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حاال كه نوبت به اخ��ذ ماليات از خانه هاي خال��ي و همچنين احتمال 
برخورد قضايي با محتكران مسكن و دستكاري كنندگان قيمت در بازار 
مسكن و اجاره بها رسيده است، به نظر مي رس��د 2ميليون و 600 هزار 
خانه خالي در كشور مالك ندارد، زيرا صنوف مختلف از زير بار مالكيت 
خانه هاي خالي شانه خالي مي كنند، به طور نمونه در شرايطي كه چندي 
پيش يكي از مقامات اتحاديه امالك، بانك ها را مالك اصلي خانه هاي 
خالي معرفي كرده ب��ود، رئيس كل بانك مركزي ضم��ن تكذيب اين 
موضوع گفت: بانك ها تنها 10 هزار واحد مسكوني دارند كه آن هم خالي 
نيست. در هر حال به گفته معاون وزير راه و شهرسازي ماليات خانه هاي 

خالي بانك ها و دستگاه هاي دولتي دو برابر مي شود.
مالكان خانه هاي خالي شركت هاي ثروتمند، بدهكار به سيستم بانكي 
هستند كه منابع بانكي را به امالك موسوم به خانه هاي خالي از سكنه 
تبديل كرده اند و به جاي اينكه امروز از ناحيه احتكار 2ميليون و 600هزار 
واحد مسكوني و اخالل در بازار مسكن و اجاره بها با برخوردهاي قضايي و 
مالياتي جدي روبه رو شوند، به دنبال آن هستند كه از طريق اخذ مجوز 
افزايش س��رمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي هاي ملكي، خانه هاي 
خالي را كه در گذشته با وام هاي بانكي خريداري كرده اند، ارزشگذاري 
جديد كنند و بدين واسطه به دليل آنكه احتكار مسكن قيمت مسكن را 
به شكل نجومي باال برده است، بر ارزش سرمايه شخصي خود بيفزايند و 
مجدد با صورت مالي جديد براي اخذ تسهيالت بانكي به بانك ها مراجعه 
كنند. در اين شرايط، رئيس كل بانك مركزي به جاي اينكه از معماي 
افزايش حج��م خانه هاي خالي در كش��ور و مالكيت اي��ن خانه ها رمز 
گشايي كند، ضمن تكذيب اين موضوع كه بانك ها مالك خانه هاي خالي 
نيستند، گفت: بانك ها تنها 10 هزار واحد مسكوني دارند كه آن هم خالي 
نيست، اما با اين وجود، معاون وزير راه و شهرسازي گفت: براي خانه هاي 
خالي در تملك دس��تگاه هاي دولتي و بانك ها ضرايب مالياتي دو برابر 
در نظر گرفته شده است.  با وجودي كه مركز آمار حجم خانه هاي خالي 
در كشور را در سال 95 در حدود 2ميليون و 600 هزار واحد مسكوني 
عنوان كرد و بر اس��اس آهنگ رشد س��ال هاي 90 الي 95 امكان دارد 
حجم خانه هاي خالي در سال 1400به محدوده 3ميليون و 500 هزار 
واحد برسد، معماي مالكيت خانه هاي خالي در كشور هر روز پيچيده تر 
از روز گذشته مي ش��ود، زيرا از طرفي يكي از مقامات اتحاديه مشاوران 
ام��الك بانك ها را به عنوان مال��كان اصلي خانه ه��اي خالي به جامعه 
معرفي مي كند و از طرف ديگر رئيس كل بانك مركزي ضمن تكذيب 
اين موضوع مدعي است بانك ها 10 هزار واحد مسكوني دارند كه خالي 
هم نيستند با توجه به اينكه ارزش كنوني خانه هاي خالي در كشور اگر 
هر يك را تنها يك ميليارد تومان ارزش گذاري كنيم، معادل كل حجم 
نقدينگي موجود در كشور يعني 2600هزار ميليارد تومان است جا  دارد 
قوه قضائيه به واسطه دسترسي به اطالعات سازمان ثبت اسناد و امالك 

از راز مالكان خانه هاي خالي جهت اخذ مالياتي رمز گشايي كند. 
وقتي حجم معامالت خريد و فروش مسكن در ماه به 100هزار معامله 
هم نمي رسد و مشخص مي شود كه حجم خانه هاي خالي در كشور بر 
اساس آمار نفوس و مسكن س��ال 95 مركز آمار در حدود 2ميليون و 
600هزار واحد مسكوني خالي از سكنه است، دو آمار فوق نشان مي دهد 
كه عماًل نرخ هاي كنوني مس��كن از مقبولي��ت الزم و كافي برخوردار 
نيست، كما اينكه رئيس جمهور نيز نرخ هاي كنوني مسكن در كشور را 
با واقعيت هاي اقتصاد ايران منطبق ندانست، اما مردم بر اساس همين 
نرخ ها از خريد مسكن عاجز هستند و اجاره نشينان نيز فشار زيادي را از 
ناحيه رشد اجاره بها متحمل مي شوند، در اين بين نكته الينحل اين است 
هيچ يك از اشخاص حقيقي و حقوقي مالكيت خانه هاي خالي در كشور را 
برعهده نمي گيرد، زيرا اگر قيمت هر خانه خالي را تنها يك ميليارد تومان 
در نظر بگيريم به اين نتيجه مي رسيم كه ارزش خانه هاي خالي از سكنه 
در كشور معادل كل حجم نقدينگي موجود در كشور يعني 2600هزار 

ميليارد تومان است. 
ارزشعجيبخانههایخالی

واقعاً امروز براي افكار عمومي سؤال شده است كه چطور ارزش خانه هاي 
خالي از سكنه در كشور معادل كل حجم نقدينگي است. به نظر مي رسد 
نرخ گذاري در حوزه زمين و ساختمان با چنان انحراف عظيمي روبه رو 
شده اس��ت كه كل پول هاي موجود در اقتصاد اي��ران بايد براي خريد 
خانه هاي خالي بسيج ش��وند، از اين رو شائبه ش��كل گيري حباب در 
بازار مسكن بسيار تقويت شده است، در عين حال محتكران 2ميليون 
و 600هزار واحد مسكوني در كش��ور به دليل اخالل در بازار مسكن و 
همچنين زمينه سازي جهت رشد نرخ مسكن و اجاره بها بايد محاكمه 
ش��وند.  از آنجايي كه حجم خانه هاي خالي در سال 85 در حدود 600 
هزار واحد مس��كوني بود و در س��ال 90 به مح��دوده هزارو600واحد 
مسكوني رس��يد و در س��ال 95 نيز ركورد 2ميليون و 600هزار واحد 
مسكوني را شكست، اين روند نشان از رش��د حجم خانه هاي خالي در 
ايران دارد، به طوري كه بر اساس تكرار آهنگ رشد سال هاي 90 الي 95 
در حد فاصل سال هاي 95 الي 1400 پيش بيني مي شود 800هزار واحد 
مسكوني ديگر به خانه هاي خالي موجود در كشور افزوده شود و ركورد 
3ميليون و 400هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور خبر ساز 
شود.  با وجودي كه چندي پيش حسام عقبايي يكي از مسئوالن صنف 
مش��اوران امالك بانك ها را مالكان اصلي خانه هاي خالي از سكنه در 
كشور معرفي كرد و امروز رئيس كل بانك مركزي اين موضوع را تكذيب 
مي كند، جاي دارد قوه قضائيه به واسطه اطالعاتي كه در حوزه سازمان 
ثبت اسناد و امالك در اختيار دارد، به مقوله شناسايي مالكان خانه هاي 
خالي ورود كند تا مشخص شود چه اش��خاصي دهها سال است كه با 
احتكار سازمان يافته و برنامه ريزي شده مسكن در مناطق مختلف زمينه 

دستكاري در نرخ مسكن را فراهم آورده اند، در عين حال با توجه به اينكه 
امكان دارد مالكان خانه هاي خالي شركت هاي بدهكار به سيستم بانكي 
باشند و اين خانه ها را با وام هاي بانكي خريداري كرده باشند، بايد جلوي 
افزايش سرمايه اين ش��ركت ها را از محل امالك معروف به خانه هاي 
خالي از سكنه گرفت و به جاي افزايش سرمايه با ابزار قضايي و همچنين 

مالياتي با اين محتكران مسكن برخورد كرد. 
سال هاي سال است كه محتكران مسكن مانع از تصويب قانون ماليات 
بر خانه هاي خالي و همچنين ماليات بر مجموع دارايي و درآمد و عايدي 
سرمايه از محل ملك شده اند، اما امروز به نظر مي رسد اراده هايي براي 
اخذ انواع ماليات از حوزه زمين و ساختمان وجود دارد كه بايد مراقب 
بود محتكران مسكن و مالكان عملياتي شدن اين قوانين را به واسطه 
شگردهاي مختلف خود به انحراف نبرند، از اين رو جا دارد قوه قضائيه در 
اين رابطه هوشيار باشد، زيرا عده اي خواسته و ناخواسته با گراني هايي 
كه در حوزه زمين و ساختمان و اجاره بها به راه انداخته اند، آب در آسياب 
دش��من مي ريزند، از اين رو بايد ضمن افشاي اسامي مالكان خانه هاي 
خالي نظارت بر صنف مش��اوران امالك نيز تشديد شود، زيرا شيطنت 
مشاوران امالك هم در رشد قيمت ها و همچنين اشخاصي كه مبادالت 

مشكوك در بازار ملك انجام مي دهند، بي تأثير نيست. 
خانههايتحتمالكيتبانكهاخالينيستند

در همين رابطه عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي واكنش به 
اينكه بانك ها مس��كن هاي خالي احتكار كرده اند، گفت: اين اطالعات 
غلط است، زماني گفته شد كه 2 ميليون و 200 هزار مسكن خالي تحت 
مالكيت بانك ها قرار دارد كه تعداد واقعي آن 10 هزار واحد مس��كوني 
است و بنده تحقيق كردم اين  خانه ها خالي نيستند.  او تأكيد كرد: اين 
10 هزار واحد مسكوني در 30 بانك است كه خالي نيستند و تمليكي 
هستند و بسياري از آنها براي فروش عرضه شده و 10 سال است كه در 

دست بانك هاست. 
مالياتخانههايخاليبانكهاودستگاههايدولتي۲برابر

ميشود
معاون وزير راه و شهرسازي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: مهم ترين 
هدف طرح ماليات بر خانه هاي خالي اين است كه اين واحدها وارد بازار 
مصرف ش��ود. حال فرقي نمي كند كه خانه ها متعلق به افراد حقيقي 
يا دستگاه هاي دولتي و بانك ها باش��د. حتي براي واحدهاي در تملك 
دولت و بانك ها جريمه هاي سنگين تا دو برابر نسبت به شهروندان در 
نظر گرفته شده است. محمود محمودزاده در واكنش به اين سؤال كه 
برخي عنوان مي كنند تعداد خانه هاي خالي متعلق به بانك ها چندان 
قابل توجه نيس��ت تأكيد كرد: ما هيچ قضاوتي در خصوص تعداد اين 
واحدها نداريم، اما حرف من اين است كه حتي اگر يك خانه باشد بايد 

به بخش مصرف برسد. 

خانه خالي از ترس ماليات مالك ندارد!
رئيسكلبانكمركزي:بانكهاتنهاحدود10هزارواحدمسكونيدارند

معاونوزيرراهوشهرسازيمالياتخانههايخاليبانكهاودستگاههايدولتي۲برابرميشود

    گزارش

 سهم بزرگي از فرار مالیاتي 
به استان تهران تعلق دارد

رئيسسازمانمديريتوبرنامهريزياستانتهرانگفت:درآمدهاي
نفتيبامشكالتجديمواجهاست،بنابرايندولتبرايپيشبرد
برنامههايتوس�عهايعالوهبرمنابعبودجهايبهدنبالبرنامهها
وروشه�ايديگرياس�ت.بهترينجايگزينهم�اندرآمدهاي
مالياتياست.درسالجاريسهمبزرگيازفرارمالياتيبهاستان
تهرانتعلقداش�تهكهبايدموردبررس�يوپيگي�ريقرارگيرد.
مسعود شفيعي، رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران 
گفت: پيگيري اولويت هاي تعيين شده در استان تهران نقش مؤثري 
در ديگر اس��تان هاي كش��ور خواهد داش��ت، بنابراين با حساس��يت 
بيشتري اين اولويت ها را دنبال خواهيم كرد. كاداستر مي تواند تثبيت 
مالياتي را به دنبال داش��ته باش��د و از اين نظر مهم شمرده مي شود و 
در حوزه اراضي كشاورزي، افزايش ميزان مرغوبيت اراضي را به دنبال 
 خواهد داشت. همچنين نقش مهمي در انگيزه كشاورزان براي حفظ 

مالكيت دارد. 
وي ادامه داد: ما با زمين خواري در س��طح استان تهران و به خصوص 
شهرهاي شمالي استان تهران مواجه هستيم، بنابراين برنامه كاداستر 
بايد بتواند با سرعت بيشتري تثبيت مالكيت به نفع دولت را به همراه 
داشته باشد. فكر مي كنم كاداس��تر يكي از پروژه هايي است كه قطعاً 
در خدمت توسعه كش��ور خواهد بود و نقش بازدارنده اي در فساد ايفا 

خواهد كرد. 
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريري اس��تان تهران به بحث كسري 
بودجه در اس��تان تهران اش��اره كرد و گفت: با توجه به گزارش اخير 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، به  رغم همه مس��ائلي كه در 
چندماه ابتداي س��ال با آن مواج��ه بوده ايم، به درآمده��اي مالياتي 
آسيبي وارد نشده است. اگرچه در درآمدهاي نفتي با مشكالت جدي 
مواجه هس��تيم، بنابراين دولت براي پيش��برد برنامه هاي توسعه اي 
عالوه بر منابع بودجه اي به دنبال برنامه ها و روش هاي ديگري همچون 
مشاركت عمومي و خصوصي و ايجاد زمينه براي برون سپاري در رابطه 
با خدمات دولت اس��ت، بنابراين بهترين جايگزين درآمدهاي نفتي 
همان درآمدهاي مالياتي اس��ت، هر چند با رقم بااليي از فرار مالياتي 
در كشور رو به رو هستيم و سهم بزرگي از فرار مالياتي به استان تهران 

تعلق دارد. 
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران در رابطه با تعداد 
خانه هاي خالي اعالم ش��ده در ش��هر تهران گفت: اعالم شناس��ايي 
500هزار خانه خالي بايد دقيق تر بررسي شود، در همين راستا اخيراً 
وزارت راه و شهرسازي سامانه اي را ايجاد كرده كه از طريق آن مي توان 

آمار دقيق تري را به نظام مالياتي كشور ارائه داد. 

آشفتهبازارفوالدوميلگردهمچنانادامهدارد
 قیمت ها در بورس كاال

۳۵ درصد باالتر از محصول نهایي در داخل 
رئي�سانجم�نن�وردكارانف�والدياي�رانبااش�ارهب�هاينكه
فوالدس�ازانفقط۲0ت�ا۳0درص�دازتوليداتش�انرادربورس
كاالميفروش�ند،گفت:فوالدس�ازانب�ااعمالاس�تراتژيخود
دربورسكاالم�واداوليهرا۳5درصدباالت�رازمحصولنهاييدر
داخلميفروش�ندوباعرض�هقطرهچكانيباالت�رازقيمتفوب
جهان�ي،بهنوعيبهگرانفروش�يع�ادتكردندوحتينس�بت
ب�هافزايشقيمته�ادرآين�ده،تضمي�نوگارانت�يميگيرند.
احمد رضوي نيك درگفت وگو با تس��نيم در خص��وص گراني قيمت 
ميلگرد، گفت: صادرات شمش در ش��ش ماه ابتداي امسال 21 درصد 
كاهش داش��ته و صادرات ميلگرد نيز با كاه��ش 41 درصدي روبه رو 
بوده است. همچنين عرضه شمش در بورس كاال به يك پنجم مصرف 
نوردكاران رسيده، اين در حالي است كه شمش در بورس كاال بيشتر 
از ميانگين فوب جهان��ي و به صورت عرض��ه قطره چكاني )به صورت 
غيرواقعي( قيمت گذاري مي ش��ود كه نش��ان از اعمال رانت و پش��ت 

پرده هايي دارد كه نوردكاران از آن بي بهره اند. 
وي با تأكيد بر اينكه فوالدس��ازان اصاًل تمايلي براي صادرات ندارند، 
عنوان مي كند: فوالدسازان سعي مي كنند محصوالت را در بورس كاال 
با تخلف بين 20 تا 25 درصد از توليداتشان به فروش برسانند و مابقي 
را در بازار آزاد به نوردكاران بفروشند كه همين تخلف باعث شده است 
محصول نهايي براي مصرف كننده نهايي با افزايش قيمت مواجه شود. 
رئيس انجمن ن��وردكاران فوالدي ايران با اش��اره اينك��ه ايميدرو هم 
نس��بت به تخلفات ش��كل گرفته در بورس كاال آگاه��ي دارد، عنوان 
مي كند: فوالدسازان با اعمال استراتژي خود در بورس كاال مواد اوليه 
را 35 درصد باالتر از محصول نهايي در داخل مي فروش��ند و با عرضه 
قطره چكاني باالتر از قيمت فوب جهاني، به نوعي به گرانفروشي عادت 
كرده اند و حتي نسبت به افزايش قيمت ها در آينده، تضمين و گارانتي 

مي گيرند. 
با در نظرگرفتن شمش فروخته شده به نوردكار در شهريورماه با لحاظ 
قيمت تمام ش��ده ش��مش به عالوه ارزش افزوده و كرايه حمل براي 
نوردكار هر كيلو شمش 9هزارو400تومان قيمت گذاري مي شود كه 
نش��ان مي دهد از همين حاال نوردكار بايد يا محصولش را زير قيمت 
بفروش��د يا اينكه نقدينگي خود را به نوعي در بازار براي جبران ضرر 
در گردش قرار دهد يا اينكه به تبع مواد اوليه گران، محصول خود را با 

قيمت باال به فروش برساند. 
رضوي يك با اش��اره اينكه نوردكاران به واحدهاي نظارتي نس��بت به 
جلوگيري از گرانفروشي فوالدس��ازان هشدار داده اند در شرايط فعلي 
اقدام عاجلي صورت نگرفته اس��ت، تصريح كرد: وقتي در كشوري دو 
برابر محصول نهايي مواد اوليه توليد مي شود، گرانفروشي معنا ندارد و 
اين به جز مهندسي قيمت ها براي دست يازي به رانت و پشت پرده ها 

معناي ديگري ندارد. 
وي با اشاره اينكه فوالدساز بايد با مصوبه دولت در رابطه با قيمت گذاري، 
قيمت شمش را با 88 درصد فوب جهاني به اضافه ميانگين نرخ نيما در 
هفته قب��ل معامله به مش��تري در ب��ورس كاال بفروش��د، اظهار كرد: 
فوالدساز هر تن شمش را با قيمت 380دالر روي عرضه كشتي تحويل 
)فوري( به مشتري )صادرات( مي دهد اما همين محصول را با تحويل 
دو ماه آينده باالتر از قيمت صادراتي به نوردكار )در كارخانه( تحويل 
مي دهد، اين در حالي است كه س��قف قيمت هر كيلو شمش بايد در 
داخل با سقف قيمتي 7هزار تومان فروخته شود، اما با در نظر گرفتن 
كرايه حمل و 9 درصد ارزش افزوده، هر كيلو شمش با 8هزارو250تومان 
در اختيار نوردكار قرار مي گيرد و قيمت هر كيلو ميلگرد تنها با 3 درصد 

حاشيه سود، 8هزارو400تومان فروخته مي شود. 
نكته جالب ديگر از ديد رضوي نيك اين است كه از ميزان توليد بيش از 
يك ميليون تني شمش در كشور در چهار ماه ابتدايي امسال، تاكنون 
تنها 200هزار تن در ش��رف تحويل )تحويل در ماه آينده( به نوردكار 
رسيده اس��ت. از س��وي ديگر از حدود 250ميليون تن مقاطع طويل 
همچون ميلگرد، تيرآهن، نبش��ي يا نورد در بورس كاال عرضه ش��ده، 
بيش از 400ه��زار تن صادرات و بي��ش از 400هزار ت��ن نيز خارج از 
بورس فروخته شده و در مجموع بيش از 2ميليون مقاطع طويل توليد و 
فروخته شده كه نشان مي دهد با وجود تحويل شمش يك ميليون تني، 
بيش از 2ميليون ميلگرد توليد و تحويل مش��تري داده شد. سناريوي 
مزبور نشان مي دهد تنها با مهندسي قيمت و عرضه قطره چكاني شمش، 
فوالدس��ازان به راحتي هم صادرات خود را انجام مي دهند و هم اينكه 

ريال مي گيرند. 

ادامهازصفحهاول
در روزهاي اخير، براي چندمين بار در س��ال جاري 
قيمت شير و فرآورده هاي لبني افزايش يافته است، 
اين در حالي اس��ت كه قيمت مصوب شيرخام هيچ 
تغييري نكرده است. سخنگوي تعزيرات حكومتي از 
جريمه 12 ميليارد توماني صنايع لبني گران فروش 
در سال جاري خبر داده و گفته، فقط 4 ميليارد تومان 
از اين جريمه وصول شده است. حال اين سؤال مطرح 
است كه جريمه هاي ناچيز كه عامل بازدارنده ندارد و 
صرفا به زيان مصرف كننده اس��ت و پول ان به جيب 

دولت مي رود، واقعاً چه سودي دارد؟
قيمت لبنيات در چند روز گذشته باز هم افزايش يافته 
اس��ت. اين افزايش قيمت تقريباً در اكثر محصوالت 
لبني از شير گرفته تا ماست وجود دارد.  قيمت انواع 
شير بطري حدود هزار تومان افزايش دارد. قيمت شير 
يك ليتري تتراپك هم نس��بت به چند ماه گذشته 
2هزارو600تومان بيشتر شده و از 7هزارو400تومان 
به 10هزار تومان رسيده اس��ت. قيمت انواع ماست 
هم افزايش داشته، به طوري كه ماست هاي دبه اي از 

24 هزار تومان به 28 هزار تومان رسيده است. 
سابقهصنايعلبنيدرافزايشقيمت

اين اولين باري نيس��ت كه صنايع لبني قيمت ها را           
افزايش مي دهند. آنها سابقه طوالني در اين كار دارند، 
حتي شده در طول س��ال س��ه چهار بار قيمت ها را           
افزايش داده اند و پس از آن ستاد تنظيم بازار را           تحت 
فشار قرار داده و افزايش قيمت را           به تصويب رسانده اند. 
22قلم از فرآورده هاي لبني جزو قيمت گذاري ستاد 
تنظيم بازار نيس��ت و كارخانجات لبن��ي به راحتي 
قيمت اين كاال ها را گ��ران مي كنند و چند قلمي كه 
تابع قيمت هاي مصوب هستند، موازي با آن 22 قلم 
قيمتش��ان گران مي ش��ود. نمونه هايي در سال هاي 
گذشته داشتيم كه برند معروف لبني گرانفروشي كرد 
و جريمه آن را نيز به جيب دولت ريخت، در اين ميان 
فقط مصرف كننده ضرر كرد و به تدريج شير و لبنيات 

از سفره اش حذف شد. 
مغازهدارانهمازافزايشقيمتگاليهدارند

به نظر مي رسد افزايش قيمت چيزي نيست كه حداقل 
بخش��ي از مردم را           راضي نگه دارد. در اين ميان حتي 
مغازه داران هم از اين افزايش قيمت ناراحت و نگرانند. 
احمد معيني، مدير يك س��وپرماركت گفت: واقعيت 
اين است كه قيمت ها كه باال مي رود سود ما هم پايين 
مي آيد، در حقيقت تقاضا براي محصوالت ما كم مي شود. 
مثالً سفارش محصوالت لبني ما هر موقع قيمت ها باال 
مي رود پايين مي آيد چراكه مردم توان خريد ندارند و 
ميزان محصولي كه روزانه به فروش مي رسانيم به حداقل 
مي رسد.  ميزان سفارشات محصوالت لبني ما نسبت به 

چند ماه گذشته يك سوم كاهش يافته است. 
جريمه1۲ميلياردتومانيشركتهايلبني

گرانفروش
همزمان با افزايش چند باره قيمت لبنيات در س��ال 
جاري، س��خنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي نيز 

نشس��ت خبري برگزار كرد و از جريمه 12 ميليارد 
توماني صنايع لبني گران فروش خبر دادو گفت: فقط 
4 ميليارد تومان از اين جريمه ها وصول شده است. اگر 
مابقي پرداخت نشود، خط توليدشان متوقف مي شود. 
اين اظهارات در حالي است كه برخي از كارخانجات 
لبني كه در سال هاي گذش��ته به جرم گرانفروشي 
جريمه شده بودند؛هنوز جريمه خود را نپرداختند و 
همچنان به توليد مش��غولند و هرگز خط توليدشان 
پلمب نشده اس��ت. به عبارت ديگر جريمه هايي كه 
در مقابل س��ود هنگفت اين صنايع صادر مي ش��ود 
بسيار ناچيز اس��ت و برخي از كارخانجاتي كه قدرت 
و البي باالي��ي دارند، به راحتي از پرداخت آن ش��انه 
خالي مي كنند.  سيدياسر رايگاني، سخنگوي سازمان 
تعزيرات حكومتي درخصوص جرايم گرانفروش��ي 
صنايع لبني گفت: شركت شان دشت با نشان پاژن، 
3 ميليارد و 400 ميليون تومان، شركت لبن دشت با 
نشان چوپان، 2 ميليارد و 800 ميليون تومان و شركت 
مادي با نشان مي ماست، يك ميليارد و 600 ميليون 
تومان جريمه شده اند كه با وجود مهلت هاي سازمان 
تعزيرات، اما اين جريمه ها را پرداخت نكرده اند كه در 

نهايت مسدودالحساب شدند و در ادامه اگر جرايم را 
پرداخت نكنند، خط توليد آنها متوقف مي شود. 

وي گفت: ش��ركت پگاه نيز 2 ميليارد و 700 ميليون 
تومان و نش��ان س��حر يك ميلي��ارد و 500 ميليون 
تومان جريمه ش��ده اند كه اين جريمه وصول ش��ده 
است. سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي افزود: 
ش��ركت هاي لبني از ماه هاي پاياني س��ال گذشته 
تاكنون حدود 12 ميليارد تومان جريمه شده اند كه 
فقط 4 ميليارد تومان از اين جريمه ها وصول ش��ده 
اس��ت.  وي تأكيد كرد: هم اكن��ون دو پرونده هم در 
شعبه چهلم ش��هر تهران در حال رسيدگي است كه 
درباره يكي از اين پرونده ها تاكنون 15بار نامه نگاري 
با سازمان حمايت حقوق مصرف كنندگان كرده ايم 
كه ميزان تخلف را براي ما به طور كارشناس��ي اعالم 
كنند اما تاكنون س��ازمان حمايت مي��زان تخلف را 
اعالم نك��رده و پرونده ديگري هم در اين ش��عبه در 
حال رسيدگي اس��ت كه آخرين دفاعيات متهمان 
نيز دريافت ش��ده اس��ت. رايگاني گفت: در اداره كل 
تعزيرات شهرستان هاي تهران هم سه پرونده تخلف 
كارخانجات لبني در حال بررسي است كه محكوميت 

يكي از اين شركت ها 7 ميليارد تومان است كه هر وقت 
حكم آن قطعي شد، نام ش��ركت را اعالم مي كنيم و 
پرونده ديگري در دست رس��يدگي است كه ارزش 
تخلف آن 10 ميليارد تومان است و يك پرونده ديگر 

هم هنوز كارشناسي نشده است. 
درخص�وصقيم�تمحصوالتلبن�ي،ما

قيمتگذارنيستيم
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي گفت: در بحث 
قيمت محص��والت لبني توپ را به زمي��ن هم نبايد 
بيندازند، ما كاشف و قيمت گذار نيستيم. وي در پاسخ 
به سؤالي مبني بر اينكه چرا تعزيرات با افزايش قيمت 
چندين باره محصوالت لبني در شش ماه گذشته هيچ 
برخوردي نمي كند؟ افزود: آقاي كالني، معاون وزير 
صنعت در گفت وگوي تلفني با خبر راديو سراسري 
مطالبي مطرح كرد و تعزيرات را نهادي نظارتي خواند، 
در حالي كه ما مرجع رسيدگي كننده هستيم، اما تا 
سازمان حمايت گزارش تخلفي به ما اعالم نكند، حق 

ورود و رسيدگي نداريم. 
وي گفت: اخيراً اداره كل حقوقي قوه قضائيه هم رسماً 
اعالم كرد كه سازمان تعزيرات سازمان ناظر نيست و 

فقط رسيدگي كننده است. 
مقدمهگزارشصنايعلبنيات

جريمه هاي گرانفروشي ديگر بازدارنده نيست، زيرا 
صنايع لبن��ي و مواد غذايي به رغ��م آنكه مي دانند 
گرانفروشي جريمه هاي تعزيراتي دارد، بي تفاوت به 
اين جريمه ها نرخ محصوالت خود را باال مي برند و 
مدعي هستند كه هم نرخ تمام شده كاال افزايش يافته 
و هم اينكه ارزش ريال به دليل اعمال سياست هاي 
تضعيف كننده قدرت خريد ري��ال در حال كاهش 
اس��ت. در اين ميان، دولت هم جرايم��ي كه براي 
گرانفروش��ي صنايع لبني وضع مي كن��د، نه تنها 
كمكي به حل مس��ئله نمي كند، بلك��ه جريمه اي 
نصيب دولت مي ش��ود و بنگاه صناي��ع لبني نيز از 
محل گرانفروش��ي محصول س��ود خوبي به دست 
مي آورد و دس��ت آخر اين مصرف كننده اس��ت كه 
نقره داغ مي ش��ود و بايد براي تهي��ه مايحتاجش 
پول بيش��تري بپردازد.  گراني از يمين و يس��ار به 
بودج��ه خانوار مي زن��د و خانوارهاي��ي كه صاحب 
درآمدهاي محدود مي باشند، به دليل گرفتاري در 
تنگناي معيش��ت امكان دارد مصارف مواد غذايي 
چون مواد لبني را كاهش دهند، متأس��فانه كاهش 
مصرف م��واد لبني مي تواند تهديدي براي كش��ور 
باش��د، زيرا در پي كاهش مصرف مواد لبني، شاهد 
رشد بيماري ها و هزينه هاي بيمه و درمان و سالمت 
هس��تيم اما مشكل اينجاس��ت كه به نظر مي رسد 
جرايم گرانفروش��ي ديگر بازدارنده نيست و صنايع 
به بهانه اينكه هزينه هاي جهش يافته است، نرخ ها را 
بي تفاوت به جرايم تعزيراتي افزايش مي دهند. در اين 
ميان دولت هم از جرايم تحصيل عايدي مي كند، اما 
مسئله گرانفروشي حل نمي شود و مردم بايد هزينه 

رشد قيمت ها و گرانفروشي ها را پرداخت كنند.

گزارش»جوان«ازضربهايكهوزارتاقتصاد
بهسهامدارانواردكرد

»دارا دوم« نیامده عده ای را ندار كرد
»قبلازهرتصمي�ماقتصاديش�خصييكهفتهصب�ركنيد«،اين
توئيتحسامالدينآشنا،رئيسمركزبررسيهاياستراتژيكرياست
جمهورياست؛توئيتيكهس�اعاتيپسازسخنرانيحسنروحاني
منتشرشد.رئيسجمهوردرسخنرانيهفتهگذشتهخوداز»گشايش
اقتصادي«گفتكهدستدولترابرايتأمينمخارجخودبازميكند.
به گزارش »ج��وان« هر چند در ظاهر، خبر دادن از گش��ايش اقتصادي 
مي توانست فضاي عمومي جامعه را اميدوار به آينده كند اما روز گذشته، 
يك بار ديگر واكنش معكوس بازار سرمايه به اظهارات رئيس جمهور نشان 
داد كه اگر روحاني و تيمش سكوت كنند، اوضاع سامان بهتري به خود 

مي گيرد. 
با ريزش يك باره بورس در روز گذشته به دليل بازي وزارت اقتصاد با اعتماد 
عمومي، معناي توئيت آشنا آشكار شد، دولت مي خواهد گشايش اقتصادي 
ايجاد كند آن هم از طريق پيش فروش نفت به م��ردم. بيش از 200 ميليون 
بشكه به مردم عرضه مي ش��ود و خريداران به پشتيباني »دولتي بودن« اين 
اوراق، خريدارش مي ش��وند ولي اتفاق ديروز بازار سرمايه نشان داد، به هيچ 
عنوان نمي توان به دولت دوازدهم اعتمادي داشت. روحاني و دولت، بارها طي 
هفته هاي اخير از حمايت تمام قد خود از بورس گفته اند، از اينكه بايد بورس 
را به مردم سپرد و سهامداران نيز كه اكثراً تازه كار هستند نبايد نگران باشند 
چراكه پاستور، به پشتيباني از آنها مشغول است. پر بيراه نيست اگر بگوييم 
اندك اعتماد عمومي به دولت، با اقدام ديروز وزارت اقتصاد و امور دارايي به تاريخ 
پيوست و دولت را وارد زميني كرد كه هر چه بكارد، »هيچ« برداشت مي كند. 
دولتي كه طي چند ماه گذشته از عرضه سهام شركت هاي دولتي در قالب 
صندوق هاي ETF گفته بود، ورق بازي را در عرض چند دقيقه برگرداند و 
ضرر هنگفتي به مردم وارد كرد. قرار بود شركت هاي پااليشي در قالب صندوق 
دوم توسعه در بورس عرضه ش��وند، مقامات دولتي و وزارت اقتصاد بارها از 
تصميم جدي خود گفتند و حتي به اين موضوع اشاره كردند كه پذيره نويسي 

سهام پااليشي در شهريور ماه كليد خواهد خورد. 
ديروز صبح كه بازار سرمايه روند صعودي خود را آغاز كرد، به دقايقي نكشيد 
كه سازمان خصوصي سازي اعالم كرد عرضه سهام دولتي در قالب صندوق 
دوم منتفي شده و سهام پااليشگاه ها به صورت بلوكي عرضه مي شود. عليرضا 
صالح، رئيس سازمان خصوصي س��ازي درباره سرنوشت دومين صندوق 
 ETF س��رمايه گذاري گفت: در صورتي كه وزارت نفت نسبت به تأسيس
پااليشي اقدام نكند، واگذاري بلوك هاي سهام به پااليشگاه ها عرضه خواهد 
كرد. در همين راستا سازمان خصوصي سازي نسبت به  آگاهي عرضه بلوكي 
 ETF سهام پااليشگاهي انجام داده است، پس تأس��يس دومين صندوق

منتفي شده و قرار است سهام پااليشگاه ها به صورت بلوكي عرضه شود. 
وي تأكيد كرد: تنه��ا علت لغ��و »دارادوم« همكاري نك��ردن وزارت نفت 
براي تأسيس صندوق ETF است. س��ومين صندوق ETF كه مربوط به 

شركت هاي خودروساز است، همچنان پابرجاست. 
واكنشبازار

با رسانه اي شدن اين خبر در دقايق نخست فعاليت بورس، بازار واكنش منفي 
نشان داد و صف هاي سنگين فروش، جاي صف خريد را گرفت. نمادهاي 
پااليشي به سرعت سقوط كردند و از آنجا كه پااليشي ها، ليدر اين روزهاي 

بورس هستند، ساير نمادهاي بورسي نيز دچار سقوط شدند. 
اين اتفاقات منجر به قرمز شدن  تابلوهای بورس شد؛ بورسي كه رئيس جمهور 
گفته بود مردم بايد به آن اعتماد كنند. در چنين شرايطي، خشم سهامداران 
به اوج خود رس��يد و حمالت بس��ياري به دولت و به ويژه وزارت نفت شد. 
وزارت اقتصاد توپ را به زمين وزارت نفتي انداخت كه مجبور به روشنگري 

و پاسخگويي شد. 
آقايدژپسنديادتانرفته؟

شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي به نمايندگي از وزارت نفت، 
بيانيه اي را صادر كرد تا دليل تصميم عجيب وزارت اقتصاد را شفاف كند. گر 
چه اين بيانيه سعي دارد به طور محترمانه اي اصل ماجرا را تشريح كند، اما در 
واقع سعي دارد به وزارت اقتصاد اين نكته را گوشزد كند كه نبايد اشتباهات 

خود را به وزارتخانه ديگري نسبت دهد. 
در اين بيانيه آمده است: در پاس��خ به اظهارات آقاي عليرضا صالح، رئيس 
محترم سازمان خصوصي س��ازي درباره همراهي نكردن وزارت نفت براي 
واگذاري سهام پااليشگاه ها، با اظهار تعجب از مطالب اظهار شده توسط ايشان 
به اطالع مي رساند، طبق آخرين نظر آقاي فرهاد دژپسند، وزير محترم امور 
اقتصادي و دارايي مقرر شد سهام پااليشگاه ها به  صورت بلوكي فروخته شود، 
 ETF بنابراين با انتخاب اين روش عرضه، ديگر لزومي به تشكيل صندوق
 ،ETF نبوده است اما در صورت تغيير اين نظر و تصميم براي تشكيل صندوق
اين شركت و وزارت نفت آماده بوده و هستند كه همه اختيارات خود را در اين 

 باره به وزير و وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي تفويض كنند. 
يك منبع آگاه در همين باره به »جوان« گفت: برخالف ادعاي وزارت اقتصاد، 
وزارت نفت آمادگي خود را براي عرضه سهام شركت ملي پااليش و پخش 
در شركت هاي پااليشي تهران، بندرعباس، اصفهان و تبريز در قالب صندوق 
دوم اعالم كرده است كه مكاتبات وزارت اقتصاد با معاونت برنامه ريزي وزارت 
نفت موجود است. در يكي از اين نامه ها هوشنگ فالحتيان، معاون وزير نفت 
به وزارت اقتصاد اعالم كرده اس��ت اين وزارتخانه براي آماده سازي شرايط 

واگذاري از طريق صندوق، هيچ مشكلي ندارد. 
وي ادامه داد: وزارت اقتصاد از وزارت نفت مي خواهد امور صندوق را به  پيش 
ببرد كه وزارت نفت با اشاره به اينكه اين موضوع در حيطه كاري و تخصصي 
اين وزارتخانه نيست، از وزارت اقتصاد مي خواهد خودش امور صندوق دوم 
را انجام دهد و وزارت نفت در هر زماني كه نياز به حضور داشته باشد، شرايط 
را تسهيل مي كند. با اين  وجود، وزارت اقتصاد كه سهام دولتي را در دست 
دارد، به بهانه اينكه وزارت نفت هيچ كاري انجام نداده است، تصميم مي گيرد 
برخالف مصوبه امسال دولت، عرضه سهام پااليشي ها را از صندوق ETF به 

بلوكي تغيير دهد!
اعتمادعموميچهمیشود

با بازي ای كه دولت و وزارت اقتصاد بر سر بازار سرمايه آورد، نگراني ها درباره 
آينده بورس بيشتر شد، اين نتيجه چندصدايي و بازي وزارت اقتصاد با بازاري 
است كه حجم بزرگي از نقدينگي را جذب خود كرده و البته سودهاي خوبي 
نيز به سهامداران خود داده اس��ت. با اين وجود، ضرر هنگفتي كه سازمان 
خصوصي سازي كه روز گذشته به مردم وارد كرد، همه خاطراتي را احيا كرد 
كه قرار بود تنها خاطره باشند، مانند تسويه حساب دالري با سپرده گذاران 

دالري، اعمال ماليات بر پيش فروش سكه و... 
در حالي كه مهم ترين عامل در رشد بورس و بازار سرمايه، اعتماد مردم به 
دولت است، ناهماهنگي و بدعهدي دولت دوازدهم در قبال مصوبات خود 
موجب شد تا نگراني ها درباره سوءاستفاده دولت از سرمايه هاي مردم بيشتر 
احساس شود. حاال در چنين شرايطي مي خواهد اوراق سلف نفتي را منتشر 
كند و به مردم بفروش��د؛ اعتمادي كه ديروز از بين رفت، همه برنامه هاي 
اقتصادي كه نيازمند سرمايه هاي مردمي است به شكست مي رساند و در اين 

ميان، چيزي جز ضرر نصيب كشور نمي شود. 

وحید حاجی پور
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