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سیدعلیدماوندی

 هميشه پاي بانك
در ميان است!

وقتي براي بررسي التهابات بازار ارز به عمق جريانات بازار سر مي زني 
ردپاي بانك ها و التهاب آفريني آنها به وضوح پيداست. وضعيت مسكن 
و بقيه حوزه ها نيز كم و بيش اينچنين است اما تا به حال شايد كمتر به 
نقش نظام بانكي در قاچاق پرداخته شده باشد. در اولين نگاه شايد كمتر 
ارتباطي بين موضوع قاچاق و بانك ها مش��اهده شود اما دقت بيشتر، 

زواياي بيشتري از موضوع را نمايان مي كند. 
در اين نوشتار سعي داريم فارغ از موضوعات فني، نظارتي و مسئله فساد 
در موضوع قاچاق صرفاً به ابعاد بانكي و مالي آن بپردازيم و شرح دهيم 
كه چگونه شفاف  نبودن نظام بانكي زمينه شكل گيري شبكه گسترده اي 

از قاچاق را فراهم كرده است. 
معموالً وقتي صحب��ت از راه هاي قاچاق مي ش��ود، اذهان به س��مت 
مسيرهاي رسيدن كاالها به كشور مي روند؛ كولبرها، قايق ها و لنج ها، 
اسلكه هاي غيرمجاز و چندين مسير ديگر براي رسيدن كاال به كشور. در 
اين چارچوب راه هاي كنترل و مبارزه با قاچاق هم بيشتر در دايره مبارزه 
فيزيكي با قاچاق خالصه مي شود. دستگاه ايكس ري، گارد ساحلي و 
جمع آوري كاالي قاچاق از بازار از معمول ترين پيشنهادها براي مبارزه 

با قاچاق تلقي مي شود. 
عملكرد و مرور تجربيات گذش��ته كش��ور در مبارزه با قاچاق نيز 
همين را نش��ان مي دهد كه تمركز اصلي كشور بر مبارزه فيزيكي 
با قاچاق بوده است و در اين زمينه هزينه هاي سنگين تجهيزات 
و نيروي انس��اني نيز پرداخت ش��ده اما آنچنان كه م��ورد انتظار 
مسئوالن عالي نظام به خصوص مقام معظم رهبري بوده، اتفاقي 

نيفتاده است. 
اما اين يك سوي از فرآيند ورود كاالي قاچاق به كشور است و از زاويه 
ديگر نيز مي توان موض��وع را نگاه كرد. كاالي قاچ��اق مانند هر كاالي 
وارداتي ديگ��ر نيازمند تأمين منابع ارزي اس��ت. در واق��ع وقتي يك 
سفارش دهنده كاالي قاچاق قصد خريد آن كاال را دارد، بايد در قبال آن 
به فروشنده خارجي ارز پرداخت كند اما اين ارز از كجا تأمين مي شود؟

اين شايد كليدي ترين س��ؤال در فرآيند قاچاق در كشور باشد كه در 
فضاي رسانه اي كمتر به آن توجه مي ش��ود. تأمين اين ارز از دو حالت 
خارج نيست يا از مسيرهاي قانوني و در پوش��ش واردات كاالي مجاز 

ديگري است يا از بازار غير رسمي ارز. 
در صورتي كه پاسخ نخس��تين مسير باش��د، ما با يك سيستم بسيار 
معيوب مواجه هستيم كه نه در مرحله تخصيص ارز، ضمانتي براي وارد 
كردن كاالي مورد نظر اخذ مي كن��د و نه در فرآيند واردات مي تواند از 

چنين خطاي فاحشي جلوگيري كند. 
اما اين بخش��ي از اين مس��ير اس��ت. بخش ديگر تأمي��ن ارز در بازار 
غيررسمي است. اينكه اساساً ارزش پول ملي و قيمت ارز به عنوان يكي 
از مهم ترين شاخص هاي اقتصادي كشور به بازاري ناشفاف و غيررسمي 
و بعضاً در خارج از كش��ور و در ش��هرهايي مانند هرات افغانس��تان يا 
سليمانيه عراق وابسته است و در آن بازارها تعيين ارزش مي شود خود 

موضوع تأسف آور ديگري است. 
در هر صورت باي��د واقعيت وجود چنين بازاري را با تأس��ف پذيرفت؛ 
بازاري كه محل تأمين ارز كاالهاي ممنوعه، فرار سرمايه، مواد مخدر و... 
از جمله كاالي قاچاق هم هست. تأمين ارز از اين بازار نيازمند يك شبكه 
قدرتمند تأمين ريالي است. بديهي است تأمين ريالي 12 تا 25ميليارد 
دالر ارزش قاچاق كاال در كشور با اسكناس و چمدان پول ممكن نيست 
و ما با يك شبكه بانكي تأمين كننده منابع ريالي تأمين ارز قاچاق مواجه 
هستيم. عالوه بر قاچاق اين شبكه بانكي تأمين كننده منابع ريالي فرار 
س��رمايه، واردات كاالي لوكس و سفرهاي غيرضروری خارجي نيز در 

شرايط جنگ اقتصادي و تحريم است. 
چگونه ممكن اس��ت ش��بكه بانكي و در رأس آن بانك مركزي، مركز 
مبارزه با پولش��ويي و ديگر مراكز نظارتي كشور از چنين حجم بااليي 
از تراكنش هاي بانكي براي تأمين ارز قاچاق در بازار غيررسمي مطلع 
نباشند؟ چگونه ممكن است اين حجم از جابه جايي پول در شبكه بانكي 
رديابي نشده و مشخص نشود براي خريد چه كاال يا خدمتي اين حجم 

از ريال جابه جا مي شود؟
جست وجوي رسانه اي از موضوع حساب هاي بانكي گمنام نشان مي دهد 
تاكنون اعدادي از يك ميليون تا 8ميليون براي تعداد حساب هاي بانكي 
گمنام ذكر شده است. بديهي است همين حس��اب ها مي تواند مسير 
اصلي تأمين مناب��ع ريالي قاچاق، قمار، مواد مخدر، فرار س��رمايه ها و 

التهابات گسترده ارزي در كشور باشد. 
در كنار شفاف نبودن مالكيت حساب هاي بانكي، پيگيري نكردن پول ها 
در شبكه بانكي و مش��خص نبودن »بابت« انتقال پول در كالن شبكه 
بانكي چنين وضع ناشفاف و فسادزايي را توليد مي كند. معقول و مورد 
انتظار اين است شبكه بانكي با شبكه توزيع كاال و از همه مهم تر شبكه 
ماليات بر ارزش افزوده مرتبط باشد تا در يك بستر امن مشخص شود 

هر وجهي در ازاي چه كاال يا خدمتي جابه جا شده است. 
تا زماني كه كشور به چنين سطح از شفافيت در شبكه بانكي نرسد نه تنها 
قاچاق بلكه نظام مالياتي، پولشويي و امنيت سرمايه گذاري در كشور نيز به 
نقطه مطلوبي نخواهد رسيد. ممكن است گفته شود اينچنين وضعيتي كه 
تصوير مي شود يك نقطه ايده ال دست نيافتني است. مشخصاً در اين زمينه 
هم بسترهاي فني و هم نيروي انس��اني در زمينه تحليل داده هاي كالن و 
طراحي سيستم ها در كشور فراهم است. بسياري از زيرسامانه هاي مورد 
نياز ايجاد شده است و با اندك تغييراتي به مرور به چنين سطح مطلوبي از 

شفافيت، در صورت اراده سياسي و مديريتي نزديك خواهد شد. 
*کارشناس اقتصادی

معامالت بازار خودرو قفل شد
همزم�ان ب�ا رون�د کاهش�ي قيم�ت دالر ب�ازار خري�د و فروش 
خودرو با تش�ديد رک�ود روب�ه رو ش�ده و کمتر کس�ي حاضر به 
معامل�ه اس�ت، زي�را هم�ه منتظ�ر ارزان�ي قيمت ها هس�تند. 
به گزارش تسنيم، بازار خريد و فروش خودرو همزمان با روند كاهشي 
نرخ ارز شاهد كاهش قيمت ها در انواع محصوالت داخلي بود اما از روز 
گذشته نوسانات جديد بازار ارز خريد و فروش خودرو را نيز متأثر كرده، 
به نحوي كه كمتر كس��ي حاضر به خريد خودرو اس��ت و همه منتظر 

كاهش بيشتر قيمت ها هستند. 
به اعتقاد فعاالن بازار، در صورت ثبات قيمت ارز كاهش قيمت بيشتري 
در انواع محصوالت ايران خودرو و س��ايپا به  وج��ود خواهد آمد اما به 
دليل اينكه بازار به هيچ عنوان قابل پيش بيني نيست، هركس تمايل 
به خريد خودرو دارد تصميم خود را به تأخير نيندازد و نسبت به خريد 

خودرو اقدام كند. 
در بازار ديروز خريد و فروش خودرو، س��مند ال ايكس 181 ميليون 
تومان، سمند سورن 238 ميليون تومان، پژو 206 تيپ2، 187 ميليون 
تومان و پژو 206 تيپ5، 250 ميليون تومان مورد معامله قرار گرفت. 
عالوه بر اين پژو 206 صندوقدار نيز 237 ميليون تومان، پرايد131، 
106 ميلي��ون تومان، تيب��ا صندوق��دار 116 ميليون توم��ان، تيبا2، 

125 ميليون تومان و ساينا 132ميليون تومان قيمت گذاري شد. 
به اعتقاد فعاالن بازار، با وجود روند كاهشي قيمت ها هنوز تقاضا در بازار 
روند كاهشي دارد و همين موضوع عاملي ش��ده تا آن دسته از افرادي 
كه خودروها را براي سود بيشتر در پاركينگ هاي خود نگه داشته اند از 
سود هاي كالن صرف نظر و خودروها را راهي بازار كنند اما از آن طرف 

كسي حاضر به خريد خودرو نيست.

 وزير اقتصاد : تضمين دادن به بورس
خالف اصول بازار سرمايه است 

 دژپسند در مراسم معارفه مديرعامل جديد بورس: دولت از بورس حمايت می کند اما تضمين نمی دهد 
در روز ميالد حضرت زهرا)س( يك شرکت 150 هزار ميليارد توماني براي سرمايه گذاري در مكران پذيره نويسي مي شود و عرضه دارا سوم هم در 

زمان مناسب انجام مي گيرد

در10ماه س�الجاري تأمين مالي از طريق بازار 
س�رمايه 500هزار ميليارد تومان شد،  اين در 
حالي است که در سال گذشته تنها 264 هزار 
ميليارد تومان از طريق بورس تأمين مالي شد. 
دژپس��ند وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي روز 
گذشته در حاشيه مراسم توديع و تكريم حسن 
قاليباف اصل و معارفه محمدعلي دهقان دهنوي 
به عنوان رئيس سازمان بورس اوراق بهادار، در 
واكنش به نامه ارسالي قاضي زاده هاشمي، عضو 
هيئت رئيس��ه مجلس به قوه قضائيه و معرفي 
گروه ه��اي اقتصادي ك��ه از ابت��داي تيرماه تا 
25مرداد سالجاري با عرضه سهام حدود 110 
ه��زار ميليارد توم��ان نقدينگي از ب��ازار خارج 
كرده اند و در اين بين بيش از 60 هزار ميليارد 
تومان س��ود به  دس��ت آورده اند، اظهار داشت: 
اين بايد به عنوان حسن رفتار آنها قلمداد شود 
كه مانع افزايش حبابي قيمت سهام مي شود و 

افزايش شناوري را به دنبال دارد.  
  بازارگردان ها در 2 ماه به اندازه 10 س�ال 

کار کردند
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به 
فعاليت بازارگردان ها در بازار سرمايه گفت: در دو 
ماه به اندازه 10 سال كار كردند و اين مربوط به 
مديريت خوب آقاي قاليباف اصل در س��ازمان 
بورس بود. در بازار س��رمايه و ب��ورس كاال جاي 
تعيين و تنظيم قيمت نيست. بازار سرمايه محل 
كشف قيمت است. البته اگر دولت بخواهد برخي 
كاالها تحت تنظيم خاصي ق��رار گيرد، ايرادي 
ندارد، ولي در بازار س��رمايه نمي شود، زيرا مغاير 

ماده 18 قانون بازار سرمايه است. 

وي گفت: در 10 ماه امس��ال تأمي��ن مالي از 
طريق بازار س��رمايه 500هزار ميليارد تومان 
شد و من در جلس��ه معارفه آقاي قاليباف در 
ابتداي س��ال هم گفتم تأمين مالي در اقتصاد 
س��االنه بايد هزار هزار ميليارد تومان باشد كه 
حداقل 500 هزار ميلي��ارد تومان آن از طريق 
بورس باشد حاال اين هدف در 10 ماه عملكرد 
بازار سرمايه محقق ش��د، در حالي كه در سال 
گذش��ته 264 هزار ميليارد توم��ان از طريق 

بورس تأمين شد. 
  سودآوري 9 ماهه شرکت هاي بورسي

 3 برابر شده است
دژپس��ند اع��الم ك��رد: س��ودآوري 9 ماه��ه 
شركت هاي بورسي در سالجاري نسبت به زمان 
مشابه پارس��ال سه برابر شده اس��ت؛ يعني بازار 
سرمايه پويايي دارد و اين انعكاسي از متغيرهاي 
پيراموني است. ش��اخص P به E نشان مي دهد 
بازار ارزنده و با افزايش س��ودآوري ش��ركت ها 

همراه شده است. 
وزير اقتصاد با بيان اينكه س��ازمان بورس از آن 
وزارت اقتصاد يا دولت نيست، گفت: در روز ميالد 
حضرت زهرا)س( يك شركت 150 هزار ميليارد 
توماني پذيره نويسي مي شود كه به وسيله مثلث 
سهامداران بزرگ صندوق ها و مردم پذيره نويسي 
مي شود و در جايي مانند مكران سرمايه گذاري 
انجام خواهد شد و به زودي يك شركت بزرگ به 
بورس مي آيد كه براي عرضه آنها به محيط آرام 
نياز داريم. ابتدا بايد تعادل بخشي در بازار و سپس 

توسعه انجام شود. 
وي افزود: دغدغه ما نقدش��وندگي بازار است و 

نبايد سرمايه گذاران را از بازار بترسانيم. اگر بازار 
50 ميليوني سرمايه براي كشور خوب است، نبايد 
روي شاخه بنشينيم و از بن آن را ببريم كه در آن 
صورت همه مي افتيم. بازار سرمايه كشتي است 
كه اگر سوراخ شود، همه ضرر مي                                   كنند و نبايد با 
بيانات، نامه ها و توئيت ها به اين بازار ضرر بزنيم. 
وي همچنين در برابر پرسشي مبني بر اينكه آيا 
بخش سوم سهام عدالت كه قباًل اعالم شده بود در 
22 بهمن آزاد مي شود، انجام خواهد شد، گفت: 
متناسب شرايط بازار تصميم مي گيريم و تا االن 
برنامه اي براي آزادسازي باقيمانده سهام عدالت 
نداريم، بنابراين زمانبندي بس��تگي به ش��رايط 

بازار دارد. 
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در مورد 
واگذاري دارا سوم گفت: كميته اي در اين زمينه 

داريم كه برنامه ريزي مي كند و هر موقع شرايط 
بازار مساعد باشد، صندوق دارا سوم را هم ارائه 

مي كنيم. 
  دولت از بازار سرمايه حمايت مي کند 

اما تضمين نمي دهد
دژپسند همچنين در مورد تأمين مالي از طريق 
بازار س��رمايه گفت: اگر ش��رايط بازار مناس��ب 
باش��د در روز ميالد حضرت فاطمه الزهرا)س( 
پذيره نويسي براي انتش��ار اوراق توسعه سواحل 
مكران انجام مي ش��ود. همان گونه ك��ه قباًل در 
مورد واگذاري پرسپوليس و استقالل گفته بودم 
در صورتي كه ش��رايط مناسب باش��د، در مورد 
واگذاري بلوكي باقيمانده س��هام دولت در نماد 
واميد و همچنين وبانك با وجود آنكه قول داده 
بوديم، ارائه شد، اما مش��تركي به صورت بلوكي 

پيدا نكرد. 
وزير ام��ور اقتصادي و داراي��ي همچنين با بيان 
اينكه دولت از ب��ازار س��رمايه حمايت مي كند، 
عنوان كرد: به هيچ وجه تضمين نمي دهيم، البته 
فروش اوراق تبعي دولت يك نوع تضمين است، 
همچنين صندوق ه��اي بازارگردان��ي يك نوع 
حمايت حرفه اي از بازار سرمايه و سهامدار خرد 
است. بنابراين تضمين خالف اصول بازار سرمايه 
اس��ت، اما دولت حمايت مي كند و به هيچ وجه 
پشت بازار س��رمايه را خالي نمي كند و در اركان 
حكومت هم كس��ي نگاه منفي به بازار س��رمايه 

ندارد. همه نگاه ها حمايتي است. 
وي همچنين با بيان اينكه آقاي دهقان دهنوي 
براي س��ازمان بورس برنامه دارد، گفت: اعضاي 
شوراي عالي بورس از برنامه هاي تعادل بخشي 
براي بازار سرمايه استقبال كردند و برنامه ايشان 
مورد موافقت قرار گرفت و فقط يكي از اعضاي 
ش��وراي عالي بورس كه داراي حق رأي بود به 
ايش��ان رأي منفي داد، بنابراين ش��وراي عالي 
بورس از رئيس جديد س��ازمان بورس حمايت 

مي كند. 
  دولت مي خواهد منابع به بازار س�رمايه 

هدايت شود
دژپس��ند همچنين در م��ورد س��ؤالي مبني بر 
پيش��نهاد تخفيف خوراك پااليش��ي ها گفت: 
اين پيش��نهاد را ارائه كرده ايم، اما هنوز تصويب 
نشده است. همان گونه كه عرضه هاي بلوكي هم 

انجام شد، اما مشتري پيدا نكرد. 
وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي با بي��ان اينكه 
سرمايه گذاري در بازار س��رمايه نسبت به بازار 
ارز، امالك و س��كه ترجي��ح دارد، گفت: دولت 
مي خواهد منابع به سمت بازار سرمايه هدايت 
شود، چون از طريق بازار سرمايه مي توان تأمين 
مالي براي توليد و عرضه كاال و خدمات و ايجاد 
ظرفيت اش��تغال كم��ك گرف��ت. دولت اعالم 
حمايت ك��رده، ديدگاه ق��وه قضائيه و مجلس 
هم حماي��ت از بازار س��رمايه اس��ت، بنابراين 
جمع بندي حكومت اين است كه بازار سرمايه 
ركن مهم��ي در تأمين مالي كش��ور به ش��مار 
مي رود و به هيچ وجه دولت پشت بازار سرمايه را 

خالي نكرده است.

س�ودآوري  دژپس�ند: 
9 ماهه شرکت هاي بورسي 
در س�ال جاري نسبت به 
زمان مش�ابه پارسال سه 
براب�ر شده اس�ت؛ يعني 
ب�ازار س�رمايه پوياي�ي 
دارد و اي�ن انعكاس�ي از 
پيرامون�ي  متغيره�اي 
 E ب�ه P اس�ت. ش�اخص
نشان مي دهد بازار ارزنده 
و ب�ا افزايش س�ودآوري 
شرکت ها همراه شده است

نرخ تورم ساالنه از ۳۲ درصد گذشت
نرخ تورم 12ماه�ه منتهي به دي 1399 براي خانوار هاي کش�ور به  

32/2درصد رسيد. 
به گزارش مركز آمار ايران، بيش��ترين نرخ ت��ورم 12 ماهه مربوط به 
استان هرمزگان )36/5درصد( و كمترين آن مربوط به استان مركزي 
)28/8درصد( است. بر اساس اعالم مركز آمار ايران، در دي 1399 عدد 
شاخص كل براي خانوار هاي كشور )100=1395( به 285/7رسيد كه 

نسبت به ماه قبل 1/8درصد افزايش نشان مي دهد. 
در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوار هاي كشور مربوط به استان 
زنجان با 3/3درص��د افزايش و كمتري��ن  نرخ تورم ماهان��ه مربوط به 

استان هاي مازندران و قم با 0/7درصد افزايش است. 
درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 

براي خانوار هاي كشور 46/2 درصد است.  
بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار هاي شهري مربوط به استان 
كردستان )55/4درصد( و كمترين آن مربوط به استان قم )41/5درصد( 
اس��ت. همچنين نرخ تورم 12ماه��ه منتهي به دي م��اه 1399 براي 

خانوار هاي شهري به عدد 32/2درصد رسيد.  
........................................................................................................................
يك ميليون و ۱۵۰ هزار خانه خالي شناسايي 

شده است
براس�اس اع�الم مع�اون وزي�ر راه و شهرس�ازي تاکن�ون 
يك ميلي�ون و 150 ه�زار خان�ه خال�ي شناس�ايي ش�ده و 
در کارتاب�ل س�ازمان ام�ور ماليات�ي ق�رار گرفت�ه اس�ت. 
به گزارش ايسنا، پس از تكليفي كه مجلس براي اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
بر عهده دولت گذاشته است، وزارت راه و شهرسازي و وزارت اقتصاد در حال 
شناسايي و اعمال ماليات واحدهاي خالي از سكنه هستند. طبق اعالم محمود 
محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي تاكنون يك ميليون و 150 هزار واحد 
خالي از سكنه شناسايي شده و در كارتابل سازمان امور مالياتي قرار گرفته 
است. پيش از اين محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي تعداد واحدهاي خالي 
شناسايي شده را يك ميليون و 500 هزار واحد عنوان كرده و گفته بود از اين 
تعداد 300 هزار واحد به سازمان امور مالياتي معرفي شده است و به موجب 
قانون، اين س��ازمان مي تواند براي اخذ ماليات اقدام كند. س��امانه امالك و 
اسكان به عنوان پيش نياز شناسايي وضعيت سكونت واحدهاي مسكوني كل 
كشور از بهمن ماه سال گذشته توسط وزارت راه و شهرسازي رونمايي و از 
مردادماه به مرحله اجرا رسيد. همزمان مجلس يازدهم اصالحيه طرح ماليات 
بر خانه هاي خالي را كه از سال 1394 به تصويب رسيده بود در دستور كار 

قرار داد و 26 آذر ماه 1399 از سوي شوراي نگهبان تأييد شد. 
بر اساس قانون، اگر خانه اي بيش از چهار ماه ساكن نداشته باشد، پس از 
آن به ازاي هر ماه در سال اول شش برابر، سال دوم 12برابر و سال سوم 
18برابر مشمول ماليات متعلق به اجاره خواهد شد. طبق ماده 53 قانون 
ماليات هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات امالكي كه به اجاره واگذار 
مي  شود، عبارت است از كل مال االجاره، اعم از نقدي و غيرنقدي، پس 
از كس��ر 25 درصد بابت هزينه ها و استهالكات و تعهدات مالك نسبت 
به مورد اجاره، البته اين نوع مالي��ات به واحدهاي كمتر از 150متر در 
تهران و واحدهاي كمتر از 200متر در شهرستان ها تعلق نمي گيرد اما 
در ماليات خانه خالي اين معافيت برداشته شده و همه خانه هاي خالي 
از سكنه را شامل مي شود. ماليات اجاره چيست؟ فرض كنيد خانه اي با 
نرخ 50 ميليون تومان پول پيش و 2 ميليون تومان اجاره ماهانه، اجاره 
داده مي شود. ابتدا بايد اجاره س��االنه را حساب كنيد، يعني 2 ميليون 
تومان را در 12 ماه ضرب كنيد كه معادل 24 ميليون تومان مي شود، 

سپس 18 درصد مبلغ رهن را به اجاره ساالنه اضافه كنيد. 
با توجه به وديع��ه 50 ميليون توماني، 18 درص��د آن 9 ميليون تومان 
خواهد ش��د، يعني درآمد ساالنه ش��ما مجموع دو عدد 24 ميليون به 
عالوه 9 ميليون تومان است كه مي شود 33 ميليون تومان. 25 درصد از 
اين درآمد كه به نگهداري ساختمان مربوط مي شود، معاف از ماليات 
است. بنابراين عدد 33 ميليون تومان را در 0/75ضرب مي كنيم تا درآمد 
مشمول ماليات محاسبه ش��ود. اگر عدد 33 ميليون را در 0/75ضرب 

كنيم، رقم 24 ميليون و 750 هزار تومان به دست مي آيد. 
بر اساس ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم تا 3 ميليون تومان درآمد 
اجاره مشمول 15 درصد، بين 3 تا 10 ميليون مشمول 20 درصد، بين 
10 تا 25 ميليون ش��امل 25 درص��د، بين 25 ت��ا 100 ميليون تومان 
مشمول 30 درصد و باالتر از 100 ميليون تومان شامل 35 درصد ماليات 
خواهد شد. بنابراين از رقم به دست آمده مثال فوق يعني 24 ميليون 
و 750 هزار توم��ان، تا 3 ميليون ش��امل 15 درصد مالي��ات، بين 3 تا 
10 ميليون ش��امل 20 درصد و بين 10 تا 25 ميليون شامل 25 درصد 
ماليات مي شود، يعني مالك بايد 450 هزار تومان به اضافه يك ميليون و 
400 هزار تومان، به اضافه 3ميليون و 750 هزار تومان ماليات بپردازد كه 
رقم كل ماليات بر اجاره ساالنه آن 5 ميليون و 600 هزار تومان مي شود. 
حال اگر واحد مذكور خالي بماند در سال اول مشمول شش برابر رقم 
مذكور يعني 33 ميليون و 600 هزار تومان جريمه مي شود. مالك بايد 
سال دوم 67 ميليون و 200 هزار تومان جريمه پرداخت كند. اين مبلغ 

در سال سوم به 100 ميليون و 800 هزار تومان مي رسد. 
........................................................................................................................

وزير جهاد:مشكل افزايش قيمت اقالم 
پروتئيني در خرده فروشي هاست

در حالي ک�ه بازار م�رغ و تخم مرغ و گوش�ت قرمز ماه هاس�ت با 
افزايش قيمت مواجه ش�ده و وعده هاي ارزاني مس�ئوالن همگي 
موقتي ب�وده و بعد از مدت کوتاه�ي اين کاالها ب�ا افزايش قيمت 
مواجه ش�ده اند، وزير جهاد کشاورزي عمده مش�كل در افزايش 
قيمت اقالم پروتئيني را در خرده فروشي ها دانست و گفت: اقالم 
پروتئيني در برخي واحد هاي بسته بندي با قيمت هاي بسيار زياد 
و سود هاي غير واقعي در اختيار مردم قرار مي گيرد که با وزير صمت 
هماهنگ کرديم و اين موضوع را به ستاد تنظيم بازار ارجاع داديم. 
وزير جهاد كشاورزي در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران 
درباره مش��كل در بحث پروتئين و به تعادل نرسيدن قيمت آن افزود: 
اقالم پروتئيني در برخي واحد هاي بسته بندي با قيمت هاي بسيار زياد 
و س��ود هاي غير واقعي در اختيار مردم قرار مي گيرد كه با وزير صمت 

هماهنگ كرديم و اين موضوع را به ستاد تنظيم بازار ارجاع داديم. 
كاظم خاوازي اضاف��ه كرد: قيمتي ك��ه براي تخم مرغ يا س��اير اقالم 
پروتئيني اعالم ش��ده، در داخل برخي از واحد ه��ا مثل ميدان بهمن، 
ميادين تره بار يا بس��ياري از مغازه هاي سطح شهر، به قيمت مناسبي 
عرضه مي شود. خاوازي با بيان اينكه در همه اقالم پروتئيني 10 تا 15 
درصد بيش از سال گذشته توليد شده است، گفت: در تخم مرغ نزديك 
18 درصد افزايش توليد نسبت به سال گذشته داريم و در گوشت هم 

آمار كشتارگاه ها و توليد، بسيار بيشتر از سال گذشته است. 
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه در مرغ نيز افزايش توليد داريم، 
افزود: س��تاد تنظيم بازار وزارت صمت هم به ش��دت پيگير اين است 
كه براي واحد هاي بس��ته بندي، قيمت گذاري صورت گيرد تا جلوي 
سود هاي غير واقعي گرفته شود. وي گفت: توليد به اندازه كافي وجود 
دارد و قول داديم و پيگيري كرديم كه نمونه آن، كنترل بازار مرغ بود 
كه اين بازار را آرام كرديم و به وفور توليد كنندگان در حال توليد مرغ و 
تخم مرغ هستند ضمن اينكه در 10 روز گذشته بيش از 3 هزار تن تخم 
مرغ وارد بازار، غير از بازار عادي تهران كرديم تا قيمت ها كاهش يابد. 

خاوازي با بيان اينكه تثبيت قيمت ها روز به روز در اقالم پروتئيني بهتر 
خواهد شد، گفت: كارگروه مشخصي را با وزارت صمت داريم و بحث هاي 
روز را پيگيري مي كنيم و اميدواريم شاهد افزايش قيمت محصوالت 

پروتئيني نباشيم. 

دبي�ر ق�رارگاه مرکزي جه�اد س�ازندگي و 
محروميت زدايي سپاه گفت: اگر چه مسئوليت 
اصلي محروميت زدايي بر عهده دولت است 
اما س�پاه در کنار برق�راري امني�ت پايدار و 
دفاع از س�رزمين ايران اس�المي، در مسير 
محروميت زدايي نيز دولت را همراهي مي کند. 
سردار س��يدضياءالدين حزني، مشاوره فرمانده 
كل و دبي��ر ق��رارگاه مركزي جهاد س��ازندگي 
و محروميت زداي��ي س��پاه )كوثر( در نشس��ت 
خبري كه روز گذش��ته در محل روابط عمومي 
س��پاه برگزار ش��د، با بي��ان اينك��ه مأموريت 
اصلي و اساس��ي س��پاه امنيت پايدار و دفاع از 
سرزمين ايران اس��المي اس��ت، اظهار داشت: 
محروميت زداي��ي و خدمت رس��اني ب��ه مردم 
عزيزمان به ويژه اقش��ار محروم و مناطق مرزي 

نيز در دستور كار سپاه قرار دارد. 
فرمان��ده كل و دبي��ر ق��رارگاه مرك��زي جهاد 
س��ازندگي و محروميت زداي��ي س��پاه )كوثر( 
گف��ت: خدمت ب��ه محرومان هم��واره در دين 
اس��الم و انقالب اس��المي مورد تأكي��د بوده و 
امام خمين��ي)ره( و مق��ام معظ��م رهبري نيز 
همواره به اين موضوع اشاره داشته اند، بر همين 
اساس سپاه در سيل و باليا و اتفاقي از اين دست 
با س��رعت وارد عمل می ش��ود و به مردم عزيز 

خدمت رساني مي كند. 
س��ردار حزني اظهار داشت: مس��ئوليت اصلي 
محروميت زدايي بر عهده دولت است اما سپاه در 
كنار دولت اقدامات خود را انجام مي دهد، كمك 
به دول��ت و خدمت به مردم و اثب��ات كارآمدي 
نظام در مناطق محروم و حل مش��كالت مردم 

محروم از مهم ترين اهدافي اس��ت كه ما دنبال 
مي كنيم، ما ب��ه دنبال جلوگي��ري از مهاجرت 
روستاييان به شهرها هس��تيم، به همين دليل 
به اج��راي طرح هاي مختل��ف و احياي مناطق 

مرزي مي پردازيم. 
وي اظهار تصريح كرد: در تالش هستيم مشكالت 
روستاها و اس��تان هاي محروم را برطرف كنيم، 
تهيه جهيزيه و ايجاد شرايط ازدواج آسان يكي 
از حوزه ه��اي فعاليت س��پاه اس��ت، همچنين 
ساخت مسكن مددجويي، مدارس، حوزه هاي 
علميه، آباداني حواش��ي شهرهاي بزرگي مانند 
تهران، اصفهان، مش��هد و… را در دستور كار 

خود داريم. 

دبي��ر ق��رارگاه مرك��زي جه��اد س��ازندگي و 
محروميت زدايي سپاه آب و اشتغال را دو اولويت 
اصلي قرارگاه جهاد سازندگي و محروميت زدايي 
سپاه دانست و گفت: در حوزه آب، ترميم قنات 
و چاه ه��ا را دنبال مي كني��م. همچنين با ايجاد 
اش��تغال در حوزه هايي مانند پ��رورش ماهي، 
پرورش دام و طيور تالش داريم مشكالت مردم 
را در اين حوزه ها كاه��ش دهيم و معتقديم اين 
اقدامات امنيت و توسعه پايدار را به دنبال دارد. 
س��ردار حزني برپايي بيمارستان هاي صحرايي 
در مناطق مختلف كشور و ارائه خدمات پزشكي 
به محرومان را از ديگر اقدامات قرارگاه مركزي 
جهاد س��ازندگي و محروميت زدايي سپاه اعالم 

كرد و گفت: بيمارستان هاي صحرايي سپاه در 
مناطق مختلف مرزي و محروم برپا مي ش��ود و 
خدمات رايگان به مردم عزيزمان ارائه مي كنيم. 
وي با بيان اينكه احداث جاده، س��اخت مسجد 
و مراك��ز بهداش��تي، منب��ع آب و… از ديگ��ر 
اقدام��ات قرارگاه مرك��زي جهاد س��ازندگي و 
محروميت زدايي سپاه است، تصريح كرد: اعتياد، 
طالق، بيكاري و مشكالت اقتصادي از مهم ترين 
مش��كالت جامعه اس��ت و س��پاه در كنار ساير 
دستگاه ها تالش دارد اين مش��كالت را در حد 

توان كاهش دهد. 
سردار حزني گفت: مسئوالن مي آيند و مي روند 
و اين مردم هستند كه مي مانند، پس بايد خود 
را خادم مردم بدانيم و بر همين اساس است كه 
در سپاه پاسداران انقالب اسالمي همه رده ها و 
نيروها در كنار مسئوليت اصلي خود يعني تأمين 
امنيت، وظيفه خدمت رساني به مردم عزيزمان را 

بر عهده دارند. 
دبي��ر ق��رارگاه مرك��زي جه��اد س��ازندگي و 
محروميت زدايي س��پاه گفت: جهاد سازندگي 
يادآور خاطرات دفاع مقدس و خدماتي اس��ت 
كه اين نهاد مقدس به كش��ور و مردم در روزها 
و س��ال هاي گذش��ته انجام داد، م��ا معتقديم 
جهاد سازندگي تجربه موفقي بود كه مي طلبد 
مسئوالن مجدداً تصميم به احياي آن بگيرند و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي قطعاً در كنار آنها 
و دوشادوش آنها آماده خدمت به مردم است، از 
اين رو از همه خيرين و مسئوالن و دستگاه هاي 
متصدي مي خواهيم بيايند و دست در دست هم 

سنگ محروميت را از پيش رو برداريم.

»آب و اشتغال« برنامه محرومیت زدایی سپاه در سال آینده
سردار حزنی: سپاه در ميدان محروميت زدايي دولت ها را همراهي مي کند
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