
همسان سازی حقوق  بازنشستگان 
کشوری از مهرماه عملیاتی میشود

وزیر تعاون در حس��اب توئیتر خود نوش��ت: همسان 
سازی حقوق  بازنشستگان کش��وری با تامین منابع 
و همکاری س��ازمان برنامه و قول مساعد رئیس این 
س��ازمان در ش��هریورماه نهایی و از ابت��دای مهرماه 
عملیاتی میشود. »محمد شریعتمداری« یادآور شده 
است که   همسان سازی حقوق  بازنشستگان کشوری 
به عنوان مطالبه اصلی، همواره دغدغه اصلی  وزارت 

رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری بوده است.
به نوشته شریعتمداری، بر این اساس با تامین منابع 
و همکاری س��ازمان برنامه و نیز قول مساعد رئیس 
این سازمان، همسان سازی در شهریورماه نهایی و از 

ابتدای مهرماه عملیاتی خواهد شد.
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سهش��نبه ۲۴ 
تیرماه جاری در نشست اعضای کمیسیون اجتماعی 
شورای اسالمی نیز اظهار داشت: همسانسازی حقوق 
بازنشستگان و افزایش مستمری مددجویان بهزیستی 
از اقداماتی است که با حمایت متولیان امر رقم خورده 
ام��ا این میزان کار انجام ش��ده کافی نیس��ت و این 
وزارتخانه باید تالش بیش��تری در این حوزه داش��ته 

باشد.  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  ۲.۵ میلیون تومان؛حداقل ارزش 
فروش سهام عدالت

س��خنگوی س��هام عدالت گفت: کس��انی که سهام 
عدالت ۵۰۰ هزار تومانی داش��تند و اقدام به فروش 
۳۰ درصدی س��هام خود کرده اند، باید حداقل ۲.۵ 
میلیون تومان دریافت کنند و اگر مبالغ واریزی کمتر 
از این اس��ت باید بار دیگر به محلی که سفارش داده 

اند مراجعه کنند.
حسین فهیمی درباره علت واریز نشدن مبلغ فروش 
۳۰ درصد از سهام عدالت برای برخی از سهامدارانی 
ک��ه س��فارش فروشش��ان را ثبت کردهان��د، گفت: 
اولویت ما در ش��رکت س��پرده گ��ذاری، حفاظت از 
وجوه داراییهای مردم است. در فروش سهام وسواس 
زی��ادی به خرج میدهیم که مبلغ مورد نظر حتماً به 
حساب همان فرد واریز ش��ود بنابراین اگر به عنوان 
مثال ش��ماره شبا اشتباه باشد، راکد باشد یا به دلیل 
دستورات قضائی مسدود شده باشد امکان واریز وجه 

وجود ندارد.
سخنگوی سهام عدالت ادامه داد: از مجموع بیش از 
یک میلیون نفری که سفارش فروش سهام عدالتشان 
را ثبت کرده اند، تنها ۳ هزار نفر دچار مشکل شدند 
یعنی ش��ماره شبایش��ان به گونهای است که امکان 
واریز وجه وجود ندارد )یا مسدود است یا راکد است 
یا به دالیل دیگر نمیتوان وجه را به حساب آنها واریز 
کرد( درباره این عزیزان، هم بانکها و هم کارگزاریهایی 
که سفارش فروش را دریافت کردهاند تالش میکنند 
از طری��ق تماس و ارتباط با آن س��هامدار، اطالعات 
صحیح دیگر از جمله حساب مطمئن را از او دریافت 
کنند. فهیمی ادامه داد: مردم اطمینان داشته باشند 
که یکی از اولویتهای اصلی کارگزاریها رعایت مصلحت 
سهامداران سهام عدالت است به همین جهت تالش 
میکنند تا در بهترین شرایط بازار، سهام عدالت آنها 

را به فروش برسانند.

تسریع ترخیص کاالهای اساسی و 
تولیدی از گمرک  

  معاون گمرک ایران از پذیرش پیشنهادات این نهاد 
از سوی ریاس��ت جمهوری برای تسریع در ترخیص 
کاالهای اساسی و تولیدی از گمرک خبر داد. مهرداد 
جمال ارونقی از تسریع در ترخیص کاالهای اساسی 
و تولیدی از گمرک خبر داد و افزود: اکنون موجودی 
کاالهای اساس��ی در بنادر و گمرکات کشور بیش از 
۳.۵ میلیون تن است و حدود ۳.۳ میلیون تن کاالی 
غیراساس��ی غیرکانتینری نیز در بن��ادر و گمرکات 
کش��ور وجود دارد که حدود ۸۰ درصد از این کاالها 
تولیدی، سرمایهای و یا مربوط به پروژههای مختلف 

است.

اخبار گزارش

ب��ازار خودرو همچنان پر تب و تاب اس��ت علی رغم اینکه 
گمان می رفت با ورود دولت به مس��ایل نوس��ان بازار این 
ام��کان که به آرامش حدودی دس��ت یابد اما بررس��ی خا 
نش��ان م��ی دهد که با گذش��ت بیش از دو ماه از نوس��ان 
افسارگس��یخته قیمت ها در بازار خودرو این بازار همچنان 
درتب و تاب اس��ت و گویی دس��تور رئی��س جمهور و رود 

دولت هم نتوانسته آن را به سرانجامی برساند. 
 داستان های نخ نما 

 داستان گرانی خودرو از آنجا شکل گرفت که در وانفسای 
شیوع کرونا  با شروع سال جدید و به خصوص در فروردین 
و اردیبهش��ت ماه 99 قیمت ها در ب��ازار خودرو به حدی 
افزایش یافت که ورود  سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی 

هم نتوانست به این بازار پر دالل آرامش دهد.
 حضور دالالن و س��یطره آنها دراین بازار به حدی بود که 
س��خنگوی تعزی��رات در مصاحبه های مک��رر علت عمده 
افزای��ش قیم��ت خودروها  حض��ور دالالن  در بازار عنوان 
کرد و گفت:» خیلی از این اتفاقات در اختیار دالالن اس��ت 
و خیلی راحت بدون اینکه کسی کاری با آنها داشته باشد، 
قیمت س��ازی میکنند و برخی ماش��ینها را نگه داشته و از 
بازار جمع آوری کرده اند و به هر قیمتی که دوست دارند، 

میفروشند و هیچ کسی جلودار آنها نیست.«
کارشناسان و تحلیلگران حضور این حجم از دالالن در بازار 
را توقف فعالیت نمایشگاه های ماشین و  ظرفیت هایی که 
برای این بازار وجود داش��ت عنوان کردند و بار دیگر مقصر 
تمام این داس��تان ها فضای مجاز یو شبکه های اجتماعی 
شد. ش��بکه هایی که محمل فعالیت ش��بکه های مختلف 
ش��ده و علی رغم اینکه متولیان از ساماندهی آن خبر می 
دهند اما این بازار همچنان علی رغم ظرفیت های مطلوبی 
ک��ه دارد به یک تیغ تیز برگل��وی بازارهای مختلف اعم از 

خودرو ،بورس ؛ارز و سکه و... خودنمایی می کند.

  ورود پاستور نشینان 
حاشیه های گرانی خودرو و تورم باالی ۴۰ درصد و دراین 
بی��ن جوالن دالالنی که متولیان همیش��ه آنها را یک پای 
ثابت نوس��ان بازار می دانند کار را به جایی رس��اند صدای 
گرانی به گوش پاستور نشینان رسید و نهایتا رئیس جمهور 

برای رسیدگی به قیمت خودرودستور صادر کرد. 
اگر تجربه نش��ان داده که ورود دستوری ،یک مسکن آنی 
ب��وده و هیچ گاه نمی تواند با جراح��ی روند بهبودی برای 
ف��رد را رقم بزند اما هرچه که بود در 19 اردیبهش��ت ماه 
؛رئیس جمهور دستوررس��یدگی ف��وری به موضوع افزایش 
قیمت خودرو را بس��یار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد:» 
افزایش قیمت خودرو خالف مصوبه س��تاد اقتصادی دولت 

و قابل پذیرش نیست.«
مث��ل تمام روزهای جمعه ای که در س��الهای اخیراقتصاد 
ایران با ش��وک و شبهه مواجه شده بود انتشار خبر گفت و 
گوی روحانی با وزیر صنعت وقت بار دیگر بازار را با ش��وک 
روبرو کرد اما در مقابل این امید را به مصرف کنندگان داد 
تا شاید این ورود شرایط را به سمت ثبات بازار سوق دهد. 
روحانی  در دستور خود به وزیر  صنعتی که امروز به عنوان 

یک مهره برکنار ش��ده یاد می شود گفت:»باید همه بخش 
ها و دستگاه های مس��ئول تالش کنند تا با کنترل قیمت 
کااله��ای مورد نی��از مردم ،آنان در مضیقه ق��رار نگرفته و 
دچار مشکل نشوند.«   اگرچه رئیس جمهور رسیدگی فوری 
ب��ه موضوع افزای��ش قیمت خودرو را بس��یار حائز اهمیت 
دانست و با اشاره به این که تا کنون ۲ بار در جلسات ستاد 
اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته 
و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید 
شده  در ابالغ دستورخود گفت:» افزایش قیمت خودرو به 
این ش��کل خالف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل 
پذیرش نیس��ت و وزارت صمت موظف اس��ت سریعا برای 
کنترل این موضوع ورودک��رده و با هرگونه اقدام متخلفانه 

در افزایش قیمت خورد مقابله نماید.«
 جنگ زرگری

 بااین دس��تور ب��ازی و جنگ زرگری بازار خ��ودرو به این 
جمع بندی رس��ید که دیر پیش ثبت نام ها با قرعه کشی 
و بدون واریز اولیه باش��د و در کنار آن نظارتها برای یافتن 
دالالن پارکین��گ های خودروهای پیش خرید ش��ده آغاز 
شد ؛شورای رقابت قیمت مصوب برای افزایش خودروهای 

تولید شده اعالم کرد  اما با گذشت بیش از ۲ ماه همچنان 
ب��ازار نه تنها با کاهش قیمت ها مواجه نش��ده بلکه زمزمه 
هایی مختلفی برای رشد نوسانات دراین بازار روز به روز در 

حال قوت گرفتن است.
ب��ا ورود رئیس جمهور و دخالت دس��توری دولت مردم باز 
هم به این امید بازار را نظاره کردند تا شاید افت قابل توجه 
قیمت ها بازار خودرو را به سامان برساند اما در عمل چنین 
نش��د باز هم وعده دیگری از وعده های دولت وعید شد. و 
باز هم تجربه نش��ان داد که نه تنها ورود دولت نمی تواند 
مرحمی برای درد زخم گرانی خودرو باش��د که دس��توران 
و ابلغیه های ش��ورای رقابت برای  رش��د قیمت 1۰ درصد 

باالتر از آنچه در درب کارخانه ها  است بی اثر است.
بررس��ی ها از تداوم و تلنبار شدن مش��کالت دراین حوزه 
نش��ان می دهد که نه تنها دالالن ک��ه بخش اعظم گرانی 
خود ماحصل رفتاری است که از سوی خودروسازان نمایان 
می ش��ود و نه تنها کسی جلودار آنها نیست بلکه برخالف 
تمام دس��تورات وابالغیه ها این خود خودروسازان هستند 
ک��ه در بازه های زمانی کوت��اه مدت قیمت های خود را به 
بهان��ه های واهی افزایش می دهند بی آنکه کس��ی با آنها 
برخورد کند و دس��ت آخر وقتی ص��دای مصرف کنندگان  
بلن��د می ش��ود ؛همه و همه یک ص��دا از داللی حرف می 
زنن��د که هیچ گاه نه دیده می ش��ود و نه  علی رغم وعده 

های مکرر برخوردی صورت می گیرد.
 انحصار های همیشگی 

افزایش قیمت خودرو و دادن این اختیار به خودروس��ازان 
که می توانند هر سه ماه قیمت های جدید اعمال کنند به 
یک طرف از س��وی دیگر فروش خودروها ی پیش فروش 
بیش از قیمتی که درابتدا کار اعالم میکنند به سوی دیگر 
. برآیند تمام این موارد تنها یک گزینه را در اذهان متبادر 
می س��ازد که نه دستورات ابالغ شده آنچنان اثر دارد و نه 
دالالن آن طور که خودرو س��ازان می گویند می تواننداین 
ب��ازار را تکان دهند و نه بناس��ت وعده ای محقق ش��ود و  
روی آرام��ش را به این بازار باز گرداند ؛ هرچه که هس��ت 
از تولید خودروهای بی کیفیت تا نوس��ان بازار و ایجاد تب 
و ت��اب درای��ن بازار همه و همه از یک منش��ا نش��ات می 
گیرد و آن جایی نیس��ت جز انحصار این بازار در دس��تان 

دو خودرو ساز.  

وزیر راه و شهرسازی خبرداد؛

تأمین مالی احداث آزادراه و راه آهن 
از بازار سرمایه

وزیر راه و شهرسازی گفت: برنامه داریم از ظرفیت بازار سرمایه برای صندوق 
تأمین مالی زمین و مس��کن بهره ببریم تا بدین ترتیب بتوانیم از منابع ُخرد 
و اندک مردم، برای رونق ساخت و ساز مسکن استفاده کنیم. محمد اسالمی 
، درباره برنامه وزارت راه و شهرس��ازی ب��رای تأمین مالی پروژههای عمرانی 
از طریق اوراق قابل عرضه در بورس، اظهار داش��ت: در حال مذاکره با بورس 
برای ورود به تأمین مالی 1۲ پروژه زیرساختی هستیم. وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: این پروسه از سال 9۸ آغاز شد تا از محل بازار سرمایه تامین منابع 
شود و برای احداث پروژههای زیربنایی کشور منابع مالی جذب کنیم. وی در 
پاسخ به این سوال که پیش بینی میکنید برای چه پروژهها و چه زمانی این 
نحوه تامین مالی محقق ش��ود؟ بیان کرد: اولویت ما در گام اول تأمین مالی 
پروژههای آزادراهی و راهآهن اس��ت که برای وزارت راه و شهرسازی اهمیت 
دارد. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: همچنین یک پروژه هم برای صندوق 
تامی��ن مالی زمین و مس��کن داریم تا بدین ترتی��ب بتوانیم از منابع اندک و 
ُخرد مردم، برای رونق س��اخت و ساز مسکن استفاده کنیم. به تازگی، تأمین 
مالی یکهزار میلیارد تومانی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی در یک 
روز در بازار بورس انجام شد و به گفته مدیر ابزارهای نوین مالی بورس اوراق 
بهادار تهران، با اس��تقبال سرمایهگذاران همه اوراق قابل عرضه طی یک روز 
معامالتی به فروش رس��یده و تامین مالی یکهزار میلی��ارد تومانی هلدینگ 

خلیج فارس از این طریق به انجام رسید. فارس

انجمن صنایع لوازم خانگی مطرح کرد

ضرورت تامین ارز برای 
تعطیل نشدن تولید لوازم 

خانگی

دبی��ر انجمن صنای��ع لوازم خانگی ای��ران از صدور 
بخش��نامهای از س��وی بانک مرکزی خب��ر داد که 
طب��ق آن تولید کنن��دگان دیگر نمیتوانن��د از ارز 
اشخاص یا ارز حاصل از صادرات غیر استفاده کنند. 
عباس هاش��می اظهار کرد: بر اساس این بخشنامه 
تم��ام ارز حاصل از ص��ادرات باید در س��امانه نیما 
عرض��ه ش��ود و واحدهای تولی��دی در صف انتظار 
تامین ارز از س��امانه نیما قرار بگیرند. این در حالی 

اس��ت که برخی تولیدکنندگان کوتاژهای صادراتی 
را با مش��کل پیدا و ریال مورد نی��از را تامین کرده 
بودند، اما بانک مرک��زی به یکباره باعث توقف این 
روند ش��ده است. وی با اش��اره به محدودیت تامین 
و تخصی��ص ارز ب��ه اقالم وارداتی م��ورد نیاز تولید 
در صنعت لوازم خانگی، وضعیت واحدها را بحرانی 
توصی��ف کرد و گفت: در صورت ادامه این ش��رایط 
احتم��ال دارد تولید واحدهای ل��وازم خانگی تا ۴۵ 
روز دیگر متوقف ش��ود. هاش��می با بی��ان اینکه با 
وجود گروه کاالیی قطعات و مواد اولیه لوازم خانگی 
ک��ه باید ارز نیمایی دریافت کنند، در س��ال جاری 
۲۵ درصد نیاز این صنعت از طریق س��امانه نیما و 
مابقی از ارز اشخاص تامین شده است، تصریح کرد: 
به نظر میرس��د هدف بانک مرکزی از این سیاست 
کنترل نرخ ارز اس��ت، اما این روند منجر به بحران 

جدی برای صنعت کشور خواهد شد.
وی همچنین افزایش قیمت و مش��کالتی در تامین 
مواد پتروش��یمی و ورق ف��والدی را از جمله دیگر 
مشکالت تولید لوازم خانگی عنوان کرد و گفت: در 
شرایطی که قیمت نهاده های تولید بی رویه افزایش 
پیدا میکند، س��ازمان حمایت نیز تولیدکنندگان را 
ملزم به قیمت گذاری کرده است. برای مثال قیمت 
یکی از محصوالت پتروش��یمی از ح��دود ۲۵ هزار 
تومان به 1۳۰ هزار تومان در بازار آزاد رسیده است. 
از طرف دیگ��ر ناهماهنگیهای زیادی هم در عرضه 

کااله��ای مورد نیاز صنای��ع در بورس وجود دارد و 
قربانی همه ای��ن ناهماهنگی ها نیز تولیدکنندگان 

صنایع پایین دستی مثل لوازم خانگی هستند.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از توقف برخی 
واحدهای یخچالس��ازی در روزهای اخیر خبر داد و 
علت آن را مش��کالتی در تامین مواد پتروش��یمی 
مورد نیاز واحدهای لوازم خانگی دانست. وی افزود: 
ای بی اس گرید خاصی اس��ت که مصرف کنندگان 
آن مشخص هستند و نیازی به عرضه آن در بورس 
نیس��ت، اما در بورس عرضه می شود و در مواردی 
به تولیدکنندگان نمی رس��د. گاهی اوقات هم مواد 
اولیه مورد نیاز واحد پتروش��یمی تامین نمیش��ود 
و هم��ان مقدار محدود تولید ش��ده با قیمت چهار 

برابری وارد بازار آزاد میشود.
هاش��می با بی��ان اینک��ه ادامه فعالی��ت واحدهای 
تولیدی بس��تگی به میزان ذخیره م��واد اولیه آنها 
دارد، تصری��ح کرد: با ادامه رون��د کنونی در زمینه 
تامین ارز و محصوالت پتروش��یمی، احتمال توقف 
فعالی��ت واحدهای تولید یخچال حداکثر تا ۲۰ روز 
آینده و واحدهای ل��وازم خانگی حداکثر تا ۴۵ روز 

آینده وجود دارد.
اخیرا تولیدکنندگان محصوالت دخانی و تجهیزات 
صنعتی نیز نس��بت به عدم تخصیص ارز از س��وی 
بان��ک مرکزی و احتمال تعطیل��ی یا تغییرات خط 

تولیدها ابراز نگرانی کرده بودند.   ایسنا

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری
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معاون اقتصادی شورایعالی مناطق 
آزاد اعالم کرد ؛

جذب ۴۱ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری در 

مناطق آزاد
ش��ورایعالی  دبیرخان��ه  اقتص��ادی  مع��اون 
مناط��ق آزاد تجاری � صنعتی گفت: مجموع 
س��رمایهگذاریهای داخل��ی و خارج��ی طی 
هفت س��ال گذش��ته ب��ه ۴1 ه��زار میلیارد 
تومان میرس��د. احمد جمالی ب��ا بیان اینکه 
حجم سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در 
مناطق آزاد قابل مقایس��ه با س��رزمین اصلی 
نیست، اظهار داشت: میزان سرمایهگذاریهای 
خصوصی و دولتی از داخل کشور طی سالهای 
اخیر در مناطق آزاد قابل توجه بوده و بخش 
خصوصی در این راستا مشارکت خوبی داشته 
اس��ت. وی با اشاره به ۴1 هزار میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری ه��ای داخل��ی و خارجی از 
س��ال 9۲ تا 9۸ افزود: سال گذشته 1۰ هزار 

میلیارد توم��ان مجموعه س��رمایهگذاریهای 
داخل��ی و ۲۰۰ میلیون دالر حجم س��رمایه 

گذاری خارجی بوده است.
جمالی با اش��اره به س��هم قابل توجه بخش 
خصوصی در رشد و توسعه مناطق آزاد عنوان 
کرد: نسبت تاثیر سرمایه گذاری های جذب 
شده بر عملکرد عمرانی سازمان های مناطق 
۶.۵ برابر بوده که می تواند الگوی مناس��بی 

برای سرزمین اصلی باشد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد افزود: حضور پررنگ بخش خصوصی در 
مناطق آزاد این نوید را می دهد که اگر بستر 
مناس��ب برای س��رمایه گذاری داخلی فراهم 
شود هموطنان با همه توان خود برای توسعه 
کش��ور گام بر م��ی دارند. وی ب��ا بیان اینکه 
صادرات و حض��ور در بازارهای بین المللی و 
منطقه ای از مهمترین اهداف سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد اس��ت، خاطرنشان کرد: تولید 
محص��والت در مناط��ق آزاد و ورود آن ب��ه 
سرزمین اصلی در س��ال گذشته بالغ بر یک 
میلیارد دالر و ۲۰۰ میلیون دالر بوده اس��ت 
و همزم��ان 9۵۰ میلیون دالر نیز صادرات به 

خارج از کشور را نیز داشته ایم.

رییس کمیسیون عمران مجلس

هیچ مبنایی در خرید 
و فروش مسکن وجود 

ندارد
  

رییس کمیس��یون عمران مجل��س گفت: در 
خرید و فروش واحدهای مس��کونی هیچ گونه 
مبنایی وج��ود ندارد و در طرح جامعی که در 
مجلس داریم این موض��وع را قانونی خواهیم 
ک��رد. محمدرض��ا رضایی کوچ��ی گفت: در 
سراسر کشور افرادی به عنوان دالل و سوداگر 
موجب بحران در مس��کن و زمین شده اند که 
با قیمت سازی غیر واقعی در فضای حقیقی و 
مجازی موجب این گرانی هس��تند. وی تاکید 
کرد: الزم اس��ت همانطور که دس��تگاه قضا با 
جدیت به موضوع ورود پیدا کرده اس��ت، این 
حرکت استمرار داشته باشد و با واسطه گران 
برخورد شود. رییس کمیسیون عمران مجلس 
ش��ورای اس��المی گف��ت: بنگاهه��ای امالک 
زیادی در کش��ور وجود دارد که کارشان را به 

درس��تی انجام میدهند، اما مشاوران امالکی 
هم هس��تند که انص��اف را رعایت نمیکنند و 
خالف قان��ون عمل میکنن��د. رضایی کوچی 
تصریح کرد: تعداد زیادی از مش��اوران امالک 
کش��ور فاقد مجوز قانونی هستند و بر اساس 
گزارش��ها، دالالن در برخ��ی از بنگاههای این 
مشاوران فعال هس��تند که الزم است مجامع 
امور صنف��ی و وزارت صمت ب��ر فعالیت آنها 
نظارت کند. رییس کمیسیون عمران مجلس 
ش��ورای اس��المی درباره ورود دس��تگاههای 
قضایی به موضوع مس��کن نی��ز گفت: باید در 
هر قرارداد خرید و فروش در سامانه رهگیری 
ثبت نام ش��ود که متاس��فانه این سامانه فعال 
نیس��ت و دس��تگاههای نظارتی امکان رصد 
قیمتهای خری��د و ف��روش را ندارند. رضایی 
کوچی افزود: س��تاد ملی کرونا برای اجاره بها 
مبنایی را قرار داد که بر اس��اس آن تهران ۲۵ 
درصد، کالنشهرها ۲۰ درصد و شهرهای دیگر 
1۵ درصد که هر قرارداد اجارهای که بیشتر از 
این ثبت شود باید دستگاههای نظارتی برخورد 
کنند و در حال حاضر این قانون را برای خرید 
و فروش واحد مسکونی نداریم و مبنایی برای 

قیمت گذاری وجود ندارد.  صدا وسیما 

کارشناسان مطرح کردند؛

بازی مالیاتی دولت در 
زمین بورس 

افزای��ش اقب��ال 
عموم��ی به بازار 
س��رمایه و ورود 
توج��ه  قاب��ل 
این  به  نقدینگی 
ب��ازار، درحالیکه 
برخی  اعتقاد  به 
کارشناس��ان اقتص��ادی مان��ع ب��روز تورم و 
التهاب در بازارهای موازی شده، به راهکاری 
برای افزایش درآمد مالیاتی دولت نیز تبدیل 

شده است. 
انتش��ار رس��می عملکرد درآمدهای مالیاتی 
دولت در س��ال 1۳9۸ ابعاد جالبی از کسب 
درآم��د مالیاتی دولت از محل رونق بورس را 
نش��ان میدهد. درآمد مالیاتی دولت از محل 
مالی��ات بر ثروت از 7/۳ه��زار میلیارد تومان 
در س��ال 97 به ۳/۸هزار میلی��ارد تومان در 

س��ال 9۸ افزای��ش یافت��ه اس��ت )تغییرات 
1۲۲درص��دی(. عملک��رد مالیات ب��ر نقل و 
انتق��ال س��هام در س��ال 9۸ ح��دود ۴هزار 
میلیارد تومان بوده که نس��بت به س��ال 97 
بالغ بر ۵۰۰ درصد رش��د نشان میدهد، این 
می��زان نزدیک به ۵۰ درص��د از کل مالیات 
بر ثروت در س��ال 9۸ میباش��د. نکته جالب 
اینکه مالیات بر ثروت در اس��فند 9۸ نسبت 
ب��ه پایان آذر 9۸ ح��دود ۶۰ درصد افزایش 
یافته است، از سوی دیگر شاخص کل سهام 
و ارزش معامالت سهام در همین بازه زمانی 
بهترتیب ۴۵ و 91 درصد افزایش یافته است. 
عباس علوی راد معتقد است، بهنظر میرسد 
دولت بهخوبی در حال استفاده از کارت رونق 
ب��ورس در جهت کس��ب درآمدهای مالیاتی 
میباشد. حاال فقط این پرسش باقی میماند: 
دولت چقدر نسبت به درآمدهای اکتسابی و 

آینده بورس مسئولیتپذیر خواهد بود؟
رئیس س��ازمان بورس گفت: بازار س��رمایه 
در زمان حاضر فرصتی برای اقتصاد کش��ور 
است که باید از آن استفاده کرد، اگر پولها به 
بورس نمیآمد جای دیگر تورم ایجاد میکرد. 
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