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نوبخت: باید به داروگر و سایر شرکت های 
مشکل دار کمک کرد   

سلخنگوي دوللت در واكنلش بله تعطيللي داروگلر اعلام 
كلرد كله گلزارش مقدماتلي وزارت صنعلت در خصلوص 
ايلن شلركت )داروگلر( گرفتله شلده و حتملًا بلا هملكاري 
وزارت صنعلت بايلد به اين واحلد و سلاير واحدها كمك شلود. 
محمدباقر نوبخت در پاسخ به تسنيم مبني بر اينكه در هفته هاي گذشته 
خبري در خصوص تعطيلي شركت داروگر در رسانه ها مطرح شد و آيا 
دولت در اين ارتباط گزارشي از وزارت صنعت نخواسته كه چرا اين اتفاق 
افتاده اس��ت يا خير؟ گفت: در اين خصوص و برخي ديگر از كارخانه ها 
وزارت صنعت گزارش مقدماتي را ارائه كرده و همچنان مشغول بررسي 
است، البته ممكن است خيلي از شركت ها مشكل داشته و االن هم داشته 
باشند يا مشكالت آنها جدي تر شده باشد. وي افزود: حتماً با همكاري 
وزارت صنعت بايد به اين واحد و ساير واحدها كمك شود، البته كارآمدي 

مديران واحدها و مسائل آنها هم مي تواند مؤثر باشد. 
----------------------------------------------------------

شاخص بورس ۳۱۱ واحد رشد کرد
شلاخص بورس در جريان معامات ديروز بازار سرمايه ۳۱۱ واحد 

رشد كرد. 
به گزارش تسنيم، در جريان دادوس��تدهاي ديروز بازار سرمايه تعداد 
1259 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 286 ميليارد تومان در 79 هزار 
نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 311 واحدي 
در ارتفاع 78 هزار و 651 واحد قرار گرفت. بيشترين تأثير مثبت بر رشد 
دماسنج بازار س��هام در روزجاري به نام نمادهاي فارس، فوالد و رمپنا 
شد و در مقابل نمادهاي معامالتي اخابر، شتران و رانفور با افت خود مانع 

افزايش بيشتر شاخص شدند.
 شاخص هاي اصلي بازار سرمايه هم روز متعادلي را پشت سر گذاشتند 
به طوري كه شاخص قيمت )وزني - ارزشي( 108 واحد، كل )هموزن( 
88 واح��د، قيم��ت )هم��وزن( 69 واح��د، آزاد ش��ناور 359 واحد و 

شاخص هاي اول و دوم به ترتيب 165 و 974 واحد افزايش يافتند. 
بر اس��اس اين گزارش، در بازارهاي فرابورس ايران هم با معامله 535 
ميليون ورقه به ارزش 162 ميليارد تومان در 47 هزار نوبت، آيفكس 

2/7 واحد رشد كرد و در ارتفاع 9/7 واحد قرار گرفت.

 ایران خودرو همچنان 
روزانه 2 هزار دستگاه توليد مي کند  

قائلم مقام اجرايلي ايران خلودرو با اشلاره به آتش سلوزي انبار 
شلركت كروز و اظهار تأسلف از اين حادثه، تأكيد كرد: بر اساس 
برنامه ريزي هلاي صورت گرفتله، توليلد روزانه بيلش از 2 هزار 
دسلتگاه خلودرو در گلروه صنعتي ايلران خلودرو ادامله دارد. 
محسن ناقدي برادران، قائم مقام اجرايي مدير عامل گروه صنعتي ايران 
خودرو در گفت و گو با ايسنا افزود: تأمين قطعات مورد نياز براي توليد 
روزانه بيش از 2 هزار دستگاه، توسط ش��ركت ساپكو و معاونت خريد 
ايران خودرو درحال انجام است. وي تصريح كرد: تمامي خطوط توليد 
در س��الن هاي مختلف ايران خودرو و سايت هاي توليدي اين شركت، 
فعال اس��ت. ناقدي برادران گفت: خودرو س��ازان كشور جهت تحقق 
اهداف و برنامه هاي توليد و اش��تغال وزارت محت��رم صنعت، معدن و 

تجارت تمامي ظرفيت هاي الزم را به كار گرفته اند.

رئيس كنفدراسيون صادرات ايران گفت: قانون مستمر بهبود 
فضاي كسب و كار در دولت دهم توسط اتاق بازرگاني آماده و به 
مجلس ارسال و تصويب شد، اما هرگز توسط دولت اجرا نشد. 
محمد الهوتي در گفت وگو با مهر از كليدي ترين خواس��ته بخش 
خصوصي در حوزه صادرات از دولت دوازدهم رونمايي كرد و گفت: 
اصلي ترين و مهم ترين مطالبه بخش خصوصي از دولت هاي قبل و 

دولت فعلي و دولت آينده بهبود محيط كسب و كار است. 
به گفته الهوتي، وقتي ما مي گوييم بهبود محيط كسب و كار، يعني 
موضوعاتي مانند ش��رايط توليد،  باال بردن بهره وري، كاهش فساد 
و رانت و همچنين امنيت در س��رمايه گذاري را شامل مي شود، به 
همين دليل هم است كه »محيط كسب و كار« يكي از شاخص هاي 
اصلي اقتصاد محسوب شده و هر سال كشورهاي مختلف بر مبناي 
رقم اين شاخص امتياز بندي مي شوند. وي با يادآوري تهيه قانون 

بهبود مستمر فضاي كسب و كار توسط اتاق بازرگاني در زمان فعاليت 
دولت دهم گفت: به رغم اينكه در دولت قبل اين قانون توسط اتاق 
بازرگاني و مجل��س تهيه و تصويب و به دولت دهم ابالغ ش��د اما با 
مخالفت رئيس جمهور وقت روبه رو ش��د و به مرحله اجرا نرس��يد. 
الهوتي افزود: يكي از شعارهاي اصلي دولت يازدهم پيش از آغاز به 
كار نيز بهبود محيط كسب و كار بود كه بخشي از آن انجام شد. به 
اعتقاد من ما باز هم در دولت دوازدهم همين توقع را داريم. اجرايي 
شدن واقعي شرايط كسب و كار همچنان خواسته بخش خصوصي 
از دولت بعد است. رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در ادامه گفت: 
در بحث صادرات با توجه به سياست هاي اقتصاد مقاومتي كه نقشه 
راه اصلي كشور است و تمام دولت ها در چارچوب اين سياست بايد 
حركت كنند، موضوع اصلي تقويت صادرات غير نفتي است، بنابراين 
براي مقاوم سازي اقتصاد كشور، توليدي بايد مورد حمايت قرار گيرد 

كه قابليت صادرات و ارزش افزوده باال داشته باشد. 
وي تأكيد كرد: وقتي در مورد صادرات حرف مي زنيم ابتدا بايد كم و 
كاستي هاي توليد را برطرف كرده و از همه نظر آن را به شرايط بهينه 
و مقاوم رسانده باش��يم. اين فعال اقتصادي اظهار كرد: اصلي ترين 
مسئله در توليد، باال بردن كيفيت در مقابل كاهش هزينه و قيمت 
است. ما در بخش قيمت تمام شده بسيار مشكل داريم و قيمت ها به 

هيچ عنوان با كاالهاي وارداتي رقابتي نيست. 
به گفته الهوتي قيمت تمام ش��ده كاال به عوامل مختلفي بستگي 
دارد. يكي از اين عوامل هزينه مواد اوليه و واردات آن است كه طي 
سال هاي گذش��ته به دليل تحريم ها با مش��كالت فراواني روبه رو 
بود. در كنار اين عامل نرخ ارز و نرخ س��ودهاي بانكي هم از عوامل 
تأثيرگذار در قيمت تمام شده توليد هستند كه مي توانند در تقويت 

صادرات غيرنفتي نقش مهمي را ايفا كنند.

رئيس كنفدراسيون صادرات ايران: 

توقع از دولت یازدهم عمل به شعار بهبود کسب و کار بود

    صنعت

توزيع عادالنه ثروت و باز توزيع ثروت و مقابله 
با فسلاد نياز به سلازمان امور مالياتي قوي و 
شلفاف دارد. دولت روحاني بارهلا وعده داد 
كه طلرح جاملع مالياتلي »بزرگ ترين طرح 
اقتصادي كشلور« تا پايان سال 95 عملياتي 
شلود اما گويا در ايلن رابطله درگيري هايي 
پيش آمده اسلت كله نتيجه اش تلداوم اخذ 
ناعادالنله ماليات در كشلور و فلرار مالياتي 
اشخاص حقيقي و حقوقي ثروتمند خواهد بود. 
به گزارش »جوان«، س��ازمان امور مالياتي سال 
95 حدود 100 هزار ميليارد تومان درآمد كسب 
كرد. به رغم افزايش س��هم ماليات ها در بودجه 
كشور اما مش��اور مالي وزارت راه و شهرسازي از 
دو برابر ش��دن ماليات ها طي پنج سال گذشته 
انتقاد كرد زيرا وي معتقد اس��ت در دوران ركود 
اقتصادي نبايد به بخش توليد و ساير بخش هايي 
كه پيش از اين نيز مالي��ات پرداخت مي كردند 
فشار وارد مي كردند در اين ميان مشخص نيست 
چرا فشارهايي وجود دارد كه سازمان امور مالياتي 
كشور هيچ گاه به سمت جلوگيري از فرار مالياتي 

گام هاي جدي برنداشته است. 
در شرايطي كه وزير اقتصاد سال گذشته مدعي 

ش��ده بود طرح مهم جامع مالياتي در سال 95 
تكميل مي شود و همين وعده طيب نيا اين اميد 
را ايجاد كرده بود كه جدايي بودجه كشور از نفت 
محقق ش��ود و از اين پس كش��ور با اخذ ماليات 
عادالنه از تمام اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه 
اداره شود اما در حالي اولين ماه سال 96 را پشت 
سر گذاش��ته ايم كه گويا طرح جامع مالياتي با 
مشكالت و شائبه هاي جدي روبه رو شده است. 

   مدير طرح جامع مالياتي بركنار شد!
تسنيم در گزارشي آورده اس��ت: يك ماه مانده 
به انتخابات، جا به جايي هاي مهمي در سازمان 
امور مالياتي كه با درآمد ساالنه حدود 100هزار 
ميليارد توم��ان نقش مهم��ي در تأمين مخارج 
دولت دارد، در حال رقم خوردن است و در اولين 
قدم مدير طرح جامع مالياتي بركنار شده است. 

طرح جامع مالياتي از ابرپروژه هاي دولت اس��ت 
كه با وجود وعده وزير اقتصاد مبني بر عملياتي 
شدن تا پايان سال 95، هنوز به بهره برداري كامل 
نرسيده است، البته بايد اضافه كرد كه شائبه هاي 
خارجي بودن نرم افزار در فضاي رسانه خبر ساز 

شده است. 
همچنين شنيده ش��ده، تغيير مهم ديگري در 

سازمان مالياتي در راه است و تعدادي از مديران با 
سابقه طوالني در اين سازمان و مديران حرفه اي 

بركنار خواهند شد. 
   دولت يازدهم توضيح دهد

س��ازمان امور مالياتي س��االنه حدود 100 هزار 
ميليارد تومان درآمد دول��ت را تأمين مي كند و 
به عنوان يكي از اصلي ترين منابع تأمين مخارج 
مختلف مورد نياز دولت محسوب مي شود. تغييرات 
گسترده در اين سازمان يك ماه مانده به انتخابات 
جاي س��ؤال و ابهام دارد كه الزم است مسئوالن 
مربوط��ه در خص��وص توجيهات اي��ن تغييرات 
پاسخ دهند. با توجه به اتفاقات فوق عده اي براين 
باورند همانطور كه بدهكاران بزرگ بانكي اقدام 
به جابه جايي برخي مهره ها در بانك ها مي كنند، 
احتمال دارد جابه جايي در سازمان امور مالياتي 
هم با فشارهايي صورت گرفته است. گفتني است 
حساب س��ازي جهت فرار مالياتي در سال خزانه 
دولت را از ماليات حقه مح��روم مي كند و ميزان 
فرار مالياتي در ايران نيز بسيار باالست )در حدود 
20 تا 40هزار ميليارد تومان( كه اين امر يك ظلم 
مطلق به اش��خاص حقيقي و حقوقي اس��ت كه 

ماليات خود را به دولت پرداخت مي كنند. 

  عدالت مالياتي در ايران برقرار نيست 
در اين ميان مش��اور اقتصادي رئيس جمهور با 
بيان اينكه عماًل از قشر ثروتمند جامعه ماليات 
نمي گيريم، باي��د در ماليات از س��مت بنگاه ها 
به س��مت خانوار برويم، معتقد است: 28درصد 
از 560 ه��زار ميلي��ارد تومان هزين��ه مصرفي 
كشورايران را كه بالغ بر157هزار ميليارد تومان 
مي شود، دهك دهم )ثروتمندترين دهك( خرج 
مي كند. اگر به جاي 3 درص��د 10 درصد از اين 
دهك ماليات بگيريم، 15 ه��زار و 700 ميليارد 
تومان و اگر 20 درصد باش��د، 31 ه��زار و 400 
ميليارد تومان و اگر 30  درصد اخذ شود 47 هزار 

و 100 ميليارد تومان ماليات خواهد بود. 
مشاور اقتصادي رئيس جمهور افزود: اكنون در 
كش��ور بايد به بازتوزيع مالياتي توجه ش��ود، به 
گونه اي كه پرداخت ماليات براي افراد ثروتمند 
و كم درآمد متعادل و متوازن ش��ود و اين چنين 
نشود كه افراد ثروتمند نقشي در ماليات نداشته 
باشند. عدالت مالياتي با اجراي بازتوزيع مالياتي 
صورت مي گيرد و اگر باز توزيع  به شكل صحيح 
اجرايي ش��ود، درآمد مالياتي از قش��ر پردرآمد 
ستانده و منابع آن براي قش��ر كم درآمد صرف 

مي شود. 
   انتقلاد از 2 برابلر شلدن ماليات ها طي 

5سال گذشته
از سوي ديگر عبده تبريزي مشاور مالي وزير راه 
و شهرسازي در تحليلي از وضعيت اقتصاد كشور 
اظهار داشته كه كاهش هزينه هاي توليد از ديگر 
الزامات حمايت از توليد اس��ت. طي پنج س��ال 
گذش��ته عماًل ميزان ماليات دو برابر شده است، 
ضمن اينكه افزايش پايه مالياتي در كوتاه مدت 
امكانپذير نيس��ت و هنوز بخش ه��اي زيادي از 

اقتصاد كشور از ماليات معاف است. 
عبده تبريزي با انتقاد از حجيم بودن دولت معتقد 
است، امروز بودجه كش��ور كم است و دربرخي 
دس��تگاه ها فقط صرف پرداخت حقوق مي شود 
و برخ��ي وزرا اب��زاري براي اعمال سياس��ت در 
اختيار ندارند، از سوي ديگر در بخش بهره وري 
نيز هيچ گاه اهداف پيش بيني ش��ده براي سهم 
بهره وري در اقتصاد محقق نش��ده است و امروز 
دولت عماًل فقط اختي��ار 20 درصد پولي را دارد 
كه در اقتصاد تزريق مي شود در حالي كه تا چند 
س��ال پيش اين س��هم 35 درصد بود.  در پايان 
كانديداهاي دوازدهمين دوره رياست جمهوري 
بايد موضع و برنامه خود را در رابطه با اخذ ماليات 
عادالنه از تمامي اش��خاص حقيق��ي و حقوقي 

جامعه و مبارزه با فرار مالياتي ابراز كنند. 

تغييرات احتمالي گسترده در سازمان امور مالياتی در آستانه انتخابات 

در کار طرح جامع مالياتي گره افتاد

 واردات 55۳ 2ميليارد تومان برنج
 به کشور در سال 95 

براسلاس آمار تجارت خارجي كشور در سلال 95، بالغ بر 2 هزار 
و 55۳ ميليلارد توملان برنج به كشلور وارد شلده اسلت كه به 
عنوان پنجمين قلم عمده وارداتي به كشلور محسلوب مي شود، 
اين درحالي اسلت كه مديلركل دفتر غلات وزارت كشلاورزي 
از واردات 800 هلزار تلن برنج در سلال گذشلته خبلر مي دهد. 
به گزارش فارس، در 12 ماه سال 95، بالغ بر 690 ميليون و 18 هزار و 
247 دالر برنج به وزن 839 هزار و 337 تن به كش��ور وارد شد كه اين 

رقم نسبت به سال 94 حدود 2 درصد رشد دارد. 
سال 94 بالغ بر 745 هزار و 515 تن به ارزش 681 ميليون و 299 هزار 
و 614 دالر بود. معادل ريالي برنج هاي وارداتي در س��ال 95 حدود 2 
هزار و 553 ميليارد و 67 ميليون تومان با در نظر گرفتن نرخ بازار آزاد 

)3 هزار و 700 تومان( است. 
  حداكثر قيمت ۱2 هزار تومان

هر چه به فصل كاشت برنج نزديك تر مي ش��ويم و موجودي محصول 
داخلي در بازار كمتر مي شود، قيمت آن نيز گران تر مي شود كه به گفته 
مديركل دفتر غالت وزارت كشاورزي هم اكنون از نظر توليد داخلي و 
واردات كمبودي در بازار برنج مشاهده نمي شود و قيمت منطقي اين 

محصول نهايتاً كيلويي 10 تا 12 هزار تومان است. 
كاوه خاكسار در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: ساالنه 3 ميليون تن برنج 
در كش��ور براي مصرف نياز داريم كه سال گذشته بيش از 2 ميليون و 
200 هزار تن آن در كشور توليد و حدود 800 هزار تن ديگر نيز از طريق 
واردات تأمين ش��د. وي افزود: هم اكنون ب��ازار برنج از محصول كيفي 
داخلي تا نمونه واردات��ي با هيچ كمبودي مواجه نيس��ت و با توجه به 
شرايط كنوني كه در آستانه فصل كشت قرار داريم و به مرور موجودي 
بازار از برنج داخلي كمتر مي شود، قيمت ها نيز با توجه به تقاضا افزايش 
مي يابد. خاكس��ار گفت: در اين ش��رايط حداكثر قيمت منطقي براي 
هر كيلوگرم برنج كيفي ايراني 10 تا 12 هزار تومان اس��ت و امروز در 
حالي كه در استان هاي شمالي و ديگر مناطق كشور بازار خالي از برنج 
داخلي نيست، بعضاً قيمت هاي غير منطقي در بازار مشاهده مي شود 

كه دستگاه هاي نظارتي بايد با آنها برخورد كنند. 
مديركل دفتر غالت وزارت جهاد كش��اورزي ادام��ه داد: وزارت جهاد 
كشاورزي از سال هاي گذشته برنامه افزايش توليد كمي و كيفي برنج 
را از طريق افزايش سطح زير كشت مجدد برنج و افزايش عملكرد آن در 
دستور كار قرار داده است، به گونه اي كه نقاط مختلفي را براي پايش 
عملكرد اين محصول در دو استان شمالي در سال گذشته مدنظر قرار 
داديم تا بتوانيم در سال هاي پيش رو توليد اين محصول را با توجه به 

نياز بازار افزايش دهيم. 
---------------------------------------------------

 واردات 609 هزار تن موز 
در سال قبل

براساس آمارهاي گمرك در ۱2 ماه سال 95 بيش از 608 هزار و 8۳7 
تن موز به كشور وارد شد. 

به گزارش فارس، براساس گزارش تجارت خارجي در سال 95، در اين 
مدت 468 ميليون و 735 هزار و 337 دالر به وزن 608 هزار و 837 تن 
موز وارد كشور شده است. همچنين سال 94 نيز بالغ بر 515 ميليون 
و 941 هزار و 876 دالر به كشور آمده بود، بنابراين به لحاظ تغييرات 
ارزشي سال گذشته با منفي 9 درصد كاهش روبه رو بوده است. معادل 
ريالي موزهاي وارداتي 1734 ميليارد و 320 ميليون تومان است. موز 

نهمين كاالي عمده وارداتي به كشور محسوب مي شود. 
همچنين براساس آمارهاي گمرك، در 12 ماه سال 95، 83 هزار و 648 
تن به ارزش 342 ميليون و 406 هزار و 11 دالر گوشت منجمد گاو به 
كشور وارد شده كه به نسبت سال 94 با حجمي بالغ بر 92 هزار و 96 
تن و ارزش 389 ميليون و 553 هزار و 953 دالر به لحاظ ارزش منفي 
12 درصد كاهش داشته است. اين حجم از واردات معادل هزار و 266 
ميليارد و 902ميليون و 240 هزار تومان برآورد مي شود و نيز گوشت 

منجمد گاو نيز در رتبه سيزدهم بيشترين واردات به كشور قرار دارد.

 ترخيص لوازم یدکي 
با اسناد جعلي و کارت بازرگاني یکبار مصرف

للوازم  ترخيلص  خصلوص  در  اخبلاري  انتشلار  از  بعلد 
يدكلي بلا اسلناد جعللي، حلاال مشلخص شلده وارد كننلده 
از كارت بازرگانلي يكبلار مصرف هم اسلتفاده مي كرده اسلت. 
به گزارش تسنيم، هفته گذشته خبر كشف 18 سند جعلي استاندارد در 

خصوص ترخيص لوازم يدكي از استان بوشهر منتشر شد. 
در اين باره گفتني است، نخس��تين بار اداره اس��تاندارد منطقه، طي 
نامه اي به م��ورخ 95/7/12 به ناظ��ر گمركات بوش��هر موضوع جعل 
اسناد استاندارد را اعالم مي كند. بعداز آن ديوان محاسبات در دي ماه 
سال گذشته به موضوع ورود كرده و مراتب را به گمرك استان متذكر 
مي شود. اين دستگاه نظارتي از گمرك مي خواهد عالوه بر رسيدگي به 
اين پرونده به موضوع ترخيص لوازم يدكي از هفت دفتر گمركي استان 

نيز رسيدگي كند. 
در نهايت 12 اس��فند ماه يعني پنج ماه پس از نخستين ورود سازمان 
استاندارد، ناظر گمركات بوشهر به مدير گمرك بوالخير اعالم مي كند 
كه عليه واردكننده اعالم ج��رم كند. هنوز از نحوه رس��يدگي به اين 
تخلفات اطالعي در دست نيست و به نظر مي رسد بايد در روزهاي آتي 
منتظر اخبار بيش��تري در خصوص اين پرونده مهم كه مي تواند تاثير 

مستقيم بر جان و مال ايرانيان داشته باشد، باشيم. 
از سوي ديگر بررسي اسناد اين پرونده نشان مي دهد اظهار كننده كاال از 
كارت بازرگاني يكبار مصرف نيز بهره برده است. ذكر اين نكته همين جا 
ضروري است كه اگر وارد كننده از كارت بازرگاني يكبار مصرف استفاده 
كنند عالوه بر فرار مالياتي امكان حسابرس��ي پ��س از ترخيص را نيز از 

گمرك سلب مي كند.
در اين پرونده، اظهار كننده  15 قلم از 18 اظهارنامه فردي به نام الف- ب 
بوده كه كارت بازرگاني وي در سال 94 صادر شده است. با استفاده از اين 
كارت بازرگاني در س��ال هاي 94 و 95 بيش از 17 ميليون دالر كاال طي 
584 اظهارنامه وارد كشور شده است. در واقع با ورود سازمان استاندارد 
مشخص ش��ده كه در 15 مورد از اظهارنامه هاي اين واردكننده از اسناد 
جعلي اين سازمان استفاده شده و هنوزمشخص نيست در بيش از 500 

اظهارنامه ديگر نيز تخلفي رخ داده است يا خير. 
همانطور كه اشاره شد، موضوع حسابرسي پس از ترخيص كه در ماده 
143 قانون امور گمركي نيز بر آن تأكيد شده مي تواند تا حدود زيادي 
در برخورد با تخلفات نقش داش��ته باشد اما استفاده از كارت بازرگاني 

يكبار مصرف اين مسير را با خلل مواجه كرده است.

 هشدار نسبت به غرق شدن بازار مسكن 
در ركودي تازه تر

مسکن گران مي شود! 
»مسكن گران مي شود« آن هم در شلرايطي كه نه ركود حاكم بر 
بازار برطرف شده و نه متقاضي افزايش يافته است. گره اين معما در 
افزايش قيمت معاماتي زمين از سوي وزارت اقتصاد و دارايي و درپي 
آن افزايش قيمت تراكم توسط شهرداري ها جست وجو مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه در ابتداي س��ال تمام كارشناسان فعال بخش 
مس��كن از احتمال افزايش قيمت مس��كن پس از ايجاد رونق در بازار 
خريد و فروش در س��ال 96 س��خن به ميان مي آوردند و دراين ميان 

سخني از تأثير دولت و شهرداري ها بر قيمت مسكن نبود. 
معادله ساده شده است. وقتي قيمت زمين از س��وي وزارت اقتصاد و 
دارايي افزايش مي يابد هزينه فروش تراكم از س��وي شهرداري ها نيز 
باال مي رود و انبوه ساز نيز كه براي افزايش سود خود آن هم در بازار به 
ركود رفته چاره اي جز افزايش قيمت نهايي فروش به مصرف كنندگان 

نهايي نخواهد داشت. 
اما سؤال اينجاست كه در شرايط فعلي وقتي قدرت خريد مردم پايين تر 
از حد خريد يك واحد باالخص واحدهاي باالي 50 متر در ش��هرهاي 
بزرگ چون تهران است با افزايش قيمت اين قدرت تا چه اندازه كاهش 

مي يابد و خريداران تا چه اندازه ريزش خواهند كرد؟
شايد بر همين اساس اس��ت كه كارشناسان پيش بيني مي كنند 
افزايش قيمت مسكن منجر به غرق بازار مسكن در ركود خواهد 
شد و اين خود مي تواند اميدها را مبني بر ايجاد رونق در شش ماهه 
دوم س��ال جاري در اين بازار كاماًل از بين ببرد چراكه پيش بيني 
مي شود در اين صورت حداقل تا يكي دوسال آينده خبري از رونق 
در بازار مس��كن نخواهد بود مگر آنكه حداقل در شهرهاي بزرگ 

قيمت تعديل شود!
برهمين اساس اخيراً رئيس انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران با 
اشاره به افزايش قيمت معامالتي مسكن از سوي وزارت اقتصاد و دارايي 
هشدار داده است كه همزمان با افزايش قيمت تمام شده مسكن قيمت 

خريد و فروش نيز رشد مي يابد. 
به گفته حسن محتشم در دفاتر اسناد رسمي براي معامله اراضي قيمت 
منطقه اي و معامالتي تعيين شده است كه طي ماه گذشته اين قيمت ها 
افزايش يافته است. اين افزايش قيمت باعث شده كه قيمت تراكم نيز 
توسط شهرداري ها در بخش مس��كوني و تجاري افزايش يابد. به طور 
متوسط قيمت تراكم در بخش مسكوني 15 درصد و قيمت تجاري تا 

70 درصد رشد داشته است. 
به اعتقاد رئيس انجمن انبوه سازان مس��كن استان تهران اين افزايش 
قيمت براي انبوه سازان و سازندگان، قيمت قابل توجهي بوده به طوري 
كه سازندگان هم بايد مبلغي براي عوارض شهرداري كه چند برابر شده 

پرداخت كنند و هم بايد مبلغي براي زمين بپردازند. 
 به اذعان محتشم، با توجه به ركود موجود در بازار مسكن اين افزايش 
قيمت هي��چ توجيهي ب��راي توليدكنن��دگان ندارد و از س��وي ديگر 
زمينه ساز افزايش قيمت تمام شده مسكن نيز مي شود. ازسويي ديگر 
افزايش قيمت تمام شده مسكن زمينه س��از افزايش قيمت تراكم در 
بخش مسكن مي ش��ود و اين در ش��رايط ركودي بازار مسكن به نفع 

مصرف كنندگان نيست. 
با توجه به شرايط موجود پيش بيني مي شود طي ماه هاي آينده بحران 
مسكن در كش��ور باالخص در ش��هرهاي بزرگ افزايش يابد كه قطعاً 
مي تواند زمينه س��از مش��كالت عديده اي ش��ود، بنابراين وزارت راه و 
شهرسازي بايد از امروز به فكر تعديل قيمت ها و حل اين مشكل باشد 

درغيراين صورت بازار از هم گسيخته مسكن را درماني نيست!

هادی  غالمحسینی
  گزارش  یک

بانك هاي خصوصي يد طواليي در شركتداري 
دارند، اين در حالي اسلت كله بانك مركزي 
و وزارت اقتصلاد و دارايي هيلچ اطاعاتي از 
وضعيت شلركت دارايي بانك هاي خصوصي 
منتشر نكرده اند و فشلار خود را روي فروش 
اموال ملازاد بانك هاي دولتلي، نيمه دولتي 
و سلهام عدالتي معطلوف كرده انلد كه اين 
تبعيلض با شلائبه هايي همراه شلده اسلت. 
به گزارش ايس��نا، با توجه ب��ه بانك محور بودن 
اقتصاد ايران وج��ود منابع آزاد و در دس��ترس 
ب��راي اعطاي تس��هيالت به طور وي��ژه اي قابل 
توجه خواهد بود. اين در حالي اس��ت كه تا 50 
درصد منابع بانك ها در س��ه بخش بدهي دولت 
به شبكه بانكي، معوقات بانك ها و به طور خاص 

»بنگاهداري« آنها قفل شده است. 
در س��ال 1393 ب��ود ك��ه انتقادات نس��بت به 
س��رمايه گذاري بانك ه��ا و هزينه ك��رد منابعي 
كه بايد در اقتصاد هزينه كنن��د، در بنگاهداري 
و ش��ركتداري به اوج رس��يد؛ جاي��ي كه حتي 
رئيس جمهور در سخنراني خود از اوضاع بانك ها 
به شدت انتقاد كرده و گفت: اگر ما بتوانيم مشكل 
بانك ها را حل كنيم، ظاهراً مش��كل عالم را حل 

خواهيم كرد. 
روحاني گاليه هايي نسبت به عدم تمايل بانك ها 
به فروش اموال مازادشان داش��ت و تأكيد كرد 
كه بايد اين منابع آزاد ش��ده و در اختيار اقتصاد 

قرار گيرد.  بر اساس آنچه پيش تر مقامات بانك 
مركزي روايت كردند، در به اوج رسيدن هجمه ها 
نسبت به بنگاهداري بانك ها، نامه هفت نفر بسيار 
مؤثر بوده است. اين افراد مدعي بودند شركتداري 
بانك ها عرصه را براي رقاب��ت و توليد براي آنها 
تنگ كرده است. با اين حال چندي طول نكشيد، 
بانك مركزي در دس��تورالعملي به شبكه بانكي 
خواستار ارائه ليس��تي از اموال مازاد آنها به اين 
بانك شده و در نهايت زمان سه ساله اي را براي 

واگذاري اين منابع مازاد اعالم كرد. 
با توجه ب��ه اينكه بانك ها فق��ط مي توانند طبق 
قانون تا 40 درصد سرمايه خود را در شركتداري 
هزين��ه كنند ول��ي 11درص��د از مي��زان مجاز 
شركتداري تجاوز كرده بودند، از اين رو مقرر شد 
بانك ها طي سه سال مازاد شركت هاي خود را از 

طريق بورس و فروش اموال واگذار كنند. 
در سال 1393 ارزش دفتري شركت هاي بانك ها 
حدود 26 ه��زار ميليارد بود كه ت��ا 51 درصد از 

سرمايه آنها را در گير مي كرد ولي آمار سال 95 
نشان داد از س��رمايه 70 هزار ميلياردي بانك ها 
تا 38 هزار ميلي��ارد تومان در بنگاهداري هزينه 
شده است. اين رقم بيانگر انجماد تا 54 درصدي 

منابع در اين بخش بود. 
در حالي تا 38 هزار ميليارد از س��رمايه بانك ها 
درگير شركتداري اس��ت و انحراف 14 درصدي 
را از حد قانوني ثبت مي كن��د كه وزارت اقتصاد 
در تازه ترين گزارش خود كه مروري بر عملكرد 
بانك ه��ا در واگذاري اموال خود داش��ته تنها به 
اعالم جزئيات برخ��ي واگذاري ها در چند بانك 
اكتفا كرده اس��ت اما جزئياتي از ساير بانك هاي 
خصوصي منتشر نشده كه به طور شفاف عملكرد 
بانك ها در اي��ن ح��وزه را به نماي��ش بگذارد و 
نشان دهنده ارقام مش��خصي از رها شدن آنها از 
گرداب اموال مازاد باشد؛ آماري كه بانك مركزي 
نيز تاكنون چندان در مورد شفاف سازي آن اقدام 

نكرده است. 
در بين كارشناس��ان اين ش��ائبه وجود دارد كه 
بانك هاي بخش خصوصي نفوذ قابل مالحظه اي 
در وزارت اقتص��اد و بانك مركزي دارند و همين 
امر باعث ش��ده تا نظارت بر اين بخش از شبكه 
بانكي به شدت كاهش يابد، حال زمان آن رسيده 
است محرمانه هاي تأسيس بانك هاي خصوصي 
در كشور و امپراتوري هاي اين بانك ها در اقتصاد 

منتشر شود. 

فاصله ۱0 هزار ميلياردي شبكه بانكي براي خروج از گرداب اموال مازاد 

سكوت وزارت اقتصاد و بانك مرکزي درباره بنگاهداري بانك هاي خصوصي

علي رضا كيانپور
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هر روز تأخير در بهره برداری كامل از طرح جامع مالياتی ميلياردها تومان برای كشور هزينه دارد


