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ضعفاطالعرسانيوگزارش�گریصحيحتحوالتدرحوزهبازار
سرمايهيكيازمعضالتاساس�يبهش�مارميرود،بهطورنمونه
درش�رايطيكههنوزاموراداريتزريقدرصديازمنابعصندوق
توسعهمليبهبازارسرمايهوهمچنينفرايندعقدقراردادشركتها
بابازارگردانهاهنوزانجامنشدهاست،س�هامدارانعمومًاتصور
ميكنندسياس�تهايفوقعملياتيش�دونتيجهايه�مدربر
نداشت،ايندرحالياستكهاعمالسياستهايفوقكميزمان
ميبرد،اينمقولهدركنارس�يگنالهايمثبتناش�يازانتش�ار
گزارشهايشركتهايحاضردربازارنشانميدهدبازارسرمايه

درحالپوستاندازيجهتبازيابيرونقازدسترفتهميباشد.
ضعف حوزه اطالع رس��اني در بازار س��رمايه و عدم شفاف سازي به يك 
معضل تبديل شده اس��ت، به طور نمونه در ش��رايطي كه فرايند اداري 
تزريق بخشي از منابع صندوق توسعه به بازار و همچنين توسعه حضور 
بازار گردان ها در بازار در حال طي شدن اس��ت، بسياري از سهامداران 
تصور مي كنند سياست هاي فوق يك روزه عملياتي شد و نتيجه اي هم 
در بر نداشت. به نظر مي رسد حوزه اطالع رساني و شفاف سازي نياز به 
توسعه دارد، به ويژه اينكه گزارش هاي منتشر شده فصلي شركت ها نشان 
از بهبود وضعيت توليد درآمد و فروش آنها نيز دارد. وزير اقتصاد فرهاد 

دژپسند در حاشيه جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با 
اشاره به جلسه بررسي مصوبه شوراي عالي بورس براي حمايت از بازار 
سهام هم توضيح داد: بانك ها اقداماتي براي بازارگرداني انجام داده اند و 
سازمان تأمين اجتماعي و شستا هم طبق دستور وزير رفاه وارد شده اند 
تا اواسط هفته آينده معقوله بازار گردانی عملياتي مي شود. وي ادامه داد: 
عالوه بر ميزان سهام ETF ها افزايش مي يابد و اگر قبالً قرار بود به عنوان 
مثال 10 سهم داده شود، به 11 سهم خواهد رسيد.  شاخص كل بورس 
اوراق بهادار تهران در پايان معامالت روز سه شنبه با ريزش 23 هزار و 28 

واحد به رقم يك ميليون و 492 هزار و 901 واحد رسيد.

وزیراقتصاد:تااواسطهفتهآیندهبازارگردانيسهامعملیاتیمیشود
  بورس

هجومنقدينگيبهبازارسكه
رش�دبه�ايارزدرب�ازارداخل�يوافزاي�شتقاض�ادرب�ازار
س�كه،موجبش�دتانرخه�رس�كهتم�امبه�ارآزاديركورد
14ميلي�ونراب�هثبتبرس�اند.رئي�ساتحاديهط�الدراينباره
گف�ت:تقاض�ادرب�ازارس�كهازعرض�هپيش�يگرفتهاس�ت.
نرخ جهاني طال در آس��تانه انتخاب��ات امريكا مج��دداً افزايش يافت، 
به طوري كه روز گذشته نرخ جهاني طال به هزار و 888دالر در هر اونس 
رسيد، در اين ميان رشد بهاي ارز در بازار داخلي و هجوم نقدينگي به 
بازار سكه موجب شد تا نرخ انواع س��كه ركود بزند به طوري كه سكه 
تمام به 14ميليون تومان رسيد. محمد كش��تي آراي با تأكيد براينكه 
افزايش قيمت طال و سكه ناش��ي از افزايش چشمگير قيمت ارز است، 
گفت: تمام قيمت هاي طال و سكه براساس دالر آزاد محاسبه مي شود 
و اگر با دالر نيمايي محاسبه شود، طال و سكه از كشور قاچاق مي شود. 
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر با بيان اينكه نسبت تقاضا در بازار سكه 
بيشتر از عرضه است، گفت: همين موضوع موجب افزايش حباب سكه 
شده است، به گونه اي كه هم اكنون حباب سكه طرح جديد يك ميليون 
و 100 هزار تومان، حباب نيم سكه بهار حدود 600 هزار تومان و حباب 
ربع سكه حدود 400 هزار تومان است. كشتي آراي تأكيد كرد كه قيمت 
طال در بازار حباب ندارد، ضمن اينكه تقاضاي موجود در بازار سكه بيشتر 
از سمت افرادي است كه قصد سرمايه گذاري دارند و در بازار مصنوعات 
طال هيچ تقاضايي وجود ندارد و كاماًل در ركود است. قيمت دالر در بازار 
آزاد در آستانه 30 هزار تومان قرار گرفت. در بازار داخلي قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد 14ميليون تومان و قيمت سكه طرح قديم 
13ميليون و 500 هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون و 
700 هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي 4 ميليون و 700 هزار تومان و 

سكه گرمي2 ميليون و 400 هزار تومان تعيين شد. 
همچنين قيمت طالي 18عيار در هر گرم هم يك ميليون و 300هزار 
تومان، قيمت طالي 24عيار در هر گرم يك ميليون و 750 هزار تومان و 

هر مثقال طال 5ميليون و 620 هزار تومان ارزش گذاري شده است.
.....................................................................................................................

رزمحسينيوزيرصمتشد
نماين�دگانمجلسش�وراياس�الميب�هعليرضارزمحس�يني
برايتصديوزارتصنعت،مع�دنوتج�ارترأياعتماددادند.
به گزارش ايسنا، بررسي برنامه و صالحيت عليرضا رزم حسيني براي 
تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور كار جلسه علني صبح 
ديروز مجلس شوراي اسالمي قرار داشت كه پس از اظهارات نمايندگان 
موافق و مخالف و دفاع وزير پيشنهادي از خود، نمايندگان با 175رأي 
موافق، 80 مخالف و 9 رأي ممتنع ار 264 رأي مأخوذه به وي اعتماد 
كردند. وزير پيشنهادي صنعت، معدن، تجارت در جلسه رأي اعتماد 
خود با تأكيد بر لزوم وجود مديريت جهادي و نه مديريت باندبازي و 
شكستن انحصارات در واردات و حتي صادرات گفت: بايد براي حذف 
امضاهاي طاليي برنامه ريزي كرد و براي مبارزه با فساد آبرو گذاشت. 
ما هنوز نيامده تخريب مي شويم. به هر حال مبارزه با فساد هزينه دارد. 
قطعاً با رانت خواري مبارزه مي كنيم و حذف امضاهاي طاليي در دستور 
كار است. مديريت توصيه اي نداريم بلكه بايد مديريت در دست افراد 

متخصص و كارشناس باشد. 
.....................................................................................................................

ارزشصادراتنفت19هزارميلياردتومان
سازمانبرنامهوبودجهگزارشدادسهمصادراتنفتخاموميعانات
گازيدرپنجماههامسال3درصدكلمنابعبودجهعموميبودهاست.
به گزارش فارس، بخشنامه بودجه س��ال 1400 از سوي سازمان برنامه و 
بودجه كشور منتشر ش��د. در بخش مقدمه و تبيين شرايط اقتصاد كالن 
آمده است كه سهم ارزش حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي در 
پنج ماهه ابتداي سال 99 از كل منابع بودجه عمومي كمتر از 3 درصد بوده 
است. براين اساس رقم منابع بودجه عمومي بيش از 640 هزار ميليارد تومان 

بوده كه 3 درصد آن بالغ بر 19 هزار ميليارد تومان مي شود. 
.....................................................................................................................

محدودسازيتراکنشهايبانكي
افرادزير18سال

بانكهابهتازگ�يدرحالاجرايبخش�نامهبان�كمركزيبراي
محدودي�تتراكنشه�ايغيرحض�ورياف�رادزي�ر1۸س�ال
هس�تند،برايناس�استراكنشغيرحضوريروزان�هاينگروه
س�ني1۵ميليونتومانوماهانه۵0ميليونتوم�انخواهدبود.
به گزارش تس��نيم، ب��ه تازگي برخ��ي بانك ها س��قف تراكنش هاي 
غيرحضوري برداش��ت از حس��اب را براي مش��تريان زير 18 س��ال 
مح��دود كرده اند كه ظاه��راً اين اق��دام پيرو اجراي بخش��نامه بانك 
مركزي بوده است. بر اساس دس��تورالعمل جديد سقف تراكنش هاي 
غيرحضوري برداشت روزانه از حس��اب براي اين دسته از مشتريان به 
مبلغ 150ميليون ريال محدود ش��ده ضمن اينكه محدوديت س��قف 

تراكنش ها در هر ماه نيز به عدد 500 ميليون ريال رسيده است.

مجلسشوراياس�الميبهفوريتطرحتأمين
كاالی60ميليونايرانیرأيمثبتدادتاشرايط
براياعطايسبدكاالبه20ميليوننفرمهياشود.
هرچنددولتبااينط�رحمخالفتهايیدارد.
يكي از ضعف های دولت طي س��ه س��ال گذشته 
ع��دم انضب��اط ارزي در ح��وزه واردات كاالهاي 
اساسي اس��ت، به طوري كه بخش قابل توجهي از 
ارز 4هزارو200توماني كه براي اين منظور در نظر 

گرفته شده بود، هيچگاه به كشور بازنگشت. 
اين موضوع موجب ش��د تا براي پايان دادن به اين 
اشتباه بزرگ، طرحي با عنوان طرح تأمين كاالهاي 

اساسي در بهارستان مطرح شود.
حميدرضا حاجي بابايي، رئيس كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات در جريان بررسي اين طرح در 
مجلس گفت: »طرحي را تهيه كرديم كه 200 نفر 
از نمايندگان با فوريت آن و 200 نفر با اولويت آن 
موافقت كردند؛ در اين طرح پيش بيني شده كه 30 
هزار ميليارد تومان منابع اختصاص دهيم كه از اين 
منابع به 20 ميليون نفر در كشور كه در تهيه غذاي 
روزمره خود با مشكل مواجهند، كاالهاي اساسي 
برسانيم و سبد كاال را با 50 درصد قيمت براي 50 

ميليون نفر ديگر تأمين كنيم.« 
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
تصريح كرد: »بر اساس تبصره 14 طرح دولت به 
60 ميليون نفر كارت الكتروني��ك داده و هر ماه 

كمك هاي معيشتي را به حساب آنها واريز مي كند. 
ما از مي��ان اي��ن 60 ميليون مي خواهي��م به 20 
ميليون نفر سبد كاالي رايگان و به 40 ميليون نفر 
با 50 درصد تخفيف اين سبد را اختصاص دهيم. 
در قالب اجراي اين طرح، مجلس بنا دارد براي 5 
ميليون بازنشسته طبق مواد 12 و 30 برنامه ششم 
توسعه شرايطي را مهيا كند كه 90درصد حقوق 
مش��اغل هم تراز خود را دريافت كنن��د. 10 هزار 
ميليارد تومان براي پرداخت اين بخش با كمبود 
منابع مواجهيم؛  البته در كنار آن 10هزار ميليارد 
تومان براي كمك به دولت در بخش عمراني در نظر 
گرفتيم كه از اين بخش هزاران پروژه معادل 100 

هزار ميليارد تومان تكميل مي شود.« 
حاجي بابايي اظهار كرد: »دولت چگونه طبق تبصره 
2 بند »و« اين طرح مي تواند 50 هزار ميليارد تومان 
پول را بر اساس مصوبه مجلس توزيع كند،  اما مجلس 
نمي تواند براي 15 هزار ميليارد تومان تصميم بگيرد، 
بر اساس تبصره 14مبلغ250 هزار ميليارد درآمد و 
250 هزار ميليارد هزينه وجود دارد، اما بر اس��اس 
تبص��ره 14مبلغ 20 هزار ميليارد به ش��ركت نفت 
داده مي شود كه مجلس مي خواهد از اين ميزان تنها 
5هزار ميليارد را برداشت كند  تا براي تأمين كاالهاي 

اساسي رايگان در اختيار مردم قرار دهد. 
مخالفتبااينطرح

س��يدعلي موس��وي، نماينده ملكان در مجلس اما 

مخالف اين طرح بود و به عنوان مخالف پشت تريبون 
رفت و گفت مخالف اين طرح است، زيرا در اين طرح 
سه موضوع كاالهاي اساسي، همسان سازي حقوق 
بازنشس��تگان و اتمام طرح هاي نيمه تمام عمراني 
وجود دارد و با اينكه اجراي اين طرح ها خوب است، اما 
اينكه در يك طرح به همه موارد رس��يدگي شود و 
بتوانيم اهداف را محقق كنيم، بس��يار كار سنگيني 

است، زيرا دولت از عهده اجراي آن برنمي آيد. 
موس��وي افزود: »نياز به دارو، درمان و بهداش��ت 
نيازمندان و مستضعفان را چه مي خواهيم بكنيم؟ 
ضمن اينك��ه درباره وديعه مس��كن چ��ه فكري 
كرده ايم؟ اين در حالي است كه پنج دهك پايين 
جامعه مشكل مس��كن دارند. قبوض آب، برق، و 
گاز براي مردم هزينه دارد و به همين دليل طرح 
جامعي با عنوان حمايت معيش��تي از خانوارهاي 
پنج ده��ك جامعه را اعالم مي كنم ك��ه در آينده 

نزديك اعالم وصول خواهد شد.« 
نماينده مل��كان در مجلس درب��اره جزئيات اين 
طرح گفت: » طرح حمايت معيشتي از خانوارهاي 
پنج دهك جامعه پنج بند دارد كه تأمين 20 قلم 
كاالي اساسي، وديعه مس��كن، حمايت از مردم 
براي پرداخت قبوض و ني��از درماني آنها در تمام 

اين بندها آمده است.« 
توزيعدر6نوبت

محمدمهدي مفتح، س��خنگوي كميسيون برنامه و 

بودجه هم در اين جلسه گفت: »منبع تأمين اين طرح 
مش��كلي ندارد؛ براي اجراي آن توجه زيادي درباره 
منابع اجراي اين طرح در نظر گرفته  و توجه كرده ايم 
كه مبادا اجراي اين طرح موجب تورم و افزايش قيمت 
شود،  بنابراين تالش كرديم اين منابع در دسترس ، 

شدني و قابل حصول باشد و تورم زا نباشد.« 
وی گفت: » 50 هزار ميليارد تومان براي كل اهداف 
طرح مذكور منبع مالي تعريف ش��ده كه 30 هزار 
ميليارد تومان آن براي طرح تأمين كاالهاي اساسي 
اس��ت و 10 هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون 
همسان سازي حقوق بازنشس��تگان كه با اين كار 
همسان سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي، 
لشكري و كشوري براس��اس حكم و برنامه ششم 
عملياتي خواهد شد. همچنين مقرر شده در شش 
نوبت در شش ماهه دوم سال جاري كاالي اساسي 
بين مردم توزيع شود و البته در سال آتي در بودجه 
1400 تصميم گيري خواهي��م كرد. پول در كارت 
مردم مشمول شارژ مي شود و بايد آنها براي تأمين 
كاالهاي اساس��ي فقط كاال بگيرند،بنابراين دولت 
بايد براي اجراي اين كار كاالي اساسي را با قيمت 
مناسب در بازار عرضه كند. اينگونه نيست كه پولي 

به مردم داده شود كه تورم زا باشد.« 
سودكالندالالن

محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
هم پس از رأي مثبت مجلس به اين طرح اظهار 
داشت: »در جريان بررس��ي كليات طرح تأمين 
كاالهاي اساسي، آقاي پورمحمدي نماينده دولت 
نكاتي را مطرح كرد و اعضاي كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس هم درخواست داشتند كه اين موارد 
در جزئيات طرح لحاظ ش��ود.بنابراين بهتر است 
فرصت مجدد براي بررس��ي طرح در كميسيون 
مذكور داده شود تا نمايندگان پيشنهادات خود را 
بيان كنند و بعد از بررسي مجدداً در صحن علني 
مطرح ش��ود. اصرار ما در اين طرح آن اس��ت كه 
كاالها بين مردم توزيع شود، چون اكنون مشكل 
در شبكه توزيع كاال در كشور است كه نابساماني 
دارد، اين در حالي اس��ت كه دولت نتوانسته اين 

مجموعه را ساماندهي كند.« 
قاليب��اف خاط��ر نش��ان ك��رد: »وقت��ي ارز 
4هزارو200تومان��ي به كااله��ا تخصيص داده 
مي ش��د، انتظار مي رفت كه با هم��ان قيمت به 
دست مصرف كننده برسد، اما قيمت تمام شده 
چيز ديگري بود، زيرا مابه التفاوت ارز تخصيص 
داده شده با قيمت اصلي به جيب دالالن رفت كه 
اين همان اشكال دولت است. در ادامه اين جلسه، 
كليات طرح يك فوريتي تأمين كاالهاي اساسي 
به رأي مجلس گذاش��ته ش��د كه نمايندگان با 

213 رأي موافق با آن موافقت كردند.« 

وحيد حاجي پور
  گزارش   یک
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كهس�وختايرانرابهمقص�دونزوئالحمل
ميكردند،بدونمزاحمتبهونزوئالرسيدو

دونفتكشديگرنيزدرراهند.
به گزارش رويترز، بر اس��اس آماره��اي ريفينيتيو 
ايكون، نخس��تين گروه از سه نفتكشي كه سوخت 
ايران را به مقص��د ونزوئال حم��ل مي كردند، وارد 
آب هاي اين كشور امريكاي جنوبي شدند. اين دو 
كشور عضو سازمان اوپك، امسال همكاري ها را با 
تبادل نفت خام، س��وخت، مواد غذايي و تجهيزات 
براي پااليشگاه ها و ديگر كاالهاي صنعتي با يكديگر 
افزايش دادن��د. نفتكش »فارس��ت« ب��ا محموله 
270 هزار بشكه سوخت كه در غرب آسيا بارگيري 
كرده است، حدود ساعت 8:05 صبح به وقت محلي 

)12:05 به وقت گرينوي��چ( وارد آب هاي ونزوئال و 
سپس  وارد بندر الپاليتو شد. بر اساس اين گزارش، 
اين كش��تي بدون هي��چ مزاحمت��ي وارد آب هاي 
اقيانوس اطلس و درياي كارائيب ش��ده اس��ت. دو 
نفتكش ديگر يعني  »فاكس��ون« و »فورچون« در 
حال عبور از همين مقصد هستند و انتظار مي رود 
اوايل اكتبر به ونزوئال برسند. انتظار مي رود هر سه 
نفتكش روي هم رفته حدود 820 هزار بشكه بنزين و 
سوخت هاي ديگر براي برطرف كردن كمبود بنزين 

در ونزوئال به اين كشور تحويل دهند. 
به گفته منابع آگاه و برنامه بارگيري شركت دولتي 
PDVSA، انتظار مي رود يك نفتكش غول پيكر 
 ايراني )VLCC( نيز اين هفته بندر خوزه ونزوئال را با

 1/9ميليون بشكه نفت س��نگين اين كشور براي 
شركت ملي نفت ايران ترك كند.

نفتكشدیگریازایرانبهونزوئالرسید

مالكاناطالعاتسامانهملیامالکواسكانراتكميلكنند

ازسال1400تمامیخدماتاجتماعي
درايرانمكانمحورميشود

از شهرس�ازي و راه وزارت در مس�ئول مق�ام ي�ك
در كش�ور ام�الک از نيم�ي ك�ردن شناس�نامهدار
داد. خب�ر اس�كان و ام�الک س�امانه تكمي�ل رهگ�ذر
در همين راستا نايب رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: از نيمه 
دي ماه در كل كشور ساكن و غيرس��اكن بايد خانه هاي خود را در سامانه 
امالك و اسكان ثبت كنند، زيرا از اوايل سال 1400 تمام خدمات اجتماعي 
مكان محور می شود و صرفاً به كدپستي اعالمي ارائه خواهد شد. به نظرم 
تحريم هاي ظالمانه نفتي غربي ها باعث ش��د تا حركت به س��مت جدايي 
بودجه از نفت عملياتي ش��ود و با توسعه زيرساخت هاي شناسايي تمامی 
دارايي و درآمد اشخاص زمينه براي تكيه بودجه به ماليات فراهم  آيد. اگر چه 
تحريم هاي ظالمانه نفتي و مالي امريكا، كشور را به جهت تأمين بودجه با 
مضيقه مواجه كرد اما از آنجا كه زيرساخت هاي اخذ ماليات براي پوشش 
هزينه هاي دولت و توزيع و بازتوزيع عادالنه ثروت در كشور در حال تكميل 
شدن است، مي توان به آينده اميد داشت كه وابستگي بودجه دولت به نفت 
كاهش يابد و ماليات هزينه هاي دولت را پوشش دهد و اشخاص بر اساس 

مجموع دارايي و درآمد ساالنه شان بايد ماليات پرداخت كنند. 
شناس��ايي دارايي و درآمد تمامی اش��خاص از محل اش��تغال، زمين و 
ساختمان، پول و بانك، ارز، سهام، اوراق مالي، طال و سكه، خودرو و... نياز به 
تكميل شدن زيرساخت اطاعاتي دارد كه گويي تحريم هاي ظالمانه امريكا 
و محدود س��ازي درآمدهاي نفتي ايران و كاهش قيمت نفت زمينه اي را 
فراهم آورد تا حركتی جدي براي شناسايي انواع دارايي و درآمد اشخاص 
جهت اخذ مالي��ات حقه دولت و همچنين مهار س��فته بازي در بازارها و 
كاهش ارزش پول ملي به جهت تأمين بودجه دولت يا هزينه هاي بانكداري 
شناسايي شود. در همين راستا پيش بيني مي ش��ود سال1400 حجم 
خانه هاي خالي و كم اس��تفاده در كشور ركورد 6ميليون واحد مسكوني 

)معادل 20درصد از كل موجودي مسكن( را بزند.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: در سامانه امالك و 
اسكان تاكنون براي 13ميليون و 400هزار واحد شناسنامه ايجاد كرده ايم 
كه حدود 50درصد امالك كشور است. محمود محمودزاده گفت: با شروع 
عمليات اجرايي سامانه ملي امالك و اسكان با ارسال 5/ميليون پيامك براي 
مالكان در مرحله اول 109هزار واحد خالي تاكنون شناسايي شده است.  

جزئياتاخذمالياتازخانههايخالي
از س��وي ديگر سيداحس��ان خاندوزي در يك برنامه تلويزيوني به موضوع 
چگونگي اخذ ماليات از خانه هاي خالي اش��اره كرده و گفت: با فرض اينكه 
اواسط مهرماه طرح مجلس از سوي شوراي نگهبان تأييد شود، قانون سه ماه 
مهلت براي تدوين جزئيات ثبت نام مردم در سامانه ملي امالك و اسكان به 
اضافه تكميل سامانه و اينكه اختاللي ايجاد نكند در نظر گرفته است كه تا 
اواسط دي ماه خواهد بود. نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان 
اينكه دو ماه مهلت براي خوداظهاري مردم پيش بيني شده است، تصريح 
كرد: طبق قانون مصوب مجلس ماليات به خانه های خالي شهرهاي باالي 
صدها هزار نفر محدود مي ش��ود اما به جهت اينكه امالك و اسكان بايد در 
همه كشور شناسايي شود كه چه كس��اني مالك هستند، ورود اطالعات از 
نيمه دي ماه تا آخر اس��فند به طول مي انجامد. وي ادامه داد: همه ساكنان 
شهرها و مردم روستاها از مالك و مستأجر و غير آن بايد كد پستي مكان و كد 
ملي سرپرست و افراد ذيل خانوار را تعريف كنند و بگويند سكونتگاه اصلي و 
فرعي كدام است. به گفته اين نماينده مجلس، از منظر قانون غير از سكونتگاه 
اصلي و فرعي در شهر دوم، اگر مكان ديگري به يك خانوار منتسب بود، بايد 
اسناد مثبته ارائه دهد، در غير اين صورت خانه خالي تلقي مي شود، مثاًل اگر 

خانواده اي دانشجويي دارد مي تواند مدارك دانشگاه را ارائه دهد. 
خاندوزي در مورد ضمانت اجرايي اين قانون گفت: اگر خانواده اي در مهلت دو 
ماهه سكونتگاه خود در شهرهاي باالي 100هزار نفر را اعالم نكند، اين خانه 
خالي تلقي مي شود. بعد از دو يا چند سال كه خريد و فروش خواهد شد، ماليات 
تمام اين سال ها اخذ مي شود. وي افزود: همچنين در شهرهاي زير 100هزار 
نفر و روستاها اگر اعالم نشود معادل 20درصد يا يك پنجم جريمه ساكنان 
ش��هرهاي باالي 100هزار نفر جريمه در نظر گرفته می ش��ود. اين نماينده 
مجلس تأكيد كرد: ضمانت اجراي مهم تر اين است كه از اوايل سال1400 تمام 
خدمات اجتماعي مكان محور بوده و صرفاً به كدپستي اعالمي ارائه خواهد شد، 
مثاًل اگر يك روستايي هستيد نمي توانيد كد پستي شهر را ارائه دهيد، چون 

بيمه روستايي و خدمات ديگر و مزايا متوقف خواهد شد. 
مالياتخانههايخاليدرانتظاردالالن

بر اساس اعالم مديرعامل شركت عمران پرديس، افرادي كه واحدهايشان 
آماده است اگر نسبت به دريافت دفترچه اقساط مسكن مهر اقدام نكنند 
تا 15روز ديگر براي اخذ ماليات از خانه هاي خالي به سازمان امور مالياتي 
معرفي مي شوند. سيدمهدي هدايت در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بيش 
از 5هزار واحد مسكن مهر در پرديس از مدت ها قبل آماده تحويل شده 
اس��ت اما با وجود اطالعيه هاي قبلي تاكنون اين مال��كان براي دريافت 
دفترچه اقساط مراجعه نكرده اند. وي افزود: بر اساس تصويب هيئت مديره 
شركت عمران پرديس مقرر شده ليست اين مالكان در اختيار سازمان امور 
مالياتي براي اخذ ماليات از خانه هاي خالي ارائه شود و همچنين در بند 
ديگر اين مصوبه تصميم بر اين شد تا مكاتباتي با بانك مسكن انجام شود و 
وام 4 درصد اين مالكان حذف و به وام عادي با سود بانكي 18 يا 24 درصد 
افزايش يابد. بنابر اين گزارش به نظر مي رسد مخاطب اين هشدار دالالن 
مسكن مهر پرديس هستند كه عمدتاً قصد سكونت ندارند و به همين دليل 

از دريافت كارت اقساط خودداري مي كنند. 
ارديبهشت ماه امسال بود كه هدايت از مالكيت 2هزار تا 3هزار سوداگر 
در بازار مسكن پرديس خبر داد، س��پس از ابتداي خرداد ماه شركت 
عمران پردي��س تصميم گرف��ت 20 درصد مبلغي را ك��ه دولت براي 
واحدهاي مسكن مهر پرديس هزينه كرده از متقاضياني كه از ابتداي 
خرداد ماه اقدام به خريد و فروش مي كنند، دريافت كند. گفته مي شود 

بعضي افراد در پرديس 100 تا 200واحد مسكوني در اختيار دارند. 
بعد از فراهم آوردن زيرس��اخت ها جهت شناسايي دارايي و درآمد تمامی 
اشخاص به سادگي ماليات حقه دولت اخذ مي شود و جلوي سفته بازي ها 
و كاهش ارزش پول ملي و چاپ پول براي پوش��ش هزينه هاي بودجه اي 
دولت گرفته مي شود، در عين حال اشخاصي كه در جامعه از زير بازپرداخت 
ماليات فرار كنند، به س��ادگي نامشان در ليست س��ياه جهت توقف ارائه 
خدمات بانكي، انجام معامالت،  استفاده از خدمات حمل و نقل هوايي،  ريلي، 

زميني، آبي و... قرار مي گيرد تا اينكه ماليات حقه را پرداخت كنند. 
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