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 زمان تغيير ارزشگذاري 
در حوزه زمين و ساختمان رسيد

روش تعيين قيمت مسكن در ايران 
امريكايي است! 

افزايش قيمت مس�كن در ش�رايط ركودي ب�ازار حساس�يت افكار 
عمومي نس�بت به نح�وه قيمتگ�ذاري مس�كن و وجود مافي�ا را در 
بخش زمين و س�اختمان در پي داشته اس�ت، حال ك�ه زمزمه هايي 
از ورود دول�ت به ح�وزه شفاف س�ازي قيمت ها مطرح اس�ت رئيس 
مش�اوران امالك با غير ش�رعي خواندن اي�ن كار مدعي اس�ت كه 
در امري�كا ني�ز آخرين قيم�ت خريد و ف�روش ملك م�الك تعيين 
قيمت اس�ت، اين در حالي اس�ت ك�ه در اي�ران بي�ش از 2ميليون و 
500 هزار خانه خال�ي وجود دارد كه ام�كان دارد صاحبان اين امالك 
ترتيب دهنده آخرين معامالت صوري با هدف دستكاري قيمت باشند. 
به گزارش »جوان«، در حال��ي اقتصاد ايران از اواخ��ر دهه 90 به دليل 
تحريم ها ديگر ش��اهد بيماري هلندي و اثر منفي اين بيماري بر بخش 
زمين و ساختمان نبوده اس��ت و از طرف ديگر رشد ميليوني خانه هاي 
خالي، دوم، س��وم و خالف ساز از فزوني توليد نس��بت به تقاضا حكايت 
دارد، افزايش بيش از صددرصدي قيمت در تهران طي سال 97 و سقوط 
تعداد معامالت به معمايي تبديل شده است كه رصد كنندگان تحوالت 
حوزه زمين و ساختمان را بر آن داشته تا ببيند زمين و ساختمان در ايران 

مافيايي دارد كه قيمت ها را دستكاري مي كند يا خير؟
   تعاوني هاي�ي كه به جاي س�اخت روي دپ�وي زمين متمركز 

شدند
در دهه هاي 70 و 80 پرونده هايي در حوزه قضايي شكل گرفت كه عده اي با 
تأسيس تعاوني هاي مسكن و جمع آوري پول مردم اقدام به خريد گسترده 
زمين و ساختمان در سراسر ايران كردند و به طور مجدد با اخذ تسهيالت 
بانكي به پشتوانه وثايق ملكي دامنه تملك خود را در حوزه زمين و ساختمان 
گسترده تر مي كردند كه گويي برخي از اين پرونده ها هنوز در حوزه قضايي 
وجود دارد و بسياري از اعضاي اين تعاوني ها ساليان سال است كه درآرزوي 

زنده شدن پولشان يا دستيابي به يك سر پناه هستند. 
وجود پرونده هاي فوق كه گاهي برخي خبرها از مفس��د في االرض بودن 
متهمان اين پرونده ها به دليل اخالل در بازار مسلمانان حكايت داشت، در 
كنار سرمايه گذاري هايي كه بسياري از هلدينگ ها و بانك ها و شركت ها در 
بخش زمين و ساختمان و مال ها انجام داده اند )كه بيش از 2ميليون و. 500 
هزار خانه خالي و مال هاي سر به فلك كشيده خالي و فاقد متقاضي مؤيد اين 
مطلب است (، اين احتمال را تقويت مي كند كه حوزه زمين و ساختمان در 
ايران در حوزه مالكيت ها از نارسايي هاي جدي در حد احتكار، زمين خواري، 
معامالت كثيف و پولشويي و. . . رنج مي برد كه گاهي تئوري تغيير مصنوعي 
قيمت ها را تقويت مي كند. در اين بين، با وجودي كه هر بازاري فراز و فرود 
دارد، اما در كمال تعجب حوزه زمين و ساختمان در ايران هيچ گاه تخليه 
حباب قابل مالحظه قيمتي را تجربه نكرده اس��ت و در شرايطي كه انتظار 
مي رفت از اواخر ده��ه 80 همزمان با آغاز تحريم ها به واس��طه عدم وقوع 
بيماري هلندي در اقتصاد بخش زمين و ساختمان ديگر شاهد جهش هاي 
قابل مالحظه قيمتي نباشد، اما در حوالي س��ال 92 و همچنين 97 شاهد 

جهش مجدد قيمت ها در بخش زمين و ساختمان بوده ايم. 
   رشد قيمت ها در ركود بازار

نكته عجيب تر آنكه در سال 97به رغم انكه ميانگين تورم نهادهاي توليد 
ساختمان تنها 50 درصد رشد داشته است، اما قيمت ها در بخش مسكن 
تهران كه گفته مي ش��ود بيش از 500 هزار واحد خالي در آن وجود دارد، 
تقريباً در حدود صددرصد رش��د داشته اس��ت، اگر چه براس��اس ارزش 
جايگزيني ش��ايد بتوان افزايش 50 درصدي قيمت مس��كن را در تهران 
قابل قبول دانس��ت، اما با توجه به صدها هزار خانه ه��اي خالي در تهران، 
انجام معامالتي كه سيگنال رش��د صد درصدي قيمت ها را به آمارگيران 
داده است، مشكوك است. نامشخص بودن مبنا و روش قيمتگذاري زمين 
و ساختمان با انواع كاربري ساليان سال است كه مورد انتقاد است، اما اينكه 
در شرايط ركودي بازار و وجود ميليون ها خانه خالي در كشور صرفاً براساس 
تعداد بسيار محدود معامالت آنهم معامالتي كه در تهران انجام مي گيريد، 
بخواهيم براي كل بازار مسكن ايران حكم بپيچيم و سيگنال رشد قيمت 
بدهيم، مقوله اي است كه مورد انتقاد جدي صاحبنظران اقتصادي در ايران 
است به ويژه آنكه امكان دارد صاحبان حقيقي يا حقوقي بيش از 2ميليون 
و 500 هزار خانه خالي در كش��ور براي دس��تيابي به س��ود مورد انتظار 
سرمايه گذاري اقدام به ترتيب دادن معامالت صوري با قيمت بسيار باال و با 

هدف اثر گذاري بر قيمت مسكن كرده باشند. 
از اين رو، كارشناسان معتقدند براي نرخ گذاري در بازار مسكن بايد همانند 
بورس تهران و فرابورس شاخص هاي مختلف قيمتي تعيين شود؛ چراكه 
نمي شود صرفاً بر اساس آخرين معامله اي كه انجام شده است بدون در نظر 
گرفتن حجم، تعداد، پراكندگي و. . . معامالت نسخه اي واحد براي قيمت در 
كل بازار بزرگ و متنوع مسكن پيچيد اين در حالي است كه در بازار زمين 
و ساختمان با انواع كاربري هزاران كاال با مشخصات بسيار متفاوت وجود 
دارد كه طبيعتاً از ارزش هاي متفاوتي نيز بايد برخوردار باشند، اما هم اكنون 
براي نرخ گذاري در بازار مسكن شيوه هاي بسيار ابتدايي و غير كارشناسي 
اتخاذ مي شود كه دست دالالن و سفته بازان و صاحبان خانه هاي خالي را 

براي دستكاري در قيمت باز گذاشته است. 
   شرع اجازه اين كار را نمي دهد!

در همين رابطه رئيس مشاوران امالك كش��وري در گفت وگوبا »فارس« 
در پاسخ به اين پرسش كه ارزيابي ش��ما از اقدام جديد دولت براي تعيين 
نرخ اجاره بها يا با تعيين قيمت از سوي كارشناسان رسمي چيست، اظهار 
داشت: در امريكا هم آخرين قيمت خريد و فروش ملك مالك تعيين قيمت 
است. در هيچ جاي دنيا اين گونه نيست كه قيمت گذاري صورت بگيرد و 
كارشناسي شود، مگر طال يا ارز است كه بخواهيم روي آن قيمت بگذاريم. 
س��اخت ملك از چندين مؤلفه تش��كيل شده اس��ت. كارشناسان رسمي 
دادگستري هم از بنگاه هاي مسكن اطالعات مي گيرند، چراكه خودشان 
به ش��خصه اطالعاتي ندارند. به هيچ وجه اين اقدام عملي نمي شود، شرع 

اجازه اين كار را نمي دهد. 
   مسكن مافيا ندارد

هر چند عده اي به وج��ود مافياهاي حقيقي و حقوق��ي در بخش زمين و 
ساختمان معتقدند، اما رئيس اتحاديه مش��اوران امالك، در مورد مافياي 
مسكن گفت: ۱۶ سال به دنبال مافياي مسكن هستم و اگر هم مافيا وجود 

دارد، ما هوش آن را نداشته ايم كه پيدايش كنيم. 
مصطفي قلي خس��روي، رئيس اتحاديه مش��اوران امالك در گفت وگو با 
»فارس« گفت: پنج مؤلفه اصلي افزايش قيمت مسكن شامل بورس، طال، 
ارز، حامل  انرژي و رفتار بين المللي اينها در بخش مسكن اثرگذار هستند 
و تأثير اين موارد در مسكن اجتناب ناپذير است. در پايان با توجه به اينكه 
روش قيمتگذاري مسكن در ايران گويا مشابه امريكا است، انتظار مي رود 
چنين روشي مورد اصالح قرار گيرد و شاخص هاي مختلفي براي نرخ گذاري 
و گزارش تغييرات قيمتي در بازار مذكور تعيين شود تا بازار از وضعيت ركود 

تورمي و چالش نقد شوندگي عبور كند.

فرانس�ه ب�ه رغ�م لفاظی های      انرژی
ديپلماتيك ب�رای حفظ برجام، 
واردات 2 ميليارد دالری نفت از ايران را به صفر رس�انده و در 
عوض واردات نفت از عربستان را 50 درصد افزايش داده است.

به گزارش تسنيم، فرانسه كه يكی از امضاكنندگان توافق هسته ای 
با ايران بوده در پی خروج امريكا از اين توافق و بازگرداندن تحريم ها 
عليه ايران نه تنها اقدامی عملی برای دفاع از منافع ايران در برابر 
اين تحريم ها انجام نداده بلكه در پيروی از تحريم های امريكا پيش 

رو بوده است.
شركت توتال فرانس��ه كه قراردادی را برای توسعه فاز ۱۱ پارس 

جنوبی با ايران بسته بود نخستين ش��ركت اروپايی بود كه در پی 
تحريم های امريكا، ايران را ترك كرد. شركت های خودروسازی رنو 
و پژو نيز به رغم اين كه س��هم بزرگی از بازار ايران داشتند بدون 

توجه به تعهدات خود همكاری با ايران را متوقف كردند.
آمارهای وزارت دارايی فرانسه نشان می دهد اين كشور در پی اين 
تحريم ها و طی يك سال گذش��ته واردات نفت از ايران را متوقف 
كرده و برای تأمين نيازهای خود واردات نفت از عربستان را به طور 

قابل توجهی افزايش داده است.
بر اساس اين گزارش، فرانس��ه در فاصله ماه های آوريل 20۱7 تا 
مارس 20۱8 بالغ ب��ر 2/2 ميليارد يورو نفت از اي��ران وارد كرده 

بود. ايران در اين دوره ۱2 ماهه سومين تأمين كننده بزرگ نفت 
فرانسه بوده است.

اما در دوره ۱2 ماهه بعد واردات نفت فرانس��ه از ايران 57 درصد 
كاهش يافته و به 93۶ ميليون يورو رسيده است. از سپتامبر 20۱8 
نيز واردات نفت فرانسه از ايران به طور كامل متوقف شده است. در 
عوض، واردات نفت فرانسه از عربستان در ماه های مارس 20۱8 تا 
آوريل 20۱9 بالغ بر 50 درصد رشد داشته و به 3/7 ميليارد يورو 

رسيده است.
در فاصله سال های 20۱۶ تا اوايل سال 20۱8 خريد نفت فرانسه 

از ايران به بيش از 2 ميليارد يورو رسيده بود.

برجام خواهی فرانسه با خرید نفت عربستان به جای نفت ایران!

از طريق بازخريد اوراق قرضه
 چين ۳۵ ميليارد يوآن پول 

به بازار تزريق مي كند
بانك مركزي چين اعالم كرد از طريق فعاليت هاي بازار آزاد، ۳5 
ميليارد يوآن )معادل 5/06 ميليارد دالر( را از طريق فعاليت هاي 
ب�ازار آزاد، به سيس�تم مالي اين كش�ور تزري�ق خواهد كرد. 
به گزارش »مهر« به نقل از رويترز، بانك مركزي چين اعالم كرد از طريق 
فعاليت هاي بازار آزاد، 35 ميليارد يوآن )معادل 5/0۶ ميليارد دالر( را از 
طريق فعاليت هاي بازار آزاد، به سيس��تم مالي اين كشور تزريق خواهد 
كرد. به گفته تاجران، بانك خلق چين از طريق توافق بازخريد هفت روزه 
اوراق قرضه، ۱5 ميليارد يوآن و از طريق بازخريد 28 روزه اوراق ذخيره، 
20 ميليارد يوآن، به بازار تزريق خواهد كرد. آخرين باري كه بانك مركزي 
چين از طريق بازخريد 28 روزه اوراق قرضه بانك ها، به سيستم مالي پول 
تزريق كرده بود، در ۱8 ژانويه بوده اس��ت. به طور خالص، اقدامات بانك 
مركزي چين در روز چهارشنبه، 25 ميليارد يوآن را از سيستم مالي خارج 
كرد، چراكه چهارشنبه موعد سررسيد بازخريد اوراق قرضه قبلي بانك ها، 

به ازاي پرداخت ۶0 ميليارد يوآن به بانك مركزي بود. 
.......................................................................................................................................

 كاهش ۳۰ درصدی قيمت مسكن
در راه است

س�اختمانی  مصال�ح  تعه�دی  ب�از  ب�ازار  راه ان�دازی  ب�ا 
ياف�ت. خواه�د  كاه�ش  درص�د   ۳0 ت�ا   20 قيمت ه�ا 

ابوالقاسم رحيمی  اناركی در گفت وگو با »تسنيم«، اظهار كرد: يك زنجيره 
تأمين مالی مسكن داريم كه در ارتباط با بازار تعهدی مصالح ساختمانی 
است. وی تصريح كرد: در اين زنجيره اتفاقی كه می افتد در چرخه مربوط 
به حوزه ساختمان يك شناسايی انجام ش��ده است. وی با بيان اينكه بر 
اين اساس 49 چرخه را شناس��ايی كرده ايم كه 80 درصد فعاليت های 
ساختمانی را دربر می گيرد، افزود: ما می توانيم اين 49 زنجيره را به صورت 
اعتباری تأمين مالی كنيم. مديرعامل بانك مسكن گفت: به اين ترتيب به 
جای اينكه مثالً بخواهيم در اين زنجيره يا چرخه برای ۱0 واحد تسهيالت 
پرداخت كنيم، با يك واحد تزريق تسهيالت می توانيم توان مالی اين ۱0 
واحد را از لحاظ امكانات اعتباری و تعهدی ايجاد كنيم. رحيمی اناركی 
بيان كرد:  اين موضوع باعث كاهش قيمت تمام شده مصالح ساختمانی 
خواهد شد. وی اظهار كرد:  پيش بينی می كنيم اين اقدام 20 تا 30 درصد 
كاهش قيمت در تأمين مصالح س��اختمانی را برای سازندگان به همراه 
داشته باشد. برنامه ما اين است كه تا پايان تابستان هم سامانه و هم چرخه 

زنجيره تأمين مالی مصالح ساختمانی را عملياتی كنيم.
.......................................................................................................................................

كارشكني سعودي ها در پروازهاي حج امسال
الزام هما به استفاده از هواپيماي ملكي

سعودي ها در پروازهاي حج س�ال جاري به ايران  كمك نمي كنند و 
ايران اير بايد با هواپيماهاي ملكي خود حجاج را به عربستان منتقل كند. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در گفت وگو با »فارس« با اشاره به 
نزديكي ايام پروازهاي حج اظهار داش��ت: شركت هواپيمايي ايران اير با 
كمك هواپيمايي سعودي و همچنين ش��ركت هواپيمايي قشم اير هر 
س��ال بابت اعزام زائران بيت اهلل  الحرام از ايران، اقدام به جابه جايي زوار 
از ايران به خانه خدا اقدام مي كند و اين امر ط��ي موافقت نامه دوجانبه 
ايران و عربس��تان و ايران اير و شركت س��عودي انجام مي شد. مقصود 
اسعدي س��اماني ادامه داد: اما به تازگي عربس��تان اعالم كرده است كه 
ايران اير براي پرواز انتقال حجاج به عربس��تان بايد فقط از هواپيماهاي 
ملكي خود اس��تفاده كند و حق اس��تفاده از هواپيماهاي هيچ شركت 
هواپيمايي داخلي و خارجي ديگري را ندارد. دبير انجمن ش��ركت هاي 
هواپيمايي افزود: به نظر مي رس��د اين اقدام س��عودي ها در ادامه فشار 
حداكثري امريكا به مردم ايران است و سعودي ها هم در راستاي تبعيت 
از امريكايي ها مي خواهند اين فش��ار حداكثري را به شركت هواپيمايي 

جمهوري اسالمي ايران وارد كنند. 
.......................................................................................................................................
تمامي بانك ها بايد جرايم وام ها را ببخشند

قوه مقننه پيگير است كه تمامي بانك ها بخشودگي سود و جرايم 
وام هاي زير ۱00 ميليون تومان را اجرايي كنند و اجازه نمي دهد اجراي 
آن به آخر سال موكول شود تا زمان عملياتي شدن قانون تمام شود. 
احمد اناركي محمدي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 98، 
درباره بخشودگي سود و جرايم ديركرد وام هاي زير ۱00 ميليون تومان گفت: 
مشموالن بخشودگي اين وام ها افرادي هستند كه كسب و كارهاي خرد و 
كوچك داشته و بيشتر آنها كشاورز و دامپرور هستند. نماينده مردم رفسنجان 
و انار در مجلس ش��وراي اس��المي، با بيان اينكه مجلس براي سومين سال 
متوالي است كه در بودجه ساالنه بخشودگي سود و جرايم ديركرد وام هاي 
زير ۱00 ميليون تومان را مصوب مي كند، افزود: مصوبه مجلس درباره اين 
تبصره ابالغ شده است، اما برخي بانك ها مي گويند كه ما منابعي نداريم كه 
جريمه ديركرد اين وام ها را ببخش��يم.: براساس مصوبه مجلس هزينه سود 
را دولت پرداخت مي كند و بانك ها تنها هزينه ديركرد را مي بخشند و اصل 
تسهيالت نيز توسط وام گيرنده پرداخت مي شود، اما وام دهنده عنوان مي كند 

كه براي بخشودگي جريمه ديركرد بودجه و منابع نداريم. 
اناركي محمدي با بيان اينكه در حال حاضر برخي بانك ها همانند بانك 
كشاورزي مصوبه بخشودگي سود و جرايم ديركرد وام هاي زير ۱00 ميليون 
تومان اجرا مي كنند، تأكيد كرد: برخي بانك ها با بهانه تراشي هاي متفاوت 
همچون اينكه اين مصوبه شامل ما نمي شود يا اينكه سقف آن پر شده، از 
عملياتي كردن آن امتناع مي ورزند، همانند موضوعي كه در امهال وام هاي 
خسارت ديدگان كش��اورزي رخ داد كه البته با پيگيري هاي انجام شده 
كمتر بانكي بوده كه موضوع امهال را انجام نداده باشد. وي با تأكيد بر اينكه 
تمامي بانك ها و مؤسسات بايد بخشودگي سود و جرايم ديركرد وام هاي 
زير ۱00 ميليون تومان را انجام دهند؛ چراكه دامنه ش��مول اين مصوبه 
تمامي بانك هاي دولتي و خصوصي هس��تند، افزود: بانك ها نمي گويند 
كه قانون مجلس را اجرا نمي كنيم، بلكه عنوان مي كنند كه منابع نداشته 
و نمي توانيم اجرايي كنيم، اما در هر حال مجلس پيگير است كه تمامي 
بانك ها اين مصوبه را اجرايي كنند و اجازه نمي دهد اجراي آن به آخر سال 

موكول شود تا زمان عملياتي شدن قانون تمام شود.
.......................................................................................................................................

 ريسك ركود امريكا در ۶ ماه آينده 
به ۴۵ درصد افزايش می يابد

ظ�رف  امري�كا  اقتص�اد  ب�راي  رك�ود  وق�وع  ريس�ك 
6 م�اه آين�ده ب�ه 40، 45 درص�د افزاي�ش يافت�ه  اس�ت. 
به گزارش »مهر« به نقل از رويترز، جفري گاندالك، مدير عامل دابل 
الين كپيتال كه ۱30 ميليارد دالر سرمايه را تحت مديريت دارد، گفت 
منحني سود اوراق قرضه و شاخص احتمال ركود فدرال رزرو نيويورك، 
نشان دهنده افزايش ش��انس ركود اقتصادي امريكا به مرز 45درصد 
است. گاندالك گفت: چندين ش��اخص از وقوع ركود اقتصادي ظرف 
يك سال آينده خبر مي دهند. او اضافه كرد: شاخص هاي مصرف كننده 
در لبه ركود قرار دارند. اين درحالي اس��ت كه او در اوايل امسال گفته 
بود ركود اقتصادي در چشم انداز او قرار ندارد، اما جنگ تجاري و رشد 

ضعيف اقتصاد جهان، هشدار دهنده بوده است. 
گاندالك گفت: ف��درال رزرو به احتمال زياد نرخ به��ره را در ماه ژوئن 

كاهش نمي دهد، اما بعداً در تابستان احتماالً اين كار را خواهد كرد.

 تعزيرات: اگر قطعه ندارند
چطور آگهي فروش فوري مي دهند؟!

وزير صنعت اعتراف كرد: حتي در پرايد و سمند هم كامل خودكفا نيستيم

وزير صمت در دفاع از خودروس�ازان، علت 
دپوی خ�ودرو در انبارها را كمب�ود قطعات 
دانش بني�ان و الكتريك�ي اع�الم ك�رده و 
مي گويد حتي در پرايد و سمند نيز خودكفا 
نيس�تيم. اين اظه�ارات در حالي اس�ت كه 
مدير كل تعزيرات حكومتي اس�تان تهران 
با زير س�ؤال ب�ردن ادعاي كمب�ود قطعه از 
س�وي خودروس�ازان مي گوي�د  اگ�ر واقعًا 
قطعه وج�ود ن�دارد، چط�ور ش�ركت هاي 
خودروس�از مجوز فروش فوري مي گيرند؟!

اين روزها موج انتقاد از صنعت خودروي كشور 
باال گرفته و وزير صمت كه وعده هايش در اين 
حوزه محقق نش��ده، تالش مي كن��د عملكرد 
ضعيف خودروس��ازان را كه ناشي از تصميمات 
غلط اي��ن وزارتخانه در تمامي دولت ها اس��ت، 
توجيه كند. رضا رحماني در نشست هم انديشي 
اعضاي شوراي عالي استان ها بار ديگر به كمبود 
قطعات الكترونيكي و دانش بنيان خودرو تأكيد 
كرده و صادقانه مي گويد: اگر چه ادعا مي كنيم 
كه در خودرو خودكفا هستيم، اما خودرو هاي ما 

فقط 80 درصد در داخل توليد مي شوند. 
وي مي افزايد: همه خودرو هاي ايراني اعم از پرايد 
و سمند كه بومي ترين توليدات كشور ما هستند، 

در حوزه قطعات الكتريكي وابسته هستند. 
اما مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران با 
زير سؤال بردن پيش فروش خودروسازان، ادعاي 
كمبود قطعه را قابل قبول ندانس��ته و مي گويد: 
بيش��ترين حجم ش��كايات از خودروسازان در 
تعزيرات حكومتي، مربوط به عدم انجام تعهدات 
است؛ يعني خودروساز آگهي فروش داده و پول 
را هم از مردم گرفته اما به تعهد خود عمل نكرده 
يا با تأخير عمل كرده و اين مس��ئله هم شامل 
خودروسازان و هم واردكنندگان خودرو است. 

محمدعلي اس��فناني مي افزايد: س��ال گذشته 
در همين ارتباط ۱2 ه��زار پرونده در تعزيرات 
حكومتي تشكيل شد و طبق اظهارات مسئوالن 
سازمان صنعت، معدن و تجارت، احتماالً رقمي 
بين ۱0 ت��ا ۱5 ه��زار پرونده نيز امس��ال براي 
خودروسازان تش��كيل مي ش��ود كه در تاريخ 
تعزيرات حكومتي، چنين امري بي سابقه است. 
اگر قطعه ندارن��د چطور آگهي ف��روش فوري 

مي دهند؟
اس��فناني تصريح مي كند: فقط در مورد يكي از 
شركت هاي خودروساز، 2 هزار نفر به تعزيرات 
حكومتي شكايت كردند و گفته شده حدود يك 

هزار نفر نيز درصدد تنظيم شكايت هستند. 
وي مي افزاي��د: آنچ��ه پي��ش از اي��ن در مورد 
غير واقعي ب��ودن كمبود قطعه خ��ودرو عنوان 
كردم يك بحث كاماًل منطقي است و با منطق 
س��ازگاري دارد، زي��را اين يك تناقض آش��كار 
اس��ت بين اينكه خودروس��ازان اعالم كنند به 
خاطر كمبود قطعه امكان توليد ندارند و هزاران 
اتومبيل را به اين بهان��ه در جاهاي مختلف به 
صورت ناقص انبار كنند و از سوي ديگر همزمان 

مجوز فروش فوري بگيرند!
مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران تأكيد 
مي كند: اگر ما واقع��اً قطعه نداريم و نمي توانيم 
خودرو تولي��د كنيم، چط��ور مي توانيم فروش 
فوري داش��ته باش��يم؟! معني ف��روش فوري 
چيست؟ دو حالت مي تواند وجود داشته باشد؛ 
نخست اينكه پيش از اين خودروهايي را توليد و 
احتكار كردند و به مردم نفروختند و حاال دارند 

به فروش مي رسانند. 
وي مي گويد: حالت دوم هم اين است كه اعالم 
خودروس��ازان مبني ب��ر كمبود قطع��ه واقعي 
نيس��ت، يعني قطعه دارند، اما ب��ه خاطر اينكه 

بتوانند بعدها اس��تفاده كنند، مي گويند قطعه 
نداريم؛ به ويژه اينكه در ماه هاي گذشته قيمت 
خودرو اعم از داخلي و خارجي، س��ير صعودي 
غير قابل باوري داشته و اگر خودرو به هر دليلي 
ناقص بماند، خودرو چند ماه بعد با ارزش افزوده 

باالتري به فروش مي رود. 
اين مقام مسئول در سازمان تعزيرات حكومتي 
در واكنش به اظهارات دبير انجمن خودروسازان 
كه صحبت هاي قبل��ي او را در تضاد با مش��ي 
رئيس قوه قضائيه دانسته بود، تصريح مي كند: 
آنچه ما مي گوييم، همان است كه اشاره كردم 
البته از آقاي نعمت بخش به عنوان دبير انجمن 
خودروسازان بعيد نيس��ت كه چنين اظهاراتي 
را بگوييد،  زيرا از هر كس��ي به ان��دازه خودش 

توقع مي رود! 
دبير انجمن خودروسازان يك قياس مع الفارق 
كرده وگفته رئيس قوه قضائيه از توليد حمايت 
مي كن��د و حرف هاي من مخالف توليد اس��ت! 
نمي دانم چه ارتباطي بي��ن صحبت هاي من و 
اظهارات رئيس دستگاه قضا وجود دارد و چطور 
آقاي نعمت بخش چنين قياسي كرده است؟! زيرا 
قياس كاماًل مع الفارقي است ضمن اينكه كجا ما 
خالف توليد صحبت كردي��م؟ اتفاقاً مي گوييم 
وقتي مقام معظم رهبري، در نامگذاري س��ال 
به رونق تولي��د تأكيد مي كنن��د، رونق توليد با 
توليد كاالي باكيفيت و مورد نياز مردم كه بتواند 

جايگزين كاالي خارجي شود، تحقق مي يابد. 
   برخورد طلبكارانه خودروسازان با مردم 

و مسئوالن
اسفناني در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه 
آيا تعزيرات با خودروسازان جلساتي داشته يا 
خير مي گويد: فك��ر نمي كنم در ط��ول تاريخ 
تأسيس تعزيرات حكومتي تاكنون، اين تعداد 

جلس��اتي كه با خودروسازان داش��تيم، وجود 
داشته باشد؛ ما در خود اداره كل تعزيرات استان 
تهران بيش از ۱0 جلسه فقط با خودروسازان و 
واردكنندگان خودرو داشتيم و حرف هاي آنان 
را ش��نيده ايم و حتي دهها جلسه نيز به صورت 
غيررسمي برگزار شده اس��ت؛ يعني مسئوالن 
مربوطه به ص��ورت اتفاقي و ب��دون هماهنگي 
مراجعه كردند و درباره مسائل موجود صحبت 

كرديم. 
وي مي افزاي��د: ي��ك جلس��ه ني��ز ب��ا حضور 
خودروسازان با حضور وزير دادگستري داشتيم 
كه خودروسازان اعالم نگراني كرده و گفته بودند 
اگر بخواهيم به آنچه تعزيرات گاهي اوقات حكم 
مي دهد، تن بدهيم موجب مي شود دچار ركود 
و مشكالت كارگري ش��ويم! مشكالت كارگري 
هم براي خودروس��ازان به توجيه خوبي تبديل 
شده اس��ت، يعني هر زمان كه به تعهدات خود 
عمل نمي كنند و وقتي تعزيرات اصرار دارد حكم 
اجرا شود، خودروسازان بحث كارگري را مطرح 
مي كنند و مي گويند چند هزار كارگر داريم و اگر 
بخواهيد ما را مجبور كنيد، حكم را اجرا كنيم، 
مش��كل و بحران كارگري پي��دا مي كنيم! مگر 
فقط خودروس��ازان كارگر دارند؟ مگر بناست 
كه هر مجموعه اي كارگر دارد به هر روشي كه 
خواست رفتار كند و به تعهدات خود عمل نكند 
و بعد هم با وجهه طلبكارانه با مردم و مسئوالن 

برخورد كند. 
مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران تأكيد 
مي كند: البته جلسات ديگري هم در دفتر رئيس 
سازمان تعزيرات داش��تيم و حتي از خط توليد 
خودروسازان بازديد كرديم و اين طور نبوده كه 
فقط با چند گزارش بخواهيم تصميم بگيريم و 
كوچك ترين نظر منفي نه تنها به خودروسازان 

بلكه به هيچ مجموعه اي نداريم. 
وي متذكر شد: دس��ت تك تك توليدكنندگان 
كش��ور را مي بوس��يم و ب��ه اي��ن ه��م افتخار 
مي كنيم، اما اين امر به آن معنا نيس��ت كه اگر 
كسي تخلفي كرد هيچ اقدامي نكنيم؛ اگر گاهي 
اوقات حرف��ي كه مي زنيم، در دف��اع از مردمي 
است كه واقعاً مستأصل هستند؛ به عنوان مثال 
افرادي با شركت هاي خودروساز ديزلي قرارداد 
عقد كردند و خودروی فرسوده خود را به ثمن 
بخس يا واقع��ي فروختند و پول را به حس��اب 
خودروس��از واريز كرده و قرار ب��وده يك وامي 
هم بدهند و خودرو جديد تحوي��ل بگيرند، اما 
يكسال ونيم تا دو سال مي گذرد و هنوز خودروی 
خود را دريافت نكرده است و خانواده اين افراد در 
تضييق شديد درآمدي هستند و ممر درآمدشان 
خودرويي بوده كه فروخته و پولش را به شركت 
خودروساز داده بودند و حاال كه تعزيرات الزام به 
تحويل خودرو مي كند، سخت ش��ان است! اگر 
احياناً اصرار داريم كه حكمي اجرا ش��ود، بايد 
اين طرف قضيه ) مردم( هم ديده شود؛ اساس��اً 
اشكال كار مديران ما اين است كه همه جانبه نگر 
نيستند يعني خودروساز و قطعه ساز يا خريدار 
فق��ط مناف��ع خ��ود را مي بينند و كس��ي كه 
آسيب ديده، مورد توجه قرار نمي گيرد. اعتراف 
صادقانه وزير صنعت؛ حتي در پرايد و سمند هم 

كامل خودكفا نيستيم.

هادی  غالمحسینی

بهناز قاسمی
  گزارش   یک

  جوان

   کوتاه
 پرداخت مهریه 

مشمول ماليات سكه نيست
اگ�ر س�كه باب�ت پرداخ�ت مهريه باش�د، 
مش�مول مالي�ات نيس�ت، در صورت�ي كه 
خانمي مهريه خ�ود را دريافت كن�د و آن را 
بفروش�د بايد ماليات بدهد. تف�اوت قيمت 
ح�ادث ش�ده و درآم�د كس�ب مي كن�د. 
مديركل دفتر فني و حسابرسي مالياتي سازمان 
امور مالياتي با بيان اينكه اخذ ماليات از س��كه 
براساس قانون ماليات هاي مستقيم است، گفت: 

پرداخت مهريه مشمول ماليات سكه نيست. 
محمد برزگري در گفت وگو با »فارس«، در مورد 
اينكه مي توان خريد سكه را درآمد حساب كرد، 
يادآور شد: وقتي سكه خريد و فروش مي شود، 
مشمول ماليات خواهد بود، در غير اين صورت 

مالياتي اخذ نمي شود. 
برزگري با بيان اينكه اگر س��كه بابت پرداخت 
مهريه باشد، مشمول ماليات نيست، عنوان كرد: 

احراز اين موضوع براساس مستندات مشخص 
مي شود و بعداً وارد حساب هاي بانكي مي شويم. 
مديركل دفتر فني و حسابرسي مالياتي سازمان 
امور مالياتي با تأكيد بر اينكه افرادي كه س��كه 
دريافتي را نفروخته باشند، مالياتي نمي دهند، 
بيان داش��ت: در صورتي كه خانمي مهريه خود 
را درياف��ت كند و آن را بفروش��د باي��د ماليات 
بدهد. تفاوت قيمت حادث شده و درآمد كسب 

مي كند. 
به گفته وي، اين دس��تورالعمل ب��راي ماليات 
سكه از كساني است كه خريد و فروش كرده اند. 
مثاًل ش��ما خانه داريد تا وقتي نفروشيد ماليات 
ندارد، اما براي فروش ماليات دريافت مي شود. 
خريد و فروش س��كه را از بقيه ج��دا نكرديم و 
در خرداد و تيرماه براي همه مشاغل حقيقي و 

حقوقي اطالع رساني مي شود.

 دپوي دارایي هاي بالاستفاده 
در وزارتخانه ها

در شرايطي كه عايدي نفت ماليات، و مديريت 
دارايي بيش از ۱7000هزار ميليارد توماني ديگر 
هزينه هاي عموماً جاري دولت را پاسخ نمي دهد 
و اس�تقراض و ايجاد بدهي و كس�ري بودجه 
ارزش پول مل�ي را هدف گرفته اس�ت، گويي 
مديران دولتي از زير بار معرف�ي دارايي هاي 
مازاد در ذيل وزارتخانه ها شانه خالي مي كنند. 
به گزارش » مهر« به نقل از وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، سيد رحمت اله اكرمي در برنامه گردهمايي 
سراس��ري مديران كل امور اقتص��ادي و دارايي 
استان ها، با بيان اينكه مولد س��ازي دارايي هاي 
دولت، يكي از محورهاي اصلي كار معاونت نظارت 
مالي و خزانه داري كل كشور در سال جاري است، 
اظهار داش��ت: ما هن��وز نتوانس��ته ايم از اموال و 
دارايي هاي دولت، استفاده بهينه كنيم و كماكان 
آنچه مشهود است اينكه، قاطبه مديران و مسئوالن 

در كشور تالش دارند، به نحوي رفتار كنند كه هيچ 
دارايي در وزارتخانه يا سازمان متبوع خود، مازاد 
تشخيص داده نشده يا حداقل تعيين تكليف آن تا 

پايان دوره مديريت خودشان به تأخير بيفتد. 
اكرمي تصريح كرد: گفتمان غالب در سازمان ها 
اين اس��ت كه همواره مديراني ك��ه در دوره هاي 
پيشين، اموالي را به آن افزوده اند تكريم مي كنند 
و به همين س��بب، كمتر مديري زير بار معرفي 
اموال مازاد اداره تحت امر خ��ود مي رود. معاون 
نظارت مال��ي و خزانه داري كل كش��ور با تأكيد 
بر اينك��ه ش��خص رئيس جمهور به ج��د پيگير 
مولد سازي دارايي هاي دولت است، اظهار داشت: 
حجم دارايي هاي دولت بس��يار زياد اس��ت، ولي 
ما، بنا بر بس��ياري عوامل، به وي��ژه مقاومت هاي 
دس��تگاه ها، هنوز در احصا و شناسايي آن كاماًل 

موفق نبوده ايم.


