
 پاسکاری مالیات بر خانه های خالی
بین دستگاه های دولتی

4 سال از تعلل دولت جهت اخذ مالیات از خانه های خالی می گذرد، قیمت ها غیرقابل تحمل شده است
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همزمان با قطع س�ه ماهه صادرات گاز ایران به 
ترکیه، شرکت بوتاش با اس�تناد به بند بازبینی 
قیمت، خواستار کاهش ۲۲ درصدی گازبها شد.

به گزارش مهر، طبق گفته یک مقام آگاه اسفند سال 
گذش��ته بود که ترکیه طی نامه ای رس��می از ایران 
درخواست کرد با تعویق سه ماهه پرداخت پول گاز 
دریافتی از ایران موافقت کند که ش��رکت ملی گاز 
ایران هم در پاسخ خود با این درخواست مخالفت کرد. 
چند روز پس از این نامه بود ک��ه خط لوله صادراتی 
ایران در ترکیه آسیب دید. نکته مهم در انفجار خط 
لوله صادرات گاز ایران به ترکی��ه که در ۹۰۰ متری 
خاک ترکیه )نس��بت به صفر مرزی( رخ داده اینکه 
طبق نظر کارشناسان از نظر امنیتی، کاماًل در چتر 
حفاظتی و رصدی نیروهای نظامی ترکیه قرار دارد و 
تا به امروز هیچ انفجار یا خرابکاری در این فاصله رخ 
نداده اس��ت. پس از انفجار خط لوله جمشیدی دانا، 
مدیر وقت دیسپچینگ ش��رکت ملی گاز ایران طی 
اظهارنظری عجوالنه دلی��ل این حادثه را خرابکاری 
گروهک پ.ک.ک عنوان کرد که این موضع عجوالنه 

مورد استقبال طرف ترکی قرار گرفت.
   به بهانه کرونا به کام ترک ها

اطالعات کسب شده خبرنگار مهر نشان می دهد، 
ش��رکت ترکیه بوتاش به استناد موضع ایران، طی 
نامه نگاری های انجام شده با شرکت ملی گاز ایران 
اعالم کرد که ش��رایط فورس ماژور است تا شرکت 
ملی گاز ایران نتواند بابت تأخیر در تعمیر خط لوله 
و کوتاهی ترکیه به داوری شکایت ببرد. همزمان با 
انفعال ش��رکت ملی گاز ایران، ترک ها نیز به بهانه 
کرونا شرایط را برای حضور گروه فنی ایرانی جهت 
بازدید از محل حادثه س��خت کردند و تا به امروز 
هیچ یک از کارکنان شرکت ملی گاز نتوانستند از 
محل حادثه گزارش تهیه کنند. طبق گفته یکی از 
مطلعان در چنین شرایطی، شرکت ملی گاز در یک 

اقدام عجیب یکی از کارشناسان ترکیه ای را مأمور 
این کار می کند و این فرد ترکیه ای به نمایندگی از 
جمهوری اس��المی ایران به محل انفجار مي رود و 
گزارشی را برای شرکت ملی گاز ایران تهیه می کند. 
وزارت نفت موضوع عدم هم��کاری ترکیه را برای 
بازدید از محل حادثه بهانه می کند، در ش��رایطی 
که به راحتی  می شد از کانال وزارت امور خارجه این 

مشکل را برطرف کرد.
   شکایت سوم 

ترکیه که طی ۱۰ سال گذشته دو بار از گرانفروشی 
گاز ایران به داوری شکایت برده است از انفعال وزارت 
نفت بیشترین بهره را برده و سومین درخواست خود 
را ب��رای بازبینی قیم��ت )revision price(  به 
میزان ۲۲ درصد تقدیم طرف ایرانی کرده اس��ت. 
ش��رکت ملی گاز تاکنون به این نامه پاس��خ نداده 
است و اگر طرفین از طریق مذاکره نتوانند اختالف 

خود را برطرف کنند، داوری مانند دو دوره گذشته 
در این باره تصمیم گیری می کن��د. ترکیه تاکنون 
توانسته طی ۱۰ سال گذشته ۲۵ درصد از قیمت 
گاز ایران را از طریق بند قراردادی مورد اشاره بکاهد 
و این بار هم برای کاهش ۲۲ درصدی بهای امروز گاز 

خیز برداشته است.
   قصه از کجا شروع شد؟ 

نخستین ش��کایت ترکیه از گرانفروش��ی گاز ایران 
مربوط به سال ۸۵  می شد. طبق اطالعات به دست 
آمده داوری س��وئیس، ایران را در سال ۸۷ به دلیل 
گرانفروش��ی گاز، ۹۷۰ میلی��ون دالر جریمه کرد 
و بر اس��اس حکم داوری ایران باید ای��ن مبلغ را به 
ترکیه پرداخت می ک��رد. اندکی پ��س از ابالغ این 
حکم، شرکت ملی گاز ایران با بررسی دقیق میزان 
واردات گاز ترکیه از ایران، متوجه ش��د که شرکت 
بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود از ایران گاز 

دریافت کرده است؛ بنابراین طبق مفاد قرارداد و بند 
pay takeor، دو صورتحساب برای ترک ها ارسال 
کرد. با ارسال این صورتحساب ها برای طرف خریدار 
که شامل دو صورتحساب ۶۰۲ و ۷۳۸ میلیون دالری  
می شد، جریمه ۹۷۰ میلیون دالری ایران تهاتر و در 
نهایت بیش از ۳۰۰ میلیون دالر به حساب شرکت 

ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد.
   ایران برنده شکایت گازی ترکیه! 

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه برای بار دوم در سال 
۹۱ ش��کایت دیگری علیه ش��رکت ملی گاز ایران 
تنظیم کرد و باز هم خواس��تار کاهش قیمت شد. 
طبق قرارداد، هر یک از طرفین می توانند هر پنج 
سال یک بار از بند بازبینی قیمت استفاده کنند که بر 
همین اساس، ترکیه برای بار دوم توانست ۱۳ درصد 
دیگر از گازبهای ایران کسر کند. حمیدرضا عراقی 
در تاریخ هفتم اس��فند ۹۲ اعالم کرد روند داوری 
میان دو کشور مطلوب و او راضی است؛ زنگنه هم در 
تاریخ ۲۹ فروردین ۹۳ با قاطعیت گفت ایران برنده 

شکایت گازی ترکیه خواهد بود.
   پیش بینی غلط 

زمس��تان ۹۴ رأی به س��ود ترکیه صادر شد که با 
حواشی بس��یاری همراه بود. زنگنه برای آنکه القا 
کند اتفاق خاصی رخ نداده در تاریخ ۱۶ بهمن ماه 
۹۴ گفت: »این رأی با آن چیزی که ترکیه به دنبال 
آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه 
و ناچیز اس��ت«. این در حالی است که چندی بعد 
مشخص شد منظور زنگنه از ناچیز بودن محکومیت 

ایران، رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دالر بوده است!
از س��وی دیگر طبق گفته یک مقام آگاه بهای گاز 
صادراتی ایران به ترکیه از گاز روسیه کمتر شد و هر 
هزار مترمکعب گاز طبیعی ایران به رقم ۱۶/۷ دالر 
رسید، درحالی که روس��یه هر هزار مترمکعب گاز 

خود را به قیمت ۲۰ دالر به ترکیه می فروخت.

درخواست سوم ترکیه به شرکت ملی گاز ابالغ شد

درخواست کاهش ۲۲ درصدی قیمت گاز بعد از قطع 3 ماهه صادرات به ترکیه
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کولبری به زودی رسمیت می یابد
مدیرکل دفتر پیش�گیری از قاچاق کاال گفت: ب�ه زودی مبادالت 
مرزی از جمل�ه کولبری ب�ه نحوی که کس�ب و کار مرزنش�ینان 
کنترل ش�ود و ادامه داش�ته باشد به رسمیت ش�ناخته می شود.
امیرمحمد پرهام فر در گفت وگو با مهر درباره کش��فیات قاچاق لوازم 
خانگی گفت: بر اس��اس آمار نیروی انتظامی، کش��فیات قاچاق لوازم 
خانگی در سال ۹۷، ۶ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال بوده که در سال ۹۸ با 

رشد ۶/۷ درصدی به ۷ هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال رسیده است.
وی با بیان اینکه سامانه شناسه کاال و کد رهگیری در حال حاضر اجرا 
می ش��ود، افزود: فعاًل کاالهای وارداتی نداریم، اما در اواخر سال ۹۶ و 
اوایل ۹۷ که لوازم خانگی وارد  می شد در آن مقطع زمانی ثبت سفارش 

لوازم خانگی منوط به اخذ شناسه شده بود.
پرهام فر ادامه داد: شناسه در حال حاضر یا درباره تولید داخل است یا 
کاالهایی که سفارش شده بودند، اما ترخیص نشده  بودند که این مورد 
بسیار ناچیز است. بنابراین کاالهایی که ثبت سفارش شده باشند، اما 
ترخیص نشده باش��ند حتماً با شناس��ه کاال و کد رهگیری از گمرک 

خارج می شوند.
امیرمحمد پرهام فر اظهار داش��ت: دول��ت تا ۳۱ خ��رداد ضوابطی را 
پیش بینی کرده که آن میزان از لوازم خانگی که از س��نوات قبل وارد 
کشور شده، چه تولیدات داخل بوده و چه خارجی، اما شناسه نگرفته 
بودند، بتوانند کاالیشان را معرفی و شناسه شان را دریافت کنند. بنابراین 
تا ۳۱ خرداد صاحبان کاالهای موجود در سطح عرضه که در مغازه ها و 
انبارک ها بودند، فرصت داشتند با ارائه مستندات درباره تولید داخل یا 

واردات، شناسه کاال را دریافت کنند.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کاال و ارز درباره زمان اجرای مبارزه با 
کاالهای فاقد شناسه کاال و کد رهگیری گفت: برای اجرای طرح، هنوز 
زمان مشخصی تعیین نشده است، چون باید اقداماتی انجام شود و حوزه 

مقابله باید مؤلفه هایی را کنار هم قرار دهد و برخورد را شروع کند.

پرواز به 7مقصد خارجی باز شد
ترکیه فعاًل  نه

دبیر انجم�ن ش�رکت های هواپیمایی گف�ت: به دلیل ش�رایطی 
ک�ه ش�یوع وی�روس کرون�ا در کش�ور ب�ه وج�ود آورده و در 
این روزها ش�اهد تش�دید این وضعیت هس�تیم، احتم�ال دارد 
پروازه�ای خارج�ی ب�ه مقص�د اس�تانبول ک�ه ق�رار ب�ود از 
اول آگوس�ت )۱۱ مرداد م�اه( راه اندازی ش�ود به تعوی�ق بیفتد.

به گزارش ایسنا، در پی مذاکرات صورت گرفته برای راه اندازی پروازهای 
مس��افری بین کش��ورهای مختلف، ایران نیز طی هفته های گذشته 
مذاکرات بسیاری با کشورهای مختلف در این راستا انجام داد و نتیجه 

آن افزایش پروازهای خارجی به مقاصد مختلف بود.
در این راس��تا هفت مقصد خارجی برای پروازهای برنامه ای باز شد و 
خبرهایي مبنی بر مذاکره ای��ران و ترکیه برای راه ان��دازی پروازها به 
مقصد این کشور همسایه از اول آگوست مقارن با ۱۱ مرداد ماه امسال 

منتشر شد.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی درباره 
آخرین وضعی��ت پروازهای ترکیه و دیگر پروازه��ای خارجی گفت: با 
توجه به شرایطی که شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در کشور طی 
هفته گذشته به وجود آورده، ممکن است ازسر گیری پروازهای ترکیه 
به تعویق بیفتد، در واقع همه چیز در این زمینه بستگی به شرایط شیوع 

و گسترش ویروس کرونا دارد.
وی افزود: مردم با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی می توانند جلوی 
گسترش شیوع این ویروس را در کشور بگیرند. امیدواریم هرچه زودتر 

شرایط همه کشورهای جهان از نظر این بیماری بهتر شود.
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی همچنین درباره دیگر پروازهای 
خارجی ادامه داد: طی هفته گذش��ته تنها تغییری ک��ه در پروازهای 
خارجی رخ داد، افزایش تعداد دفعات پرواز به مقاصد توافق شده قبلی 
بود. به این معنا که پروازهای پاریس و آمستردام به دو پرواز در هفته و 
پروازهای لندن به سه پرواز در هفته افزایش پیدا کرد. همچنین برای 
مقاصدی مانند منچستر، بانکوک و کواالالمپور به صورت هفتگی یک 

پرواز برنامه ریزی شده داریم.
اسعدی سامانی گفت: پروازهای استانبول به صورت موردی و برای 
سفر افرادی که مقیم ترکیه هستند، انجام می شود و در صورتی که 
ایرانیان در ترکیه باشند و قصد بازگشت به کشور را داشته باشند، 

آنها را بازمی گردانیم.

 همتی: کسری بودجه دولت 
بهتر از سال های قبل مدیریت می شود

رئی�س کل بان�ک مرکزی ب�ا اش�اره به نق�د برخی کارشناس�ان 
نس�بت به رش�د باالی نقدینگ�ی و پایه پول�ی در س�ه ماهه اول 
امس�ال نوش�ت: به رغم کس�ری بودجه قابل توجه دولت، رش�د 
8/8 درص�دي پای�ه پول�ی در س�ه ماه�ه اول س�ال ٩٩ چندان 
فاصل�ه معن�اداری با رش�دهای فصل�ی س�ال های قبل ن�دارد.

به گزارش فارس، عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: 
کارشناس��ان اقتصادی در این روزها چند نکته را برجسته کرده اند که 

شایسته است توضیحات الزم داده شود.
این کارشناسان، رشد نقدینگی سال ۹۸ و سه  ماهه اول ۹۹ را بسیار 
زیاد می دانند. رش��د پایه پولی سال گذش��ته بیش از متوسط ۵۰ 
سال اقتصاد بوده است، اما به رغم کسری بودجه قابل توجه دولت، 
فاصله چندانی با آن متوسط نداشته و رشد ۸/۸ درصد آن در سه 
ماهه اول سال ۹۹ نیز چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی 

سال های قبل ندارد.
البته رش��د نقدینگی همواره یک پدیده س��اختاری در اقتصاد ایران 
بوده است. نکته مهم اینکه حجم نقدینگی موجود و حتی  رشد کنونی 
آن نمی تواند موجب آن تورم باالیی شود که پیش بینی می کنند، چراکه 
بخشی از همین نقدینگی موجود برای تأمین کسری بودجه استفاده 

خواهد شد. 
در واقع، فروش دارایی، انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسری بودجه 
از اوراق، به معناي استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه 

فشاری به پایه پولی وارد شود.
البته الزم است سیاس��ت  های احتیاطی کالن در بقیه بخش های 
اقتص��اد کالن با دق��ت اعمال ش��ود تا از انباش��ت ریس��ک های 
سیستماتیک جلوگیری ش��ود و اقدامات ثبات ساز بانک مرکزی 
خنثی نشود. تا آنجایی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط می شود، 
می توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعاً بهتر 
از سال های قبل مدیریت می شود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز 
به سمت نرخ سودی پیش می رود که در بازار بین بانکی و در دامنه 
داالن کف و سقف که از فردا بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط 

بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.
امیدوارم کارشناسان محترم با دقت و با مسئولیت شناسی الزم، 
با ارائ��ه تحلیل علمی اقتص��اد، بانک مرکزی را ی��اری و از طرح 
مسائلی که ممکن اس��ت موجب سفته  بازی یا تحریک انتظارات 

شود، دوری کنند.

 ارزآوری پروژه 
بندر چابهار

مق�ام مس�ئول س�ازمان بن�ادر ب�ا بی�ان اینک�ه »توس�عه بندر 
چابه�ار هزینه ه�ای تحریم امری�کا را افزای�ش داد، گف�ت: تنها 
پ�روژه ای ک�ه توانس�ت قس�متی از گن�ج  پنه�ان م�ورد تأکید 
رهب�ر معظ�م انق�الب را در چابه�ار نمایان کن�د، این بن�در بود.
بهزور آقایی در گفت وگو با تسنیم با یادآوری اینکه بعد از توسعه بندر 
چابهار دیدگاه این بود که بندر را پرترافیک کنیم، افزود: بر این اساس 
هزینه اسالت از ۵۵۰ دالر به ۲۷۵ دالر به ازای هر TEU در مسیر بندر 

شهید بهشتی و بنادر موندرا و ناواشیوا کاهش یافت.
وی با تأکید بر اینکه در ح��وزه اقتصاد هیچ محدودیت��ی نداریم، تصریح 
کرد: بندر چابهار با همه شاخص های بندری، دریایی و اقتصادی می تواند 
پاسخگوی تمام نیازهای کشور باشد. این بندر از منظر پدافند غیرعامل و بعد 
امنیتی از اهمیت بسیار باالیی برای کشورمان برخوردار است. آقایی با اشاره 
به توافقنامه ایران- هند- افغانستان یادآور شد: بر این اساس ۹ فروند کشتی 
حامل کاالی اساسی هند به افغانستان در بندر چابهار پهلوگیری کردند. این 
محموله ها را در هند تحویل گرفته و در مرز افغانستان تحویل داده ایم. وی 
بیان کرد: زمان جابه جایی کاالی اساسی از هند به افغانستان در ابتدا حدود 
دو ماه بود که این زمان را به یک هفته ت��ا ۱۰ روز کاهش دادیم. این اقدام 
باعث ایجاد ۱۰ هزار تردد در استان سیستان و بلوچستان شد. ضمن اینکه 
هر کانتینر ترانزیتی آورده ای حدود ۱۸۶۰ دالر برای ما دارد.وی با تأکید بر 
اینکه با اجرای پروژه بندر چابهار به عنوان قسمتی از جغرافیای جمهوری 
اسالمی هزینه تحریم های امریکا را افزایش دادیم، گفت: به رغم اینکه هند 
باید از تحریم های امریکا علیه ایران تبعیت کند، اما به دلیل صرفه  اقتصادی 
که بندر چابهار برای این کشور دارد، امریکا مجبور شد هند را در این پروژه 
مستثنی کند. آقایی گفت: در زمان حاضر با توجه به اقدامات انجام شده، 
هزینه حمل کانتینر ۲۰ فوت از بندر شهید بهشتی و بنادر موندرا و ناواشیوا 
به ۲۲۰ دالر و هزینه حمل کانتینر ۴۰ فوت به ۳۵۰ دالر از بندر ش��هید 

بهشتی و بنادر موندرا و ناواشیوا کاهش یافته است.
........................................................................................................................

درآمد 3هزارو800 میلیاردتومانی 
کارگزاری های بورس 

افزای�ش میزان س�رمایه گذاری در ب�ورس طی ماه های گذش�ته 
درآم�د کارگزاری ه�ا را با رش�د قابل توجه�ی مواجه ک�رده، اما 
خدم�ات ارائ�ه ش�ده توس�ط آنه�ا تغیی�ری نک�رده اس�ت.
به گزارش فارس، آمارها می گویند طی س��ه ماه اول سال ۹۹، روزانه 
حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در بورس مبادله صورت گرفته اس��ت. 
حتی روز یک شنبه هش��تم تیرماه ۹۹ بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان 
مبادله در بورس صورت گرفته که تمام اعداد و ارقام قبلی را پشت سر 
گذاشته و رکورد جدیدی از این باب زده شده است. طی سه ماه اول سال 
۹۹ که ۴۷ روز بورس باز بوده، ح��دود ۴۹۲ هزار میلیارد تومان ارزش 
مبادالت انجام شده، بوده است،  اگر این عدد را در ۰/۰۱۴ درصد ضرب 
کنیم، میزان کارمزد دریافتی از سرمایه گذارانی که در بازار سهام معامله 
داشته اند، بیش از ۷۲۰۰ میلیارد تومان می ش��ود. سهم کارگزاری ها 
حدود ۵۳ درصد مجموع کارمزد دریافتی، یعنی معادل ۳۸۰۰ میلیارد 
تومان می ش��ود. س��هم س��ازمان بورس بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان، 
س��هم حق نظارت س��ازمان حدود ۳۰۰ میلیارد تومان، سهم شرکت 
سپرده گذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان، سهم فناوری ۱۲۵ میلیارد 

تومان و سهم مالیات هم ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
حال باید دی��د کارگزاری ها با این درآمد هنگفت چ��را فکری به حال 
سیستم های نرم افزاری خود برای کارآمدسازی آن و کاهش مشکالت 
سرمایه گذاران نمی کنند. سازمان بورس و بخش نظارت بر کارگزاران 
این سازمان باید به این مسئله ورود کند و عالوه بر شکستن انحصار فعلی 
که در اختیار تنها ۱۰۸ ش��رکت کارگزاری است، بر ایجاد رقابت میان 
کارگزاران، آنها را وادار به به روزرسانی سیستم های سخت افزاری خود 
کند. البته نباید از مشکالت هسته معامالت نیز گذشت. طی روزهای 
گذشته و هر بار که بازار با رش��د یا اصالح مواجه بوده، هسته معامالت 
توان پاسخگویی به سفارشات را نداشته است و می توان گفت سازمان 

بورس هنوز توانایی میزبانی از این همه سرمایه گذار را ندارد.
........................................................................................................................

 طرح ملي تولید خوراك دام
با صرفه جویي ۴ هزار میلیارد توماني 

رئیس اتحادی�ه کارخانجات خ�وراک دام، طی�ور و آبزیان گفت: 
از شهریور س�ال جاري طرح مل�ي جایگزیني خ�وراک دام آماده 
با خام فروش�ي نهاده ه�ا آغاز و ضم�ن افزایش به�ره وري تولید، 
صرفه جوی�ي 4 ه�زار میلی�ارد توماني در س�ال ایجاد مي ش�ود. 
حسین کیهاني، در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: مواد اولیه مورد نیاز تولید 
خوراک دام در کشور عمدتاً وارداتي است و به دلیل تحریم ها مشکالتي براي 
تأمین این مواد اولیه وجود دارد، به همین منظور مس��ئوالن کشور به این 
جمع بندي رسیده اند که با استفاده از ظرفیت کارخانجات تولید خوراک دام 
مي توان صرفه جویي زیادي ایجاد کرد. وي افزود: در سال حدود ۱۵ میلیون 
تن مواد علوفه اي و نهاده ها را به کشور وارد مي کنیم، در صورتي که بتوانیم 
مصرف خود را به جاي اس��تفاده از نهاده هاي خام دامي به سمت خوراک 
آماده ببریم، صرفه جویي ۱۲ تا ۱۳درصدي را در بخش مواد اولیه وارداتي و 

همچنین صرفه جویي ارزي خواهیم داشت. 
رئیس هیئت مدی��ره اتحادیه کارخانجات خ��وراک دام، طیور و آبزیان 
ادامه داد: بر این اساس از محل واردات ۹ میلیون تني ذرت، یک میلیون 
و ۱۷۰ هزار تن صرفه جویي و همچنین ۴۵۰ هزار تن در مصرف کنجاله 
سویا صرفه جویي ایجاد مي شود و به طور میانگین ۱۳ درصد در مصرف 
نهاده هاي دامي صرفه جویي خواهیم داش��ت. وي بابیان اینکه صنعت 
طیور کشور با کمبود مصرف ریزمغزي ها و ویتامین در طول دوره پرورش 
مواجه هستند، تصریح کرد: استفاده از خوراک دام آماده منجر به بهبود 
کیفیت مرغ تولیدي مي ش��ود و ۱/۵ درصد از افت الشه در کشتارگاه را 
مي کاهد و مرغ چربي کمتري به خود مي گیرد. کیهاني گفت: سازمان 
دامپزشکي و وزیر جهاد کشاورزي اصرار دارند که این طرح در کشور به 
مرحله اجرایي برسد که منجر به صرفه جویي منابع ریالي و ارزي مي شود 
و در واقع به نفع منافع ملي اس��ت. وي بیان داشت: این طرح با پشتوانه 
وزارت جهاد کشاورزي و سازمان دامپزشکي در استان گلستان به صورت 
پایلوت انجام شده و برآورد شده که از ش��هریور ماه این طرح به صورت 
ملي انجام شود. این مقام مسئول اظهار داشت: کارخانجات خوراک دام 
با ۴۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند ،اما این ظرفیت را دارند 
که در صورت اجراي طرح، کل نیاز کشور را تأمین کنند و حتي در صورت 
صدور مجوز صادرات داشته باشند. کیهاني گفت: حدود ۲۱ میلیون تن 
ظرفیت اسمي کارخانه هاي خوراک دام است که محصوالتي با تکنولوژي 

باال و در حد استاندارد هاي اتحادیه اروپا تولید مي کنند. 
وي گفت: پیش بیني مي شود با اجراي این طرح ۴ هزار میلیارد تومان 
در سال صرفه  جویي مصرف خوراک دام در کشور ایجاد شود و میانگین 
ضریب تبدیل در مرغداري هاي کشور از ۸/درصد به ۶/درصد برسد که 
استاندارد مناسبي براي بهره وري صنعت طیور کشور است. کیهاني در 
پاس��خ به اینکه مصرف نهاده هاي دام و طیور به صورت خوراک آماده 
چقدر منجر به کاهش هزینه هاي تولید کنندگان دام و طیور خواهد شد  
گفت: درست است که مصرف خوراک دام آماده نسبت به خوراکي که 
در خود واحد هاي تولید تهیه مي شود قیمت باالتري دارد اما از لحاظ 
کیفي تفاوت هاي زیادي با خوراکي که به صورت دستي تهیه شده دارد. 
وي افزود: استفاده از خوراک دام آماده عالوه بر اینکه ضریب تبدیل را 
باال مي برد از لحاظ بهداش��تي نیز مورد اهمیت است و منجر به حذف 
آلودگي هایي مانند آفالتوکس��ین، قارچ ها و غیره مي ش��ود که براي 

تولید کنندگان و مصرف کنندگان مورد اهمیت است.

در حالي ک�ه معافی�ت مالیاتي دهها س�اله براي 
خانه هاي خالي، بازار ش�ناور مس�کن را کوچک 
و بازار خانه هاي خال�ي را بزرگ کرده اس�ت و از 
تعلل دولت براي اخذ مالی�ات از خانه هاي خالي 
چهارس�ال مي گذرد و قیمت ها در این حوزه سر 
به فل�ک مي زند، نماین�دگان مجلس خواس�تار 
حضور رئیس جمهور و همچنین وزراي اقتصاد و 
راه و شهرسازي در مجلس جهت پاسخگویي در 
رابطه با آشفته بازار مس�کن و اجاره بها شده اند. 
هزینه هاي مسکن و اجاره بها حلقه تنگناي مالي را 
روز به روز براي خانوار تنگ تر مي کند و در شرایطي 
که به نظر مي رسد، فصل نقل و انتقاالت مستأجران 
در سال جاري یکي از سخت ترین فصول در تاریخ 
اقتصاد ایران باشد، بسیاري از خانوارهایي که طبق 
برنامه ریزي و پس انداز دهها ساله تصور مي کردند در 
سال جاري صاحبخانه شوند، رؤیاي خانه دار شدن 
خود را بر ب��اد رفته دیدند و به ف��رض ثبات قیمت 
مسکن سال هاي سال باید براي تحقق خانه دار شدن 

پس انداز کنند. 
   تعلل در اجرای مالیات بر خانه های خالی

اظهارات مقامات دولتي و نمایندگان مجلس نش��ان 
مي دهد که به خوبي از وضعیت قیمت ها در بازار مسکن 
و اجاره بها خبر دارن��د و رئیس جمهور ب��راي بهبود 
وضعیت دستوراتي را به کابینه داده است و نمایندگان 
نیز طرح هایي را در همین راستا تهیه کرده اند. یکي از 
طرح هایي که اگر از سال ۹۵ اجرا مي شد، شاید وضعیت 
کنوني بازار مسکن و اجاره بها آشفته نبود، طرح مالیات 
بر خانه هاي خالي بود و به نظر مي رسد در مقام عمل 
مقاومت جدي در برابر ورود طرح هاي مالیاتي به بخش 
زمین و ساختمان و شفاف س��ازي مالکیت ها در این 
بخش است. نماینده مردم ساري در مجلس گفت: طرح 
هر ایراني یک مسکن با هدف رفع مشکالت بازار مسکن 

در مجلس کلید خورد. 
علي بابایي، نماینده مردم ساري در مجلس شوراي 
اس��المي گفت: طرح »هر ایراني یک مس��کن« در 
مجلس با هدف بهبود فضاي حاکم بر بازار مسکن در 
مجلس کلید خورد. وي افزود: در این طرح کساني که 
بیش از یک واحد مس��کوني در اختیار داشته باشند 
باید تا سقف ۲۰ درصد چه در معامله و چه موارد دیگر 
مالیات پرداخت کنند. نماینده مردم ساري در مجلس 
شوراي اسالمي  اظهار داشت: این طرح به دنبال این 
است که بازار مسکن را ساماندهي کرده و مانع از خالي 

ماندن واحدهاي مسکوني شود. 
   از مالیات خانه هاي خالي چه خبر؟

با وجود آنکه دولت رس��ماً س��امانه اخ��ذ مالیات از 
خانه هاي خالي را به س��ازمان ام��ور مالیاتي تحویل 
داده است، نمایندگان مجلس مي گویند که این سامانه 
در دو ماه اخیر بین سازمان امور مالیاتي و وزارت راه و 
شهرسازي پاسکاري مي شود. اخذ مالیات از خانه هاي 
خالي به عنوان یکي از ابزارهاي ایجاد تعادل و آرامش 

در بازار مسکن، کماکان در کش و قوس قرار دارد. 
بر اساس قانون باید از سال ۱۳۹۵ واحدهاي مسکوني 
خالي از سکنه مشمول مالیات شوند. این نوع مالیات با 
مالیات اجاره تفاوت دارد. مالیات بر اجاره سال هاست 
که براي واحدهاي بزرگتر از ۱۵۰ متر اعمال مي شود، 
اما مالیات خانه هاي خالي قرار است همه متراژ ها را 

تحت پوشش قرار دهد. 
   دریافت ۱/5 براب�ر ارزش اجاره واحد خالي 

در سال چهارم
طبق اعالم محمود علی��زاده، معاون س��ازمان امور 
مالیاتي، اگر هر واحد مسکوني بیش از یکسال خالي 
از س��کنه و بال اس��تفاده بماند، به عنوان خانه خالي 
مشمول مالیات ماده ۵۴ قانون مي شود. بر این اساس 
در سال اول، واحدهاي خالي مشمول مالیات نیست، 

اما در سال دوم به میزان ۵۰ درصد ارزش ساالنه اجاره 
ملک مشمول مالیات مي شود. مالکان خانه هاي خالي 
باید در سال س��وم معادل صددرصد ارزش اجاري و 
در س��ال چهارم ۱/۵ برابر مبلغ اجاره ساالنه مالیات 
بپردازند. زمان محاسبه نیز از سال  ۱۳۹۵ یعني زمان 

تصویب قانون است. 
پیش نیاز دریافت مالیات از خانه هاي خالي، سامانه 
امالک و اسکان اس��ت که اواخر بهمن سال ۱۳۹۸ 
بود ک��ه وزارت راه و شهرس��ازي در یک مراس��م، 
این س��امانه را رونمای��ي کرد. پ��س از آن در اواخر 
اردیبهش��ت ماه کمیس��یون اقتصادي دولت طي 
مصوبه اي، بهره برداري از این س��امانه را به سازمان 
امور مالیاتي داد. البت��ه ۲۶ خرداد ماه هادي خاني، 
معاون سازمان امور مالیاتي گفت که اطالعات سامانه 
امالک در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. همان 
روز با ابالغ جهانگیري، مع��اون اول رئیس جمهور 
سامانه تش��خیص خانه هاي خالي رس��ماً تحویل 
سازمان امور مالیاتي ش��د. محمد اسالمي، وزیر راه 
و شهرس��ازي نیز در هفته هاي اخیر چند بار اعالم 
کرده که اولین برگ هاي مالیاتي در تابستان امسال 
تحویل مالکان واحدهاي خالي از سکنه خواهد شد، 
هر چند سازمان امور مالیاتي هنوز زمان دقیقي براي 

این موضوع اعالم نکرده است. 
   فرار دولت از مالیات گیری

حاال نماین��دگان مجل��س مدعي هس��تند که این 
سامانه میان وزارت راه و شهرس��ازي و سازمان امور 
مالیاتي پاسکاري مي شود. محمدرضا رضایي کوچي، 
رئیس کمیسیون عمران از تعلل دولت در این زمینه 
گالیه کرده و گفته است: در نشست هفته آینده این 
کمیسیون، موضوع راه اندازي سامانه امالک و اسکان 
با حضور اسالمي و دژپسند وزراي راه و شهرسازي و 

اقتصاد مورد بررسي قرار مي گیرد. 

   نشست ویژه کمیسیون
 با وزراي راه و اقتصاد

رئیس کمیس��یون عمران مجلس گفت: بر اس��اس 
برنامه ریزي صورت گرفته، در نشست هفته آینده این 
کمیسیون، موضوع راه اندازي سامانه امالک و اسکان 
با حضور اسالمي و دژپسند وزراي راه و شهرسازي و 

اقتصاد مورد بررسي قرار مي گیرد. 
محمدرض��ا رضایي کوچي در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
خبرگزاري خانه ملت، با انتقاد از تعل��ل وزارت راه و 
شهرسازي و سازمان امور مالیاتي در عدم راه اندازي 
سامانه امالک و اس��کان گفت: متأس��فانه در دو ماه 
اخیر شاهد هستیم که سامانه مذکور میان وزارت راه 
و سازمان مالیاتي پاسکاري مي شود و تنها مردم از این 
تعلل دچار آسیب مي شوند. محمدرضا رضایي کوچي، 
نماینده مردم جهرم در مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: وزارت راه و شهرس��ازي در چهار سال اخیر وعده 
راه اندازي و اجراي س��امانه امالک و اسکان را مطرح 
کرده، اما متأس��فانه از آن زمان تاکنون این مس��ئله 
محقق نشده است. وي گفت: یکي از دالیل بروز تنش 
در بازار مسکن و عدم توان دولت براي مدیریت بازار، 
فقدان پایگاه اطالعاتي دقیق است، از این رو راه اندازي 
سامانه امالک و اسکان مي تواند به جمع آوري اطالعات 

بازار مسکن از جمله خانه هاي خالي کمک کند. 
رضایي کوچي اف��زود: تا زماني که س��امانه امالک و 
اسکان راه اندازي نش��ود، نمي توان به صورت دقیق 
و برنامه ریزي شده نس��بت به مدیریت بازار مسکن 
اقدام کرد، از این رو دولت باید تمام همت خود را براي 

راه اندازي سامانه به کار گیرد. 
    وجود ۲/5میلیون خانه خالي در کشور

در این بین، سید امیر حسین قاضي زاده هاشمي، نایب 
رئیس مجلس شوراي اسالمي در صفحه شخصي خود 
در فضاي مجازي نوشت: ۲/۵میلیون مسکن خالي 
در ایران وجود دارد که ۸۰۰ هزار مورد آن در تهران 
است! متأسفانه کنترل نش��دن بازار مسکن مشکل 
اصلي بین عرضه و تقاض��اي حقیقي، به خصوص در 

کالنشهرهایي مانند تهران است. 
   موسوي الرگاني : طرح سؤال از رئیس جمهور 

به دلیل تورم افسارگسیخته آماده شد
سیدناصر موسوي الرگاني، عضو هیئت رئیسه مجلس 
در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشت: با 
توجه به تورم افسار گسیخته، افزایش روزانه قیمت 
طال، سکه، ارز و مس��کن، طرح س��ؤال از روحاني و 
احضارش به مجلس را آماده و در جلس��ه علني روز 
یک شنبه ۱۵ تیر ماه به جریان خواهم انداخت تا اگر 
روحاني برنامه اي براي اصالح امور ندارد، مجلس به او 
برنامه بدهد. شرایط فعلي قابل تحمل نیست. اعتراض 

مردم بحق است. 
   نرخ مسکن با بخشنامه کنترل نمی شود

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعاً تا زماني 
که دولت در عرص��ه کنترل بازار مس��کن، تولید و 
عرضه برنامه ریزي درستي نداشته باشد، نمي توان با 
مصوبه و دستور العمل بازار را مدیریت کرد. مجتبي 
یوسفي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اقدام 
رئیس جمهور در تعیین سقف براي افزایش نرخ 
اجاره بهاي مسکن گفت: به نظر من این اقدامات 
تأثیري در مدیریت بازار مسکن ندارد، زیرا بازار 
با بخش��نامه و مصاحبه به س��مت بهبود حرکت 

نخواهد کرد. 

   گزارش  یک
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