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار شد.
دس��تور کار اصلی این جلس��ه بررسی شیوه 
نامه کارگروه س��وخت بود که ماه گذشته، به 
صورت آزمایش��ی ابالغ شده و در این جلسه 
مش��کالت آن از زبان صادرکنندگان مطرح 

ش��د تا به صورتی تصحیح ش��ود که عنوان 
قاچاق در صادرات خارج از رویه که با اطالع 
دستگاه های ذیربط در شرایط تحریم انجام 

می شود به صادر کنندگان زده نشود.
علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مرکزی 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز در این نشس��ت، 
گف��ت: صادرکنن��دگان فرآورده های نفتی با 
توجه ب��ه تحریم های ظالمانه ای که کش��ور 
درگیر آن اس��ت، مش��کالت بس��یاری برای 
صادرات دارند و قوانین فعلی هر چه بیش��تر 
دس��ت و پای آن ه��ا را برای فعالیت بس��ته 
اس��ت. مویدی افزود: شیوه نامه تدوین شده 
تالش می کند تا با هماهنگی بین دستگاه ها 
ش��رایط صادرات برای این تولید کنندگان را 
س��هل کرده و موانع موجود بر س��ر راهشان 

را بردارد.
وی ادام��ه داد: اتف��اق مه��م دیگ��ری که با 
اجرای این ش��یوه نامه رخ خواهد داد، رصد 
بیشتر دس��تگاه ها و شناخت صادر کنندگان 
واقعی از س��و اس��تفاده کنندگانی است که 
در این ش��رایط، ب��ا قاچاق به کش��ور ضربه 
وارد می کنن��د. رئیس س��تاد مرکزی مبارزه 
ب��ا قاچاق کاال و ارز گفت: این ش��یوه نامه با 
توج��ه به مباحثی که در این جلس��ه مطرح 
ش��د ظرف مدت ۷2 ساعت اصالح و مجدداً 
ابالغ می ش��ود و پ��س از آن م��الک تعیین 
پرونده های قاچاق و صادراتی این شیوه نامه 

خواهد بود.  صدا و سیما 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


