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به رغ�م الب�ی گس�ترده مس�ئول دفت�ر 
رئیس جمه�ور و یاران�ش و بس�یج تمام�ی 
تش�کل ها و انجمن های تحت پوشش وزارت 
صمت اعم از اصناف و صنعتگران برای حمایت 
از حس�ین مدرس خیابان�ی، وکالی مل�ت با 
104 رأی مواف�ق، 140 رأی مخال�ف و 10 رأی 
ممتنع به وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی 
وزارت صنعت، معدن و تج�ارت رأی ندادند.

پس از اینک��ه دولت در تفکی��ک وزارت صمت 
و ایجاد وزارت بازرگانی با س��کانداری حسین 
مدرس خیابانی به در بس��ته خ��ورد، واعظی و 
یاران��ش البی های گس��ترده ای ب��رای وزارت 
مدرس خیابانی در وزارت صم��ت انجام دادند، 
به طوری که وزیر مستعفی سابق رحمانی نیز به 
ساختمان سمیه برگشت تا پشت پرده سرپرست 
وزارت صمت را برای گرفتن س��کان صنعت و 
بازرگانی ی��اری کند. در میان ای��ن رایزنی ها با 
مجلس و راضی کردن تشکل ها و انجمن ها برای 
حمایت از حس��ین مدرس خیابانی، دس��ته ای 
از اصالح طلبان با پیش کش��یدن تجربه اندک 
خیابانی و آش��فتگی های فعلی این وزارتخانه، 
رضا ویسه را گزینه بهتری برای وزارت معرفی 
کردن��د و با نزدیک ش��دن ب��ه روز رأی اعتماد 
در مجل��س، تمامی بخش ه��ای وزارت صمت 
اعم از اصن��اف، قطعه س��ازان و فوالدی ها طی 
بیانیه هایی سعی می کردند، کارهای نه چندان 
موفق آقای سرپرست را برجسته و حمایتشان 
را اعالم کنند. روز گذش��ته اما در صحن علنی 
مجلس ۱۴۰نماینده مخالفت خود را با وزارت 
مدرس خیابانی اعالم کردند. آنها آش��فتگی در 
تنظیم بازار، عملک��رد ضعیف وزارت صمت در 
تمامی بخش ها و دالیل اعطای 2 میلیارد و 3۰۰ 
میلیون دالر ارز ۴2۰۰ تومانی به یک نفر را دلیل 

مخالفت شان اعالم کردند و نمایندگان مجلس 
با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی 
ممتنع به وزیر پیش��نهادی دولت برای تصدی 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت رأی ندادند. 
خیابانی در حالی معیشت مردم را دغدغه خود 
مي دانس��ت که در ماه های سرپرس��تی وی در 
وزارت صمت، نابسامانی بازار و افزایش قیمت ها 
به اوج خود رسیده و وعده هایش مبنی بر کنترل 

و کاهش قیمت خودرو محقق نشده است. 
محم��د خدابخش��ی، نماینده م��ردم الیگودرز 
به عنوان موافق خیابان��ی گفت: مدرس خیابانی 
مدی��ری مدبر، ش��جاع و توانمند اس��ت و رأی 
به وی رأی ب��ه خودکفایی و ثب��ات قیمت ها و 
رأی به دوری از حاشیه هاس��ت. سیدس��لمان 
ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در 
موافقت با وزیر پیشنهادی صمت گفت: رویکرد 
مدرس خیاباني به مرزهای اقتصادی اس��ت، نه 
مرزهای سیاس��ی. دیپلماس��ی اقتصادی باید 
فعال شود و وزیر صمت هم باید مجدانه پای کار 
بیاید. علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون 
اجتماعی مجلس نی��ز گفت: مافی��ای فوالد و 
خودرو به دنبال این هس��تند که نمایندگان را 
مدیریت کنند تا به مدرس خیابانی رأی اعتماد 

ندهند.
    بگو ارزهای 4200 تومانی کجا خرج شد؟

علی اصغر عنابس��تانی، نماینده مردم س��بزوار 
در مجلس در مخالف��ت با وزیر پیش��نهادی با 
بی��ان اینکه لوازم خانگی در س��ه ماه گذش��ته 
۴۰درصد افزایش قیمت داش��ته اس��ت، گفت: 
آقای مدرس خیابان��ی می گوید  م��ا ۱9 درصد 
افزایش تولید خودرو داش��ته ایم، این در حالی 
اس��ت که نه تنها افزایش تولیدی در کار نبوده، 
بلکه 2۰ درصد هم تولید خودرو در ماه های اخیر 

کاهش داشته است. 
نماین��ده م��ردم س��بزوار در مخالفت ب��ا وزیر 
پیش��نهادی صمت ادامه داد: مدرس خیابانی با 
فشارهای رئیس دفتر رئیس جمهور و جهانگیری، 
قائم مقام وزارت بازرگانی شد و آنها در تمام این 

مدت اصرار به تفکیک وزارت صمت داشتند.
او افزود: جای تأس��ف دارد که قیمت میلگرد از 
38۰۰ تومان به ۱2 هزار توم��ان افزایش یافته 
است. قیمت لوازم خانگی در این سه ماه حداقل 

۴۰ درصد افزایش یافته اند. 
از س��وی دیگر، قیمت کاالهای اساسی به ویژه 
لبنیات و حبوبات بسیار گران شده است. باید به 

فکر مردم باشید. 
عنابس��تانی گفت: آقای مدرس خیابانی، ش��ما 
یکی از بازداش��تی های فتنه را در رأس یکی از 
شرکت های بزرگ بازرگانی گذاشته اید و بسیاری 

از مسائل و مصالح کشور را در نظر نگرفته اید.
وی اظهار داشت: رئیس جمهور سه ماه مجلس 
را معطل کرد و در دقایق آخر وزیر پیش��نهادی 
صمت را به مجلس معرفی کرد ت��ا نمایندگان 
را تحت فش��ار قرار ده��د، اما ما ام��روز به وی 
ثابت می کنیم که تحت فش��ار قرار نمی گیریم 
و رئیس جمه��ور موظف اس��ت که سرپرس��ت 
بعدی وزارت صمت را معرف��ی کند. همچنین 
رئیس جمهور بای��د بداند که مجل��س انقالبی 
در دفاع از مردم رأی می ده��د و به تهدیدات و 

تطمیع ها هیچگونه توجهی ندارد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی 
متذکر ش��د: عملکرد مدرس خیابان��ی در این 
۱۵ماه واقعاً اس��فناک بود و ما نس��بت به مردم 
مسئول هس��تیم. باید وزیری در وزارت صمت 
فعالیت کند که بتواند این ش��رایط س��خت را 
مدیریت کند، اما مدرس خیابانی در این دوران 

به تولید داخلی به شدت لطمه زده و صادرات هم 
کاهش بسیار زیادی یافته است. 

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس به  عنوان مخالف بعدی گفت که در زمان 
تصدی مدرس خیابانی در وزارت صمت 2میلیارد 
و 3۰۰ میلیون دالر ارز ۴2۰۰ تومانی به یک نفر 

داده شده که او باید پاسخگو باشد.
 وی با بیان اینکه نیازمند وزیری شجاع هستیم تا 
بتواند با مافیای تولید و عرضه در کشور برخورد 
کند که چنین قابلیتی در مدرس خیابانی وجود 
ندارد، تصریح کرد: او باید پاسخگوی انتصابات 
و تخصیص حجم زی��ادی ارز ۴2۰۰ تومانی به 

برخی افراد در ۱۵ ماه گذشته باشد.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی 
عن��وان ک��رد: مدرس خیابان��ی به ج��ای آنکه 
مس��ئولیت قاچ��اق کاال را ب��ه عن��وان یکی از 
مسئوالن وزارت صمت بپذیرد، در برنامه ای که 
به مجلس ارائه داده، عدد قاچاق را نصف کرده 
و این عدد برخالف تحقیق و تفحص مجلس از 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است. حال سؤال 
ما این اس��ت که آیا قاچاق کاال با بازی با اعداد 

حل می شود؟
حاجی دلیگانی تأکید ک��رد: بهترین دلیل برای 
رأی ندادن به مدرس خیابانی، س��وابق او است 
و همه عملکرد وی را در وزارت صمت دیده ایم. 
حدود ۱۵ ماه است که وی با اختیارات وزیر در 
حال فعالیت است، اما قانون شکنی زیادی کرده 
و در این ش��رایط باید محاکمه ش��ود، نه اینکه 
به عن��وان وزیر صمت به مجلس معرفی ش��ود. 
آقاي خیابانی ب��ه امین حضور بروی��د و ببینید 
که کارگران برای خری��د جهیزیه دختران خود 
نمي توانند کاری انجام دهند، اگر می توانید پاسخ 

این گرانی ها را به آنها بدهید.

خیابانی به سمت وزارت صمت نرسید بهناز قاسمی
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معاون صنایع وزارت صمت:

 گرانفروشي لوازم خانگي را
 از مسئوالن بازرگاني جويا شويد!

امسال حدود 12 میلیون دستگاه لوازم خانگي تولید مي کنیم که 
بنا بر گفته س�تاد تنظیم بازار این میزان به نیاز بازار نزدیك است. 
مهدي صادقي نیارکي، معاون صنایع وزارت صمت در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره میزان تولید لوازم خانگي در کشور و علت بروز 
نوسان قیمت در بازار این محصوالت گفت: اگر اختاللي در قیمت وجود 
دارد یا تخلفي در س��طح عرضه صورت گرفته است، باید علت آن را از 

مسئوالن حوزه بازرگاني جویا شوید. 
او ادامه داد: روند تولید در اقالم مهم لوازم خانگي مثل انواع تلویزیون، 
لباسشویي، یخچال و فریزر افزایشي بوده و نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، رشد  قابل توجهي داشته  است. امروز در بازار برند هاي خارجي 
وجود ندارند و این به معناي آن است که تولیدکنندگان کشور به تنهایي 
نیاز بازار را تأمین کردند که در این شرایط تولیدکنندگان داخلي جاي 
خالي دو برندي را که بعد از دوره جدید تحریم ه��ا بازار ایران را ترک، 

هم جبران کردند. 
نیارکي درباره مش��کالت تولیدکنندگان این حوزه بیان کرد: 
با تمام مشکالتي که در تأمین و لجستیک مواد اولیه بنگاه ها 
وج��ود دارد، مجموع سیاس��ت هاي دولت و کش��ور منجر به 
افزایش تولید شده است. در بخش توزیع هم باید اقالم تولیدي 
در س��امانه جامع تجارت ثبت ش��ود تا از تخلف در این حوزه 

جلوگیري شود. 
معاون صنایع وزارت صم��ت با تأکید بر اقدام��ات مهمي که در حوزه 
تولید لوازم خانگي انجام ش��ده و روند رو به رشد و چشمگیر این اقالم 
تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز و محدودیت هایي که در واردات 

داشته ایم، بازار لوازم خانگي تحت تأثیر قرار گرفت. 
وي افزود: در مجموع ظرفیت تولید لوازم خانگي در کش��ور ما حدود 
۱9 میلیون دستگاه اس��ت. برنامه امس��ال تولید ما حدود ۱2 میلیون 
دستگاه است که بنا بر گفته همکاران ما در ستاد تنظیم بازار این رقم 
به نیاز بازار نزدیک است، با توجه به ظرفیت خوبي که در کشور وجود 
دارد و رشد تولیدي که امسال داشته ایم، مي توانیم امسال پاسخگوي 

نیاز بازار باشیم. 
........................................................................................................................ 

 طرح سهمیه بندي بنزين سرانه خانوار
 اعالم وصول شد

عض�و هیئ�ت رئیس�ه مجل�س، ط�رح س�همیه بندي بنزی�ن 
س�رانه خان�وار را ب�ه ص�ورت ع�ادي اع�الم وص�ول ک�رد. 
به گزارش فارس، سیدمحس��ن دهنوي عضو هیئت رئیس��ه مجلس 
شوراي اسالمي طرح سهمیه بندي بنزین سهمیه خانوار را اعالم وصول 
کرد. طرح سهمیه بندي بنزین سرانه خانوار، باقي مانده از مجلس قبل 
به منظور اصالح روند جاري در سهمیه بندي بنزین توسط تعدادي از 

نمایندگان مجلس یازدهم بازنویسي شده است. 
در این طرح قرار است تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازاي هر 
کدملي صورت گیرد تا کس��اني که خودرو شخصي ندارند هم از یارانه 

سوخت بهره مند شوند. 
براس��اس این طرح، اگر صاحب خودرویي تمام س��همیه خانوار خود 
را استفاده نکند، س��همیه باقي مانده از طریق سامانه هاي بانکي، قابل 
واگذاري به دیگران خواهد بود یا در پایان هر ماه به ش��رکت پاالیش و 
پخش باز مي گردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت 
بانکي صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کاالي ایراني خرید کند 

که این خود کمک به جهش تولید داخلي خواهد بود.
........................................................................................................................ 

 ان بی سی نیوز: ايران چراغ خاموش 
تحريم  نفتی را  دور مي زند 

می کن�د،  رص�د  را  نفتکش ه�ا  حرک�ت  ک�ه  مؤسس�ه ای 
دریافت�ه اس�ت که ای�ران باره�ا و باره�ا ب�ه وس�یله تانکرهای 
خارج�ی اق�دام ب�ه ص�ادرات میلیون ه�ا بش�که نف�ت و ب�ا 
می ده�د. ق�درت  مان�ور  امری�کا  تحریم ه�ای  زدن  دور 

وبگاه ش��بکه امریکایی ان بی س��ی  نیوز در گزارشی نوش��ت: با وجود 
تحریم های ش��دید ایاالت متحده، ایران همچنان به صادرات بیش از 
6۰۰ هزار بشکه در روز می پردازد، این یعنی بیش از دو برابر میزانی که 
در گزارش اخیر کنگره تخمین زده است. ان بی سی)NBC( ، براساس 
داده ه��ای TankerTrackers.com )موسس��ه ای ک��ه حرکت 
نفتکش ها را رصد می کند( شرکتی که صادرات نفت را پیگیری می کند، 

پرونده تانکر هندی گیسل را مطرح کرده است. 
این تانکر در ماه آوریل پاکستان را ترک کرد و به نظر می رسید که یک 
سفر استاندارد به سمت خلیج فارس را آغاز می کند. داده های ردیابی 
نشان داد کشتی در حال چرخش U شکل در نزدیکی تنگه هرمز بوده 

و در خلیج عمان متوقف شده است.
   مانورهای ایران برای دور زدن تحریم های نفتی امریکا

با این ح��ال، تصاویر ماهواره ای نش��ان می دهد که کش��تی در مکان 
مشخصی نبوده است. TankerTrackers از تصاویر ماهواره ای برای 
پیدا کردن گیسل در سواحل جزیره الوان در فاصله بیش از ۱۰۰ مایل 
با محل مشخص شده استفاده کرد. در حاشیه سواحل جزیره الوان، 
گیسل با یک تانکر نفتی ایران مالقات کرد که تخمین زده می شود یک 
میلیون بشکه نفت خام به گیسل منتقل شود. گیسل در ادامه تحویل 

نفت به چین را ادامه داد.
TankerTrackers دریافته که مانورهای مش��ابهی بارها توس��ط 
ایران برای انتقال و صادرات میلیون ها بشکه نفت و دور زدن تحریم های 

امریکا مورد استفاده قرار گرفته است.
   صادرات نفت ایران کاهش یافته است؟

در گزارش ماه ژوئن گمرک چین اعالم شده است که هیچ نفتی 
از ایران در این ماه وارد گمرک این کش��ور نش��ده اس��ت، اما در 
همان زمان از اندونزی نفت زیادی وارد چین شده که یک منبع 
به ان بي سي نیوز گفته اس��ت، نفت ایران به عنوان نفت اندونزی 

تحویل داده می شود.
به گزارش ان بي سي، در گزارش اخیر کنگره، تخمین زده می شود که 
صادرات نفت ایران از سال 2۰۱8 تاکنون 9۰ درصد کاهش یافته و از 

2/۵ میلیون بشکه در روز به 227 هزار بشکه در روز رسیده است.
اما بر اس��اس یافته های TankerTrackers کاهش صادرات نفتی 

ایران حدود 76 درصد ارزیابی شده است.
با اینکه تولید نفت خام جمهوری اسالمی ایران به حدود 2 میلیون بشکه 
در روز رسیده )تقریباً نصف شده است(، اما ایران اظهار داشته که قصد 

دارد با وجود تحریم ها، توسعه صنعت نفت خود را ادامه دهد.

اگرچه روز گذش�ته بازار بورس به دنبال تأیید 
عرضه س�هام ش�رکت هاي پتروشیمي تحت 
قال�ب صن�دوق دارادوم رون�د رو به رش�دي 
داش�ت، اما در نهایت نماگر اصلي ای�ن بازار با 
کاهش 24هزار واح�دي در کانال یك میلیون 
و 900هزار واحد ب�ه کار خود پای�ان داد. ابهام 
در ابعاد طرح بزرگ تأمین مالي دولت با اوراق 
مالي مبتني بر نفت، فشار عرضه سهام عدالت 
و خروج برخي از س�هامداران تازه وارد از بازار 
از جمل�ه عوامل افت ب�ازار به ش�مار مي رود.

بازار س��رمایه که تا یک هفته پی��ش رکوردهاي 
بي سابقه اي را از خود به جا مي گذاشت و نقدینگي 
قابل مالحظه اي را نیز جلب کرده بود، همزمان با 
مطرح شدن طرح گشایش اقتصادي و همچنین 
تغییر برنام��ه دولت جهت عرضه بلوکي س��هام 
شرکت هاي پتروش��یمی و س��هام عدالت دچار 
سکته ش��د و در این هفته اصالحات سنگیني را 
تجربه کرد. هرچند با انتش��ار خبر عرضه مجدد 
سهام ش��رکت هاي پتروش��یمي دولتي در قالب 
صندوق اي تي اف موافقت ش��د و بازار در ابتداي 
ساعات معامالتي روز گذش��ته روند رو به رشدي 
داشت، اما در انتها به دلیل تشدید عرضه ها، به ویژه 
سهام عدالت با س��قوط 2۴ هزار واحدي شاخص 
کل به کار خود پایان داد و این نماگر نیز در کانال 
یک میلیون و 9۰۰ هزار واحد قرار گرفت. در عین 
حال حجم معامالت حدود ۱7هزار میلیارد تومان 

بود که عدد قابل مالحظه اي است.
همانطور ک��ه مي دانیم بودجه و کس��ري بودجه 
یکي از عوامل مؤثري است که بر بازار سرمایه اثر 
مي گذارد. از این رو طرح گشایش اقتصادي دولت 

که به نظر مي رسد مبتني بر انتش��ار اوراق مالي 
با تکیه بر نفت اس��ت تا تکلیفش مشخص نشود، 
ممکن است بازار س��رمایه بي رونق باشد، به ویژه 
آنکه صحبت از تأمین مالي با رقم قابل مالحظه اي 
شده اس��ت. رش��د نماگرهاي بخش پولي نشان 
مي دهد که فش��ار به ماش��ین چاپ پول در یک 
سال اخیر به ش��دت افزایش یافته، به طوري که 
طي دوسال گذشته با رشد حجم نقدینگي و پول 
بسیاري از بازار ها با رشد نرخ ها مواجه شدند. حال 
باید دید سیاس��ت دولت در تأمین مالي کسري 

بودجه اش به چه شکل خواهد بود.
عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بان��ک مرکزی در 
یادداشتي اینستاگرامی نوشت: مدیریت بازار ارز و 
پول و نهایتاً کنترل تورم در شرایط اقتصادی امروز، 
وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه 
دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت یک واقعیت 
اس��ت و »تأمین مالی س��الم« این کسری، بدون 
استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت. تأمین 
مالی س��الم کس��ری بودجه دولت، چهار راه حل 
بیش��تر ندارد: ۱- کاهش هزینه ه��ا، 2- افزایش 
درآمدهای مالیاتی، 3- فروش سهام و اموال دولت 
و ۴- انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کاالهایی 

نظیر نفت در شرایط تحریم.
ظرفیت افزایش درآمد مالیات��ی و کاهش هزینه 
برای دولت و مجلس در س��ال جاری با عنایت به 
کرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با تمام 
موانع در حال انجام است و اوراق بدهی نیز تاکنون 

۵2 هزار میلیارد تومان فروش رفته است.
طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عمالً فروش 
قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، 

دو ویژگی دارد: ۱- انتظ��ارات تورمی را مدیریت 
می کند و 2- نس��بت به اوراق قرضه کم هزینه تر 
و قابل مدیریت تر اس��ت. همچنین همزمان سود 
بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته واضح 
است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان 
نظام و تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان ضروری 

به نظر مي رسد.
انتش��ار هرگونه اوراق، روش تجربه شده در همه 
دنیا برای هموارسازی هزینه های دولت و کاهش 
نوسانات اقتصاد کالن اس��ت و بحث هایی مانند 
آینده فروشی یا بدهکاری دولت های آینده چندان 
با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت ها همواره 
با سیاست های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر 
صورت اگر با منابع چهارگانه باال، کسری بودجه 
تأمین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر 
غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در 
سال های آتی و متضرر شدن مردم در آینده را به 

دنبال خواهد داشت.
   بازار به دلیل رشدهاي اخیر میل به اصالح 

دارد 
کارش��ناس بازار س��رمایه، افزای��ش حمایت از 
سمت عرضه در بورس مانند عرضه سهام شناور 
ش��رکت های دولتی و آغاز فروش س��هام عدالت 
را از علل اصلی افت ش��اخص در معامالت بورس 
دانست. در شروع معامالت نیز واکنش مثبت بازار 
به صحبت های وزیر اقتصاد موجب رشد 3۵ هزار 
واحدی ش��اخص و صعود دوباره به سوپرکانال 2 
میلیون واحد ش��د، اما همزمان شدن اختالل در 
هس��ته معامالت و همچنین آزاد شدن معامالت 
سهام عدالت که فشار عرضه را افزایش داد، باعث 

شد بازار روند نزولی پیدا کند و با افتی سنگین بار 
دیگر به سوپرکانال یک میلیون واحد بازگردد.

در همین رابطه نوید خاندوزی، کارش��ناس بازار 
س��رمایه در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت 
افت شاخص کل در معامالت امروز بازار سرمایه 
که برخالف رون��د آغازین معامالت ب��ود، گفت: 
سرعت رشد بازار در چند هفته اخیر کمي باال بود، 
به خصوص در گروه پتروش��یمی ها. ضمن اینکه 
عالوه بر باال بودن سرعت رشد بازار، اما در روزهای 
اخیر دولت دست به کارهایی زد که فشار فروش و 

عرضه در بازار افزایش یابد.
وی ادامه داد: به نظر من آنچ��ه درباره علت افت 
معامالت ام��روز مانند عدم رأی اعتم��اد به وزیر 
پیش��نهادی صمت یا اختالل در هسته معامالت 
گفته می شود، بهانه ای برای افت شاخص است، اما 

در اصل بازار مایل به اصالح قیمت هاست.
کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با ریزش بازار 
موافق نیستم. به نظر من افت شاخص در روزهای 
اخیر بیشتر برای اصالح قیمت ها انجام می شود. 
البته دولت نیز در این کاهش قیمت ها نقش داشت 
و با افزایش عرضه شرکت های پاالیشی و همچنین 
اعالم اینکه قرار است ارزش سهام شناور شرکت ها 

افزایش یابد به این اصالح کمک کرد.
خاندوزی ادام��ه داد: اقداماتی ک��ه دولت انجام 
داد سبب افزایش عرضه ش��د، اما از سمت تقاضا 
حمایتی نشد و تقاضا به سمت ضعف پیش رفت. 
همچنین هرچه در بازار بیشتر پیش رفتیم، قیمت 
سهام افزایش یافت، اما قدرت خرید فعاالن بازار 
کاهش داشت. این کارشناس بازار سرمایه با تأکید 
بر اینکه عدم تعادل در عرضه و تقاضا در بازار یکی 
از عوامل اصلی کاهش رشد شاخص بوده و نباید 
حاش��یه ها و ش��ایعاتی مانند عدم رأی اعتماد یا 
مسائلی مانند آن را عامل افت ش��اخص بدانیم، 
تصریح کرد: بازار به این اصالح نیاز داش��ت، ولی 
مجدداً شاهد خواهیم بود بازار در مسیر صعود قرار 
خواهد گرفت؛ چراکه مؤلفه هایی که سبب رشد 
بازار بوده است همچنان به قوت خود باقی هستند. 
وی افزود: دولت و مجلس همچنان به حمایت از 
بازار سرمایه متعهد اس��ت. ضمن اینکه بازارهای 
موازی فعالً جذابیتی برای جذب نقدینگی از بورس 
به سمت خود را ندارند. خاندوزی به عدم کاهش 
قیمت دالر اشاره و اظهار کرد: این موضوع سبب 
شده فروش شرکت های بورسی با مشکل مواجه 
شود و در صورت بهبود وضعیت مالی شرکت ها، 
مجدداً شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود و بازار 

مجدداً در مسیر خود به حرکت در خواهد آمد.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: آزادسازی 
سهام عدالت از اصلی ترین دالیل ریزش شاخص 
در معامالت ام��روز بود و بخش��ی از صف فروش 
س��نگین امروز را سهام عدالت تش��کیل می داد. 
اثرگذاری منفی سهام عدالت بر شاخص از دیگر 
مسائل حاش��یه ای امروز مانند هسته معامالت یا 
توقف عرضه دارادوم مؤثرتر بوده است. همه این 
اقدامات به معنای تشدید س��مت عرضه است و 
نباید با اقداماتی از این دس��ت، تعادل موجود در 

عرضه و تقاضا را برهم زد.

 ابهام در نحوه عملكرد سامانه امالك 
در شناسايی خانه هاي خالي

در ش�رایطي ک�ه وزارت راه و شهرس�ازي از شناس�ایي ه�زار 
واح�د مس�کوني خال�ي متعل�ق به ی�ك بان�ك خب�ر مي دهد، 
بانك مرکزي ای�ن ام�ر را نادرس�ت می خوان�د و فرافکني تلقي 
مي کن�د، این در حالي  اس�ت ک�ه فرآین�د شناس�ایي واحدهاي 
مس�کوني خالي توسط س�امانه امالك همچنان محل ابهام است. 
به گزارش فارس، بازار مسکن در طول هفت سال گذشته با کمبود 
عرضه جدي مواجه ش��ده و تولید مس��کن در این سال ها به کمتر 
از 3۰۰هزار واحد مسکوني در طول سال رس��یده است. از طرفي 
مس��ئله احتکار واحدهاي مس��کوني و جلوگیري از عرضه آن به 
بازار مسکن پدیده دیگري اس��ت که در کنار کاهش تولید خانه، 
مسئله کمبود عرضه و به تبع آن افزایش قیمت هر متر مربع واحد 
مسکوني را تشدید مي کند. در اکثر نظام هاي اقتصادي دنیا به سبب 
اهمیت تأمین مسکن و نقش آن در اقتصاد خانوار با مسئله احتکار 
واحدهاي مسکوني به وسیله ابزارهاي متفاوت حکمراني، به طور 

جدي برخورد مي شود. 
یکي از ابزارهاي مورد استفاده به منظور برخورد با مسئله احتکار مسکن، 
استفاده از مالیات هاي تنظیمي در این حوزه است. سابقه اخذ مالیات بر 
خانه هاي خالي در کشور ما روایتگر فراز و نشیب هاي بسیاري است. در 
حقیقت اخذ این مالیات در سال93 به تصویب مجلس شوراي اسالمي 
رسید و مرداد سال9۴ براي اجرا به دولت ابالغ شد. بر اساس طرح ابالغ 
شده مجلس شوراي اسالمي، وزارت راه و شهرسازي موظف شد، ظرف 
مدت شش ماه از تاریخ ابالغ طرح نسبت به راه اندازي سامانه ملي امالک 

و اسکان اقدام و مقدمات اخذ این مالیات را فراهم کند. 
وظیفه سامانه ملي امالک و اسکان، شناسایي واحدهاي مسکوني خالي 
و همچنین مش��خص کردن مالکان این واحدهاي مسکوني است. به 
گفته متولیان مرتبط با این حوزه در وزارت راه و پس از گذشت 6۱ماه 
از مهلت شش ماهه دولت، این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتي 
قرار گرفته و در حال شناسایي واحدهاي مسکوني خالي است. این در 
حالي است که وزارت راه و شهرسازي هیچ گاه نسبت به رونمایي رسمي 
از سامانه ملي اس��کان و امالک اقدام نکرده و نحوه فعالیت این سامانه 

همچنان محل ابهام است. 
  سامانه امالك هزار واحد مسکوني خالي متعلق به یك بانك 

را شناسایي کرد
پس از گفته مسئوالن وزارت راه و شهرس��ازي در ارتباط با آغاز به کار 
سامانه ملي امالک و اسکان، محمد اس��المي وزیر راه و شهرسازي در 
ارتباط با تشریح اطالعات به دس��ت آمده از فعالیت این سامانه اظهار 
داشت: »طي غربالگري انجام شده توسط س��امانه امالک و اسکان در 
مرحله اول یک ش��خص حقیقي با مالکیت بیش از 9۰واحد مسکوني 

شناسایي شد.«
وزیر راه و شهرس��ازي، ضمن اش��اره به این نکته که سامانه ملي 
اسکان و امالک براي شناسایي واحدهاي خالي است و با شناسایي 
این تعداد مسکن خالي مي توان به این نتیجه رسید که این سامانه 
اثربخشي مثبتي داشته است، گفت: »در مرحله هاي بعدي فعالیت 
س��امانه امالک، برخي از مالکان حقوقي نیز مش��خص شدند. در 
همین راستا حدود هزارواحد مسکوني خالي متعلق به یک بانک 

شناسایي شده است.«
اظهارات وزیر راه و شهرس��ازي در ارتباط با نق��ش بانک ها در زمینه 
احتکار مسکن، مؤید این امر اس��ت که بازار مسکن در سال های اخیر 
محل جوالن بسیاري از س��رمایه داران بوده و تأمین اساسي ترین نیاز 
مردم یعني تأمین مس��کن را با اخالل جدي مواجه کرده است. پس از 
شناسایي هزار واحد مسکوني متعلق به یک بانک در کشور، عبدالناصر 
همتي، رئیس بانک مرکزي در ارتباط با اظهارات وزیر راه و شهرسازي 
درباره خانه هاي خالي متعل��ق به نظام بانکي، عنوان ک��رد: » این امر 
فرافکني و نادرست است. بر اساس بررسي هاي به عمل آمده و اذعان 
مدیران عامل بانک ها، این تعداد کمت��ر از ۱۰هزار ملک متعلق به 3۰ 
بانک است و شامل خانه هاي خالي نیست بلکه تملیکي و عمدتاً براي 

فروش است.«
رئیس بانک مرکزي تصریح کرد: »بس��یاري از این م��وارد خانه هاي 
مسکوني نیست و کاربري هاي دیگري دارد و بسیاري از آنها مربوط به 

سالیان گذشته است.«
همتي ضمن اشاره به موضوع وجود 2میلیون واحد مسکوني خالي در 
کشور و مسئله احتکار مسکن گفت: »این درست نیست که در موضوع 
بیش از 2میلیون خانه خالي در کل کش��ور، با ط��رح چند هزار واحد 
که بخشي از آن نیز امالک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام 

بانک هاست، بانک ها را متهم کنند.«
   نحوه عملکرد سامانه امالك محل سؤال است

کنار هم قرار گرفتن اظهارت وزیر راه و شهرسازي و رئیس بانک 
مرکزي منجر به بروز ابهاماتي در این حوزه مي ش��ود. در همین 
ارتباط و براي روشن شدن ابهام موجود سراغ محمد حمیدزاده، 
کارش��ناس ح��وزه مالیات هاي تنظیم��ي رفته ای��م. حمیدزاده 
ضمن اش��اره به تناقضات موجود در اظهارات مس��ئوالن عنوان 
کرد: »مسئله اول، واحدهاي مس��کوني متعلق به بانک است. در 
حقیقت باید مشخص ش��ود بانک هاي دولتي و خصوصي کشور 
مطابق کدام قانون نسبت به سرمایه گذاري در حوزه مسکن اقدام 
مي کنند. از طرفي زماني  که حق خرید مسکن براي بانک وجود 
داشته باشد، اتهام اخالل در بازار مسکن به واسطه احتکار نیز قابل 

بررسي است.«
حمی��دزاده در ارتباط با نحوه عملکرد س��امانه ملي امالک و اس��کان 
گفت: »مطابق اظهارات وزیر راه، هزار واحد مسکوني خالي متعلق به 
یک بانک توسط این سامانه شناس��ایي شده است، در حالي که رئیس 
بانک مرکزي مي گوید بسیاري از این موارد اصاًل مسکوني نبوده یا خالي 
نیست. در واقع بررسي اختالفات مطرح ش��ده در اظهارات مسئوالن 
مي تواند صحت عملکرد س��امانه امالک راه اندازي شده توسط وزارت 

راه را زیر سؤال ببرد.«
این کارشناس مسکن با اشاره به رونمایي نکردن وزارت راه و شهرسازي 
از سامانه ملي امالک و اس��کان گفت: »عالوه بر اختالفات مطرح شده 
در ارتباط با شناس��ایي واحدهاي مس��کوني خال��ي، رونمایي نکردن 
رسمي از این س��امانه توسط وزارت راه و شهرس��ازي بر ابهام عملکرد 

آن مي افزاید.«
بررسي اظهارات مسئوالن، مش��خص کننده این امر است که داستان 
شناسایي واحدهاي مسکوني خالي در کش��ور ما همچنان ادامه دارد. 
در حقیقت فرآیند شناسایي واحدهاي مسکوني خالي توسط سامانه 
امالک، همچنان محل سؤال به حساب مي آید، این در حالي است که 
مجلس شوراي اسالمي، هفته گذش��ته در قالب یک طرح دوفوریتي 
نسبت به اصالح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات هاي مستقیم)مالیات بر 

خانه هاي خالي( اقدام کرد و آن را به تصویب رساند.
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