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10 برابر شدن نرخ ارز، نتیجه برجام بود
وزی�ر اقتص�اد دول�ت ده�م ب�ا بی�ان اینک�ه تمرک�ز زی�اد 
موج�ب  حت�ی  غ�رب  ب�ا  ارتب�اط  ب�ر  یازده�م  دول�ت 
ش�کنندگی برج�ام ش�د، گف�ت: اگ�ر مناس�بات بین الملل�ی 
ما یک س�ویه باش�د، حتمًا دچ�ار مضای�ق  متعدد خواهیم ش�د.

سیدشمس الدین حسینی در گفت وگو با مهر افزود: از روزی که دولت 
یازدهم کار خود را شروع کرد، به جای اینکه در امتداد توسعه روابط با 
شرق، توسعه رابطه با غرب را با حفظ سه اصل عزت، حکمت و مصلحت 
دنبال کند، به ارائه نوعی تصویر غیرواقعی و دست نیافتنی با مناسبات 
پرداخت و در عین حال روابط موجود با کشورهای حوزه شرق و حتی 

حوزه هایی مانند امریکای التین و همسایگان را مخدوش کرد.
وی تصریح کرد: رفته رفته به سمتی حرکت کردیم، که توسعه روابطمان 
با غرب را گره زدیم و مالحظه کردیم که بزرگ ترین نتیجه آن، حتی با 
وجود آنکه کشورهای شرق هم در آن حضور داشتند به برجام منتهی 
شد که توافق بسیار ش��کننده ای بود. در شکنندگی آن همین بس که 
با خروج امریکا از برجام، مختصر نتایج آن هم به سرعت از دست رفت 
و حاال چون مناسبات با مشرق و حوزه ش��رق و کشورهای همسایه و 

امریکای التین محدود شده بود، آسیب پذیری ما بیشتر شد.
حس��ینی بیان داش��ت: مالحظه کردیم که نرخ ارز این بار تا ۱۰ برابر 
افزایش یافت. به این معنا که اگر در پی تحریم ه��ای قبلی، نرخ ارز از 
هزار تومان به ۳ هزار تومان رس��ید، این بار از ۳ هزار تومان تا ۳۰ هزار 
تومان افزایش پیدا کرد و ما بسیاری از پیامدهای سنگین را به همین 

دلیل تجربه کردیم.
وی تأکید کرد: همه این نتایج نشان می دهد که ما باید همه سونگری در 
روابط خارجی خود داشته باشیم. از این منظر، احیای روابط با کشورها 
و اقتصادهای بزرگی مانند چین یک تصمیم و یک راه راهبردی است و 
از این منظر مثبت برآورد می شود. البته نباید این نوع روابط به چینی ها 
منحصر شود و باید تالش های خودمان را  برای توسعه مناسبات با آن 
دسته از کشورهای اروپایی که استقالل رأی بیشتری دارند و تعادل و 

توازن در مناسبات را حفظ می کنند هم دنبال کنیم.

کدام تراکنش ها برگشت می خورند؟
پیش از ای�ن بانک مرکزی در س�ال گذش�ته تراکنش های بانکی 
فاق�د »ک�د ش�هاب« در س�اتنا را برگش�ت  زد، ح�ال از شش�م 
اردیبهش�ت ماه تراکنش ه�ای ب�دون ک�د مل�ی و شناس�ه ملی 
ش�خص حقوقی در »پایا« برگش�ت می خورد که این اقدام بانک 
مرک�زی در راس�تای شفاف س�ازی تراکنش ه�ای بانکی اس�ت.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی پنجم بهمن پارسال تمام تراکنش های 
بانکی فاقد »کد شهاب« در ساتنا را برگشت زد و افراد حقیقی یا حقوقی 
که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی توانند 

از این خدمت بهره مند شوند.
حال معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در صفحه شخصی توئیتر 
خود اعالم کرده که از شش��م اردیبهش��ت ماه، تراکنش های بدون کد 
ملی شخص حقوقی و شناسه ملی شخص حقوقی در »پایا« برگشت 
می خورد. به گفت��ه مهران محرمیان، این اقدام بر فعالیت مش��تریانی 
که اطالعات هویتی ایش��ان نزد بانک ها موجود است، تأثیری نخواهد 
داشت. بدین منظور بانک ها برای ثبت کد شهاب و ثبت حساب ها در 

بانک مرکزی اقدام کنند. 
پایا یک سیستم تبادل اطالعات بانکی است که به بانک ها اجازه می دهد 
تمامی تبادالت بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام 
دهند. کاربرد اصلی این س��امانه، مکانیزه ک��ردن پرداخت های خرد 
بین بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل 
پیاده س��ازی، ارائه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر می سازد و به 
کمک این سامانه، بانک های عضو آن می توانند بنا به درخواست مشتری، 
دستور واریز یا برداشت وجوه در حساب های سایر بانک ها را صادر کنند. 
بانک مرکزی با پیاده سازی این سامانه، امکان حواله الکترونیکی پول از 
حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر )بین بانکی( را فراهم کرده 
است و مشتریان بانک ها با استفاده از پایا می توانند پول را از حساب خود 

به حسابی در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.
همچنین س��اتنا س��امانه ای الکترونیکی اس��ت که پردازش و تسویه 
تراکنش ه��ای بین بانکی و دس��تور پرداخت های ف��وری را به صورت 
انفرادی و آنی انجام می دهد. در این سامانه مشتریانی که در بانک ملی 
دارای یکی از انواع حس��اب )جاری، پس انداز و کوتاه مدت( هس��تند، 
می توانند نسبت به انتقال وجوه )مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان( به 

حساب خود یا سایر افراد در سایر بانک ها اقدام کنند.
سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان را می دهد تا با مراجعه 
به ش��عب بانک خود یا از طریق س��امانه اینترنتی بانک، حواله هایی با 
مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان را به هر حس��ابی در هر بانکی انتقال 
دهند که مزایای به کارگیری ساتنا را می توان امنیت، سرعت و سادگی 

انجام عملیات آن عنوان کرد.

کاهش 9  هزار واحدی شاخص بورس تهران
ش�اخص کل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران دی�روز ه�م در ی�ک 
رون�د ریزش�ی ب�ا 9 ه�زار و 151 واح�د کاه�ش هم�راه ش�د.

به گزارش فارس، ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش 
از 4 میلیون و 9۵۵ ه��زار میلیارد تومان رس��ید. معامله گران بیش از 
۱/4میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۱8۳ هزار نوبت معامله 

و به ارزش هزارو 62۱ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
ارزش معامالت فرابورس هم به بیش از ۳ ه��زار و 8۱6 میلیارد تومان 
رسید، یعنی در بورس و فرابورس امروز بیش از ۵ هزار و 4۳7 میلیارد 
تومان داد و س��تد شده اس��ت. دیروز همه ش��اخص های بورس قرمز 
بودند، اما میزان کاهش این شاخص ها زیر یک درصد ثبت شده است، 
به گونه ای که ش��اخص کل و ش��اخص قیمت با معیار وزنی � ارزشی 
۰/7۳درصد کاهش یافتند. نمادهایی که در روزهای گذشته شاخص ساز 
بودند دیروز در کاهش ش��اخص اثرگذار بوده اند، طوری که نمادهای 
فوالد مبارکه،  ملی  مس، شستا، پتروش��یمی خلیج فارس، چادر ملو، 
پاالیش نفت اصفهان و گل گهر بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس 
را داشتند. نمادهای پرتراکنش در بورس که مورد اقبال معامله گران قرار 
گرفتند شامل تأمین سرمایه امین، تولید نیرو برق آبادان، پتروشیمی 
بوعلی سینا، معدنی اپال کانی پارس، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی،  

لبنیات پاک و سرمایه گذاری تأمین اجتماعی بوده اند.
در فرابورس ایران هم شاخص کل با کاهش 72 واحدی به رقم ۱7 هزار 
و 8۵2 واحد رسید. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از 

یک میلیون و 2۱۳ هزار میلیارد تومان رسید.
ارزش بازار بورس هم به بیش از 4 میلی��ون و 9۵۵هزار میلیارد تومان 
رس��ید. بنابراین ارزش روز شرکت های بورس��ی و فرابورسی به حدود 
6میلیون و 2۰۰ هزار میلیارد تومان رس��ید. معامله گران در فرابورس 
بیش از 76۳ میلیون اوراق بهادار در قال��ب 8۳ هزار نوبت معامله و به 
ارزش ۳ ه��زار و 8۱۰ میلیارد تومان داد و س��تد کردند. نمادهای آریا 
ساسول، بیمه پاسارگاد، پتروشیمی زاگرس، صبا تأمین، پتروشیمی 
مارون، فوالد هرمزگان و توسعه مالی مهر آیندگان بیشترین اثر کاهشی 
در ش��اخص فرابورس را داش��ته اند. نمادهای پرتراکنش در فرابورس 
شامل برق و انرژی پیوندگستر، توسعه مسیر برق گیالن، مدیریت انرژی 
امید تابان حور، تولید برق ماهتاب کهنوج، پلیمر آریا ساسول، امتیاز 

تسهیالت مسکن اسفند 99 و شیر پگاه گیالن بوده اند.

 شكست نرخ مسكن
با تكمیل اطالعات مالكان و مالیات 

 هنوز پایگاه داده مالکیت مسکن در کشور تکمیل نشده، فایل هاي فروش و اجاره مسکن
 در برخي بنگاه هاي مشاور امالك از بیم وضع مالیات سنگین بر ملک افزایش یافته است

امسال لكوموتیو تولید می کنیم
وزی�ر راه و شهرس�ازی گف�ت: تمام�ی اج�زای واگ�ن ب�اری 
از س�وی تولیدکنن�دگان ایران�ی تولی�د خواه�د ش�د و گام 
تکمیل�ی آن، تولید واگن مس�افری و بع�د هم لکوموتیو اس�ت.
به گزارش مهر، محمد اس��المی اظهار کرد: در راه آه��ن  با ایجاد مرکز 
جهادی پیشرفته سعی شد با احصای مسائلی که در راه آهن وجود دارد و 
با هدف تحقق و دگرگونی برای ایجاد ایمنی و بهره وری در آن، مشکالت 
و اولویت ها شناسایی شوند. وی تصریح کرد: راه آهن جزو نادر مؤسسات 
دولتی بود که در سال ۱۳99 توانست برای تمام مسائل و دغدغه هایش 
با استفاده از الگوی رفتاری مدیریتی در مرکز جهادی پیشرفته راه آهن، 

راه حل پیدا کند و خیلی از موارد را به قرارداد یا به حصول برساند.
اسالمی تأکید کرد: مهم ترین رویداد در سال گذشته تولید واگن باری 
توسط راه آهن بود که جشن خودکفایی آن نیز برگزار شد. از این به بعد 
تمامی اجزای واگن باری از سوی تولیدکنندگان ایرانی تولید خواهد شد 

و گام تکمیلی آن تولید واگن مسافری و بعد هم لکوموتیو است.
.......................................................................................................................

مهار تورم با طرح قانون بانک مرکزی
عض�و کمیس�یون اقتصادی مجل�س با بی�ان اینکه ط�رح قانون 
بان�ک مرک�زی اختی�ارات و ابزاره�ای مناس�بی ب�رای بان�ک 
مرکزی در سیاس�ت گذاری و نظ�ارت بر بانک ه�ا فراهم می کند، 
گف�ت: یک�ی از نتایج تبدیل ش�دن این ط�رح به قان�ون، کنترل 
نقدینگ�ی و پای�ه پولی و ب�ه تب�ع آن مهار پای�دار تورم اس�ت.

مهدی طغیانی در گفت وگو با فارس، در خصوص سرنوشت طرح قانون 
بانک مرکزی در مجلس شورای اس��المی اظهار داشت: با وجود سابقه 
هشت س��اله مطالعات این طرح، ما در صحن کمیس��یون اقتصادی به 
صورت متمرکز این طرح را بررس��ی کردیم و در نهایت در کمیسیون 
اقتصادی مجلس به تصویب رسید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در 
خصوص آثار عملیاتی شدن این طرح گفت: در صورت تبدیل شدن این 
طرح به قانون، بسیاری از مشکالتی که امروز در حوزه افزایش نقدینگی 
و رشد پایه پولی وجود دارد برطرف خواهد شد، چراکه بخش عمده این 
رشد نقدینگی به خاطر نداشتن اقتدار بانک مرکزی است که در این قانون 
سعی شده اقتدار بانک مرکزی افزایش یابد تا اختیارات کافی قانونی برای 
بانک مرکزی در حوزه کنترل تورم فراهم شود و امکان مطالبه گری از 
بانک مرکزی در این زمینه به وجود بیاید. وی در پاسخ به این سؤال که 
طرح قانون بانک مرکزی چه زمانی در دستور کار صحن علنی مجلس 
قرار خواهد گرفت، گفت: طرح ها و لوایح در نوبت بررس��ی زیاد است و 
کمیسیون اقتصادی عالوه بر این طرح، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را 

به صحن علنی ارائه کرده و این طرح در نوبت بررسی قرار دارد. 
.......................................................................................................................

وضعیت بیكاری 1۸ تا ۳۵ ساله ها
تعداد بیکاران 1۸ تا ۳5 ساله در ایران به 1/7 میلیون نفر رسیده که 

البته کاهش داشته است.
به گزارش ایس��نا، گزارش��ی که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و 
بیکاری در زمس��تان سال گذشته منتش��ر کرد، حکایت از این داشت 
که حدود 2۵/6 میلیون نفر به عنوان جمعیت فعال )بیکار و ش��اغل( 
هستند که از این تعداد 2۳/۱ میلیون نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر 
شاغل و 2/4 میلیون نفر بیکارند و نرخ بیکاری در این دوره به 9/7 درصد 
کاهش یافته است. اما بررسی وضعیت اشتغال بین جمعیت ۱8 تا ۳۵ 
ساله نشان می دهد که حدود ۱/7 میلیون نفر از جمعیت بیکار به آنها 
اختصاص دارد که این تعداد در زمستان ۱۳98 حدود ۱/9 میلیون نفر 

گزارش شده بود. 
در این بین تعداد مردانی که در سن ۱8 تا ۳۵ سالگی بیکار هستند به 
حدود ۱/۱ میلیون نفر می رسد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 
که ۱/۳ میلیون نفر بوده بیش از ۱48 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. 
زنان بیکار بین ۱۵ تا ۳۵ سال در زمستان ۱۳98 بیش از 666 هزار نفر 
گزارش شده بود که برای زمستان سال گذش��ته با کاهش ۱۰8 هزار 

نفری به ۵۵7 هزار نفر رسیده است.
.......................................................................................................................

قول رئیسی برای رسیدگی ویژه به گرانی ها
عضو کمیس�یون اقتص�ادی مجل�س گف�ت: در جلس�ه ای که با 
آقای رئیس�ی، رئیس ق�وه قضائیه داش�تیم، به ما اع�الم کردند 
گزارش های�ی را ک�ه در قال�ب اعم�ال م�اده ۲۳4 آیین نام�ه 
و تحقی�ق و تفح�ص از مجل�س ب�ه دس�تگاه قض�ا ارس�ال 
می ش�ود به ص�ورت ویژه م�ورد رس�یدگی ق�رار خواهن�د داد.
احمد امیرآبادی فراهانی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح موضوعاتی 
که در این کمیسیون مشمول ماده 2۳4 آیین نامه داخلی مجلس شده اند، 
گفت: نقض قانون در واگذاری سهام عدالت با محوریت کمیسیون اقتصادی 
مشمول ماده 2۳4 آیین نامه ش��د و گزارش آن به صحن علنی ارائه شد. 
وی ادامه داد: عدم اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان هم موضوع دیگری بود که توسط کمیسیون اقتصادی برای اعمال 
ماده 2۳4 پیگیری شد. همچنین عدم اجرای دقیق طرح جامع مالیاتی 
به صورت کامل در این کمیس��یون برای اعمال در دست رسیدگی است. 
امیرآبادی فراهانی تأکید کرد:  گزارش کمیسیون اقتصادی درباره گرانی و 
نابسامانی های اخیر بازار در صحن علنی هفته گذشته قرائت و نمایندگان 
با ارسال این گزارش به قوه قضائیه به استناد ماده 2۳4 آیین نامه داخلی 
مجلس موافقت کردند. بر این اس��اس از دستگاه قضا انتظار داریم هرچه 
سریع تر نسبت به رسیدگی به این گزارش اقدامات الزم را انجام دهد. عضو 
هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: در جلسه ای که با آقای رئیسی، رئیس قوه 
قضائیه داشتیم، به ما اعالم کردند گزارش هایی را که در قالب اعمال ماده 
2۳4 آیین نامه و تحقیق و تفحص از مجلس به دستگاه قضا ارسال می شود، 

به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار خواهند داد.
.......................................................................................................................

جزئیات صدور کارت اعتباری سهام عدالت
ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه در راس�تای ص�دور کارت اعتباری س�هام 
عدال�ت تاکن�ون تنه�ا دو بانک مل�ی و تج�ارت اع�الم آمادگی 
کرده ان�د و در ح�ال ص�دور ای�ن کارت ب�ه متقاضیان هس�تند، 
مع�اون وزی�ر اقتص�اد از ورود س�ایر بانک ه�ا ب�ه ارائ�ه کارت 
اعتباری س�هام عدالت تا اردیبهش�ت ماه س�ال جاری خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، دریافت کارت اعتباری س��هام عدالت از 2۵ بهمن 
پارسال برای مش��موالن این سهام فراهم شده اس��ت که تاکنون تنها 
دو بانک ملی و تجارت برای صدور این کارت اع��الم آمادگی کرده اند 
و متقاضیان می توانند به صورت غیرحض��وری کارت خود را دریافت 
کنند. طبق آخرین اعالم مدیرعامل بانک ملی به ایسنا، تا اوایل اسفند 
سال گذشته معادل 7۰ هزار کارت اعتباری سهام عدالت از سوی این 
بانک صادر شده است. همچنین در این زمینه، عباس معمارنژاد، معاون 
امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد در گفت وگو با ایسنا، 
درباره آخرین وضعی��ت بانک های ارائه دهنده کارت اعتباری س��هام 
عدالت گفت: در این راستا مصوبه ای از س��وی دولت آماده شده است 
که به جز بانک های ملی و تجارت باید بانک های دیگر هم برای صدور 
کارت اعتباری سهام عدالت مشارکت کنند. به گفته او، تا اردیبهشت 
س��ال جاری، س��ایر بانک ها نیز به صدور کارت اعتباری سهام عدالت 
ورود خواهند کرد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت 
سود سهامداران وابسته بانک های نظامی ادغام شده در بانک سپه نیز 
اظهار کرد: ارزش گذاری انجام شده اس��ت اما اکنون در حال بررسی و 
راستی آزمایی ارزش گذاری هستیم که سازمان حسابرسی در حال انجام 

این کار است و هنوز نهایی نشده است.

هادیغالمحسینی
  گزارش  یک

فع�االن صنعت مرغ�داري از نب�ود مدیریت 
در زنجیره توزیع گل�ه دارن�د و معتقدند در 
تم�ام بخش هاي زنجی�ره از توزی�ع نهاده ها 
گرفته تا رساندن مرغ به دست مصرف کننده 
از ضع�ف مدیریتي رن�ج مي برن�د. در ادامه 
جنجال هاي اخیر بازار مرغ از ب�ازار نهاده ها 
خبر مي رسد که از ۲۰ اسفند تاکنون به دلیل 
جابه جای�ي اختی�ارات از وزارت صم�ت ب�ه 
وزارت جهاد کش�اورزي، هیچ ثبت سفارشي 
در حوزه نهاده ها انجام نش�ده و حتي برخي 
محموله هایي که وارد ش�ده نیز به دلیل نقص 
مدارك و مشخص نبودن نهاد متولي، امکان 
پهلوگیري و تخلیه نیافته ان�د، از این رو بیم 
آن مي رود که در ماه هاي آتي موج جدیدي از 
آشفتگي بازار مرغ را در پیش داشته باشیم. 
صنعت مرغ��داري در ایران بیش از ش��ش دهه 
قدمت دارد. سالهاس��ت که عالوه ب��ر مرغداران 
بخش خصوصي، مرغداري هاي وابسته به آستان 
قدس رضوي؛ بنیاد مستضعفان و گروه اقتصادي 
کوثر در این صنعت فعالیت و بخش بزرگي از نیاز 
کش��ور را تأمین مي کنند. اما چه شد که اوضاع 
تولید مرغ این چنین دچار آشفتگي و بي نظمي 
ش��د. مگر مي ش��ود که متولیان تولید از میزان 
جوجه ریزي و نیاز صنعت به نهاده طیور بي خبر 
باش��ند یا به چنین صنعتي که با س��بد خانوار 
سروکار دارد بي توجه باشند ؟ سال 77 با تشکیل 
شرکت پش��تیباني امور دام، این شرکت موظف 
شد همیشه سه ماه نیاز کشور به نهاده هاي دام و 
طیور را ذخیره سازي کند. اما با تشدید تحریم ها 
در دو سال اخیر و افزایش مصرف مرغ در کشور، 
این ش��رکت در تأمین ارز مورد نیاز براي تأمین 
ذخایر اس��تراتژیک دچار مشکل ش��د و انبار ها 
به تدری��ج خالي ش��دند. محمد یوس��في، دبیر 
انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي از تعطیل 
شدن مرغداري ها سخن مي گوید و در گفت وگو 
با »ج��وان« مي افزاید: زماني در اس��تان تهران 
هزارو6۰۰ مرغداري گوش��تي فعالیت مي کرد، 
اما درحال حاضر تعداد آنها به ۵۰۰ واحد رسیده 
است. دولت نهاده دولتي به مرغداران مي دهد اما 

هزینه آب و برق، دارو، کارگر و حمل و نقل را که 
به شدت گران شده نادیده مي گیرد. 

وي مي گوید: س��ال گذشته که ش��رایط فعلي 
بازار مرغ را پیش بیني مي کردیم به دولت اعالم 
کردیم با مردم روراس��ت باش��ید. قیمت مرغ را 
براي اقشار متوس��ط و آسیب پذیر جامعه ارزان 
نگه دارید و با صدور کارت این خانوار را حمایت 
کنید اما به اقشار مرفه جامعه سوبسید ندهید. 
متأسفانه آقایان هشدار هاي ما را نادیده گرفتند 
و نتیجه آن شد که مردم براي خرید مرغ مورد 
نیازشان ساعت ها در صف منتظر بمانند. وي در 
پاسخ به اینکه شایعاتي مبني براینکه در آستانه 
انتخابات ریاس��ت جمهوري، م��رغ به حربه اي 
سیاسي تبدیل ش��ده باش��د و در ماه هاي آتي 
براي جمع آوري رأي مرغ فراوان و ارزان ش��ود 
ی��ا بالعکس مي گوی��د: این موض��وع را تکذیب 
نمي کنم، اما در مقطع کنوني فقط عدم مدیریت 
صحیح در توزیع نهاده ه��ا، جوجه یک روزه و از 
همه مهمت��ر توزیع تا س��فره هاي مردم موجب 
بروز مشکالت فعلي شده است و تا زماني که این 
مدیریت سرو سامان نگیرد، تأمین مرغ با مشکل 

مواجه خواهد بود. 

  استمرار مشکالت در وضعیت تولید مرغ
همچنین عضو کمیسیون کش��اورزي و صنایع 
تبدیلي اتاق تهران، روز گذشته اعالم کرد که به 
دلیل وجود بوروکراسي دولتي، واردات نهاده ها 
توس��ط بخش خصوصي مختل ش��ده و احتماالً 
وضعیت تولید مرغ در هفته هاي آتي نیز بهبود 

پیدا نخواهد کرد. 
به گزارش س��ایت ات��اق بازرگاني ته��ران، کاوه 
زرگ��ران از توق��ف ی��ک ماه��ه ثبت س��فارش 
نهاده هاي دامي خبر داده و مي گوید: از بیس��تم 
اسفندماه تاکنون به دلیل جابه جایي اختیارات 
از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزي، هیچ 
ثبت سفارش��ي در حوزه نهاده ها انجام نش��ده و 
حتي برخي محموله هایي که وارد ش��ده نیز به 
دلیل نقص مدارک و مشخص نبودن نهاد متولي، 

امکان پهلوگیري و تخلیه نیافته اند. 
عضو کمیس��یون کش��اورزي و صنایع تبدیلي 
اتاق ته��ران مي افزاید: به دلیل تعل��ل در ایجاد 
س��ازوکارهاي موردنیاز براي ثبت سفارش این 
پیش بیني وجود دارد که نه��اده  مورد نیاز براي 
تولید مرغ فراهم نباشد و وضعیت بازار در ماه هاي 
آینده نیز بهبود پیدا نکند. این در حالي است که 

اگر پیش بیني ها از وضعیت آب و هوا نیز محقق 
شود، نیاز به واردات نهاده ها بیشتر خواهد بود. 

وي با بی��ان اینکه »تأمی��ن نهاده ه��ا و واردات 
آن مانند گذش��ته در ش��رایط معمول به س��ر 
نمي برد« تأکی��د مي کند: به دلیل مش��کالت و 
بوروکراسي  هایي که دولت ایجاد کرده، واردات 
نهاده ها با موانعي مواجه شده است؛ نمونه بارز این 
مانع تراشي آن است که از حدود یک ماه گذشته 
به دلیل جابه جایي اختیارات از وزارت صمت به 
وزارت جهاد کش��اورزي هیچ ثبت سفارشي در 
حوزه نهاده ها انجام نشده و این توقف یک ماهه در 
روند ثبت سفارش، آثار خود را در ماه هاي آینده 

نشان خواهد داد. 
   ادامه مشکالت در سامانه بازار گاه 

وي ب��ا بیان اینک��ه »در ش��رایط فعل��ي وجود 
س��ازوکاري نظیر س��امانه بازارگاه الزم به نظر 
مي رسد اما این س��امانه در تنظیم بازار ناموفق 
عمل کرده اس��ت« مي افزاید: البته این سامانه 
موجب شفاف سازي عملکرد واردکنندگان شده 
و این امکان را فراهم کرده است که مسیر کاال از 
بدو ورود به کشور تا مصرف کننده نهایي مشخص 
شود. در عین حال، عملکرد ذاتي سامانه بازارگاه 
در بازه  یک ونیم ساله گذشته بهبود یافته است؛ اما 
هنوز نقایص بسیاري دارد که  مي توان به سرعت 
آن را برطرف کرد. زرگران نقایص این سامانه را 
نبود ام��کان پیش فروش کاال براي فروش��نده و 
نیز حذف عوامل فروش دانسته و مي گوید: این 
مسئله، جریان تأمین نقدینگي تولیدکنندگان را 
به هم مي  ریزد و آنه��ا قادر نخواهند بود عملکرد 
مناسبي داش��ته باش��ند. اکنون تمام نقدینگي 
این بخش به صورت انحص��اري در اختیار بانک 
کش��اورزي قرار مي گی��رد و در مقابل خدمات 
قابل توجهي را نیز به بخش تولید و تجارت ارائه 
نمي دهد. در حالي که  خریدار و فروش��نده باید 
اجازه داشته باشند با هر بانکي که تمایل دارند، 
امر داد و ستد نهاده ها را مورد پیگیري قرار دهند. 
به طورکلي وجود سامانه بازارگاه در شرایط فعلي 
کشور الزامي اس��ت، اما پافشاري بر ادامه برخي 

اشتباهات مایه تعجب است.

توقف يك ماهه ثبت سفارش نهاده هاي دامي
 دولت نهاده دولتي به مرغداران مي دهد

 اما افزایش هزینه هاي تولید را نادیده مي گیرد و براي توزیع یارانه میان مرفهین اصرار دارد

بهنازقاسمی
  گزارش 2

دپ�وي س�رمایه در میلیون ه�ا خان�ه 
بالاس�تفاده و کم اس�تفاده در شرایطي 
که اج�اره به�ا ام�ان میلیون ه�ا خانوار 
ایراني را بریده، این ال�زام را ایجاد کرده 
اس�ت که از طرفي پای�گاه داده مالکیت 
و نوع و میزان کاربري مس�کن مش�خص 
ش�ود، س�پس با اهرم مالیات واحدهاي 
مس�کوني بالاس�تفاده ی�ا کم اس�تفاده 
را وارد چرخه اج�اره، مب�ادالت و حوزه 
تأمین مال�ي دولت و ش�هرداري ها کند. 
به گ��زارش »ج��وان« بي هزینه ب��ودن دپوي 
س��رمایه در بخش مسکن موجب ش��ده تا به 
رغم وج��ود ۵ تا 6 میلی��ون خانه خال��ي یا کم 
استفاده مازاد بر تعداد 24 میلیون خانوار موجود 
در کش��ور، هزینه هاي اجاره مس��کن به شکل 
بي ضابطه اي افزایش یابد، در همین راس��تا با 
الزام ثبت مالکیت امالک در س��امانه اسکان و 
ابزار اخذ مالیات از خانه هاي خالي و دوم به بعد 
اش��خاص امید مي رود تب بازار اجاره در سال 
۱4۰۰ فروکش کند. در برابر 24 میلیون خانوار 

حدود ۳۰میلیون واحد مسکوني داریم که ۵ تا 
6 میلیون از این واحدها استفاده دائمي ندارند، 
دلیل وجود این حج��م خانه مازاد در کش��ور 
متفاوت اس��ت؛ برخي از مالکان براي اس��کان 
موقت، خوشگذراني، هدیه به فرزندان، استفاده 
از س��ند ملک در محاکم قضایي یا نظام بانکي 
جهت اخذ تس��هیالت و حفظ ارزش دارایي در 

برابر تورم و... این مسکن ها را تهیه کرده اند. 
نکته اینجاست که تعادل در بازار مسکن به هم 
ریخته اس��ت و دیگر دپوي س��رمایه در بخش 
ملک نباید بي هزینه باش��د زیرا اجاره مسکن 
خواب را از چشم مستأجران گرفته است و امید 
است شکست نرخ مسکن و اجاره بها با تکمیل 

اطالعات مالکان و اخذ مالیات اتفاق بیفتد. 
  جزئیات ثبت اطالعات در سامانه

بر اساس این گزارش، از روز ۱9 فروردین ماه درج 
اطالعات سکونتي تمامي سرپرس��تان خانوار 
اعم از صاحبخانه و مس��تأجر در سامانه امالک 
و اسکان شروع شده که در آینده ارائه خدمات 
دولتي شامل یارانه، گواهینامه، انشعابات، افتتاح 

حساب بانکي و بسیاري دیگر از خدمات مشروط 
به ثبت اطالعات س��کونتي در سامانه امالک و 

اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود.
 ثبت اطالع��ات ملک��ي و س��کونتي خانوارها 
 در س��امانه ام��الک و اس��کان ب��ه نش��اني
پنج ش��نبه  روز  از   amlak . mrud . ir
۱9 فروردین آغاز شده است. تمامي سرپرستان 
خانوار اعم از شهري و روستایي، مالک و مستأجر 
و تمامي مال��کان واحدهاي مس��کوني مکلف 
هس��تند اطالعات محل س��کونت )اقامتگاه( و 
امالک تحت مالکی��ت خود )ب��ا مالکیت هاي 
رس��مي، وکالتي، تعاوني شهري و روستایي( را 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱9 فروردین ۱4۰۰ 

در سامانه امالک و اسکان درج کنند. 
در مرحله اول زمان بندي مراجعه به سامانه ملي 
امالک و اسکان بر اس��اس آخرین رقم کد ملي 
سرپرست خانوار اس��ت اما از ۱۰ اردیبهشت تا 
۱9 خرداد تمامي کدهاي ملي قابلیت ثبت نام 
دارد. از روز ۱9 فروردین تا 9 اردیبهشت افرادي 
که آخرین رقم کد ملي آنها به ترتیب 9، 8، 7، 6، 

۵، 4، ۳، 2، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو 
روز فرصت نام نویسي دارند. سپس همانطور که 
گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱9 خردادماه 
تمامي افراد مي توانند اطالع��ات ملکي خود را 

ثبت کنند. 
   نحوه محاسبه مالیات

هر واح��د مس��کوني واقع در ش��هرهاي باالي 
۱۰۰هزار نفر که به اس��تناد س��امانه امالک و 
اسکان بیش از ۱2۰ روز س��اکن نداشته باشد 
در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه، 
سال دوم ۱2 برابر و سال سوم ۱8 برابر مالیات 

متعلقه مي شود. 
مالیات متعلق��ه در واقع مالیاتي اس��ت که به 
خانه ه��اي اج��اره اي تعل��ق مي گی��رد. طبق 
قانون واحدهاي ب��االي ۱۵۰ مت��ر در تهران و 
باالي 2۰۰ متر در شهرس��تان ها که اجاره داده 
مي شوند مشمول مالیات هستند. بدین صورت 
که تا ۳میلیون تومان درآمد اجاره مشمول ۱۵ 
درصد، بین ۳ تا ۱۰ میلیون مشمول 2۰ درصد، 
بین ۱۰ تا 2۵ میلیون شامل 2۵ درصد، بین 2۵ 
تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد و باالتر 
از ۱۰۰ میلیون تومان ش��امل ۳۵ درصد مالیات 

خواهد شد. 
این رقم ها با ضرایب ش��ش برابر در س��ال اول 
مش��مول خانه هاي خالي مي ش��ود. البته این 
بدان معنا نیست که قرار است از همه واحدهاي 
اج��اره اي مالیات دریافت ش��ود بلک��ه ضرایب 
مالیاتي مربوط ب��ه خانه هاي اج��اره اي باالي 
۱۵۰ متر و باالي 2۰۰ متر مبنایي براي محاسبه 
مالیات خانه ه��اي خالي ق��رار مي گیرد. یعني 
کماکان واحدهاي اج��اره اي کمتر از ۱۵۰ متر 
در تهران و باالي 2۰۰ متر در شهرس��تان ها از 
پرداخت مالیات معاف هس��تند. درصد، بین ۳ 
تا ۱۰ میلیون مش��مول 2۰ درص��د، بین ۱۰ تا 
2۵ میلیون ش��امل 2۵ درصد، بین 2۵ تا ۱۰۰ 
میلیون تومان مش��مول ۳۰ درص��د و باالتر از 
۱۰۰ میلیون تومان ش��امل ۳۵ درصد مالیات 

خواهد شد. 
با آغاز این طرح، مش��اهدات میداني از س��طح 
بازار مسکن بیانگر آن اس��ت که تکمیل پایگاه 
اطالعات ام��الک و اس��کان و همچنین وضع 
مالیات از خانه هاي خالي و کم استفاده، برخي از 
مالکان مسکن را به حرکت درآورده تا ملک مازاد 
را وارد بازار ش��ناور اجاره یا معامالت وارد کنند 
که بي شک تداوم این مسیر هم قیمت و هم نرخ 

اجاره را کاهش خواهد داد.


