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 شكايت نمايندگان مجلس
 از صنايع پتروشيمي خليج فارس

اعم�ال  درخواس�ت  از  مجل�س  رئيس�ه  هيئ�ت  عض�و 
م�اده 234 آيين نام�ه داخل�ي مجل�س درب�اره پرون�ده صنايع 
پتروش�يمي خلي�ج ف�ارس )هلدينگ خلي�ج فارس( خب�ر داد. 
حجت االس��ام س��يدناصر موس��وي الرگاني در گفت وگو با فارس، از 
درخواست جمعي از نمايندگان مجلس براي اعمال ماده ۲۳۴ آيين نامه 
داخلي براي تخلفات پتروش��يمي خبر داد و گفت: تخلفات گس��ترده و 
عجيبي در شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس )هلدينگ خليج فارس( 
رخ داده كه اگر بيشتر از تخلفات فوالد مباركه نباشد، كمتر هم نيست. وي 
افزود: هلدينگ به گاو شيرده نورچشمي ها و منبعي براي تأمين هزينه هاي 
انتخابات تبديل شده است. سالي ۸ ميليارد دالر توليد، فروش و صادرات 
دارد، اما به خاطر سوءمديريت و فساد زيان مي بيند. خريد ميليون ها يورو 
كاالي  بي كيفيت اما گران در حالي ك��ه كاالي با كيفيت و ارزانتر موجود 

است، يكي از تخلفات است. 
........................................................................................................................

مركز پژوهش هاي مجلس: اجراي »قانون 
برنامه ششم توسعه« يك سال تمديد شود

مركز پژوهش هاي مجلس ش�وراي اس�امي در گزارش�ي با ارائه 
مستندات حقوقي، خواس�تار تمديد يك ساله زمان اجراي قانون 

برنامه ششم توسعه شد. 
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در گزارشي با عنوان »پيشنهاد تمديد 
يكساله قانون برنامه ششم توسعه كشور« آورده است: حدود يكسال از 
مهلت قانوني برنامه شش��م توس��عه باقي مانده و اقداماتي در راستاي 
تدوين سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه توسط مجمع تشخيص 
مصلحت نظام آغاز شده است. در اين زمينه اين سؤال مطرح است كه از 
نظر قانوني، چه زماني بايد به تدوين برنامه هفتم توسعه پرداخت و در 
نهايت مبتني بر شرايط موجود چه پيشنهادي مي توان در مورد زمان 
تدوين برنامه هفتم توس��عه مطرح كرد؟ گ��زارش مركز پژوهش هاي 
مجلس با توجه به موارد ذكر شده و نيز ظرف زماني قانوني مي افزايد: 
بايد اليحه برنامه هفتم توسعه تا پايان ش��هريورماه 1۴00 به مجلس 

شوراي اسامي ارائه شود. 
از طرف ديگر، دولت ها معموالً حدود يكس��ال براي تهيه برنامه زمان 
گذاشته و هزينه هاي فراواني خرج مي كنند. از س��وي ديگر، با وجود 
عدم الزام قانوني، اما طبق يك رويه مجمع تشخيص مصلحت نظام از 
برنامه دوم توسعه، به ارائه سياست هاي كلي برنامه هاي توسعه پرداخته 
و مي توان اين انتظار را داشت كه در ماه هاي پيش رو سياست هاي كلي 

برنامه هفتم توسعه ارائه شود. 
با عنايت به موارد فوق و با توجه به پايان فعاليت قانوني دولت دوازدهم در 
شهريورماه 1۴00 و آسيب عدم تقارن تقويم برنامه ريزي و سياسي كشور، 
پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس آن است كه برنامه ششم توسعه كشور 
يكسال تمديد شود. بدين ترتيب دولت آينده خود برنامه خود را با توجه 
به شرايط كش��ور تهيه كرده و خود ملزم به اجراي آن مي شود. موضوع 
ديگري كه لزوم تمديد يكساله قانون برنامه ششم توسعه را نشان مي دهد 
اين است كه فارغ از اينكه احكام برنامه بايد زمان دار بوده و از جنس احكام 
دائمي نباشند، در قانون برنامه ششم توسعه مشابه برخي قوانين قبلي، 
احكامي وجود دارد كه در صورت عدم تمديد قانون و عدم تصويب قانون 
برنامه هفتم، مشكات حقوقي زيادي از جمله بروز تفاسير اجرايي متعدد 
و بعضاً ايجاد خأل قانوني خواهد شد. بدين ترتيب، پيشنهاد مي شود مجلس 
شوراي اسامي از طريق ارائه اليحه دولت يا طرح يك ماده اي و فوريتي به 
تمديد يكساله »قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

جمهوري اسامي ايران 1۴00- 1۳96« بپردازد. 
........................................................................................................................

بخشودگي جرايم مالياتي اصناف
س�ازمان ام�ور ماليات�ي ب�ه منظ�ور حماي�ت از كس�ب و 
اقتص�ادي كرون�ا، بخش�ودگي  تبع�ات  مقاب�ل  كاره�ا در 
جراي�م قاب�ل بخش�ش موض�وع قان�ون ماليات هاي مس�تقيم 
و قان�ون مالي�ات ب�ر ارزش اف�زوده را در ۱۰ بن�د اب�اغ ك�رد. 
به گزارش مهر، سازمان امور مالياتي در بخش��نامه اي به ادارات كل امور 
مالياتي، موضوع بخشودگي جرايم قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي 
مس��تقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده را در 10 بند اباغ كرد. در اين 
بخشنامه آمده است: در راستاي حمايت از توليد، وصول معوقات مالياتي و 
ارتقاي سامت اداري و تكريم فعاالن اقتصادي در سال توليد، پشتيباني ها، 
مانع زدايي ها و با عنايت به اثرات ويروس كرونا بر فضاي كسب و كار، بنا به 
اختيار حاصل از مفاد ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، بدين وسيله 
اختيار بخشودگي جرايم قابل بحث موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و 
قانون ماليات بر ارزش افزوده براي تمامي فعاالن اقتصادي اعم از توليدي و 
خدماتي در هر منبع براي هر سال يا دوره در صورت پرداخت مانده بدهي 
)اصل بدهي، جرايم غير قابل بخش��ش و آن بخ��ش از جرايمي كه مورد 
بخشودگي واقع نشده است( تا پايان ارديبهشت ماه به شرح ذيل به ادارات 

كل امور مالياتي تفويض مي شود:
1- بخشودگي جرايم موضوع اين دستورالعمل براي هر دوره با سال در 

هر منبع حسب مورد به شرح زير مي باشد:
الف( پرداخت مانده بدهي )طبق برگ قطعي اباغ شده تا پايان خرداد 
ماه 1۳99( حداكثر ت��ا تاري��خ ۳1 / 01 / 1۴00 ب��راي تمامي فعاالن 

اقتصادي تا 7۲درصد
ب( پرداخ��ت مانده بده��ي )طبق برگ قطع��ي اباغ ش��ده از تاريخ 
01 / 0۴ / 1۳99( حداكثر ظرف مدت يكماه پس از اباغ برگ قطعي تا 
صد در صد تبصره، در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده پس از 
مهلت هاي تعيين شده به شرح بندهاي فوق به ازاي هر ماه ۲ درصد از 

بخشودگي موضوع اين بند كسر مي گردد. 
۲- در اجراي بنده )ز( تبصره )۸( قانون بودجه س��ال 1۳9۸ و بند )م( 
تبصره )6( قانون بودجه سال 1۳99، محاسبه و اخذ جريمه ديركرد بابت 
آن بخش از ماليات و عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به واسطه 
مطالبات از دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )۵( قانون مديريت خدمات 
كشوري و ماده ۲9 قانون برنامه ششم توسعه توسط كارفرما به پيمانكار 
پرداخت نشده است، براي دوره هاي ياد شده و تا زمان پرداخت ماليات 

و عوارض توسط دستگاه هاي يادشده موضوعيت ندارد. 
۳- ميزان بخشودگي جرايم آن دس��ته از مؤدياني كه بدهي خود )اعم از 
ماليات و عوارض و جرايم غيرقابل بخشش و جرايمي كه با بخشودگي آن 
موافقت نشده است( را پرداخت يا تسويه كرده اند، ليكن پرداختي با تسويه 
مؤدي توسط اداره كل امور مالياتي ذي ربط بابت دوره با عملكرد مربوطه با 
رديف درآمدي مربوطه منظور نشده است، ضمن تأكيد بر اصاح اشتباهات 
انجام شده و دقت در موارد آتي، تابع شرايع مفرر در زمان پرداخت مانده 

بدهي خواهد بود. 
۴- مؤديان موظفند درخواست بخش��ودگي جرايم را به اداره كل امور 

مالياتي ذي ربط تسليم كنند. 

توليد تورم با ارزهاي بلوكه شده!
دولت با فروش ارزهاي بلوكه شده به بانك مركزي، عماً ماشين چاپ پول و تورم را درماه های پايانی خدمت خود روشن نگه خواهد داشت

 ادامه كمبود مرغ
در برخی مناطق تهران

ب�ا گذش�ت دو هفت�ه از افزاي�ش قيم�ت مص�وب م�رغ و وعده 
مس�ئوالن ب�رای عرض�ه اي�ن محص�ول بيش�تر از مي�زان 
ني�از ب�ازار، عرض�ه م�رغ همچن�ان ب�ا كمب�ود روب�ه رو اس�ت.

مشاهدات ميدانی خبرگزاری صداوسيما از فروشگاه های عرضه مرغ در 
شرق تهران و حوالی خيابان دردشت، محدوده ميدان رسالت و محدوده 
ميدان هفت حوض حاكی از آن است كه تقريباً تمام مغازه های عرضه مرغ 
خالی از مرغ است و مشتری های اين فرآورده پروتئينی با دست خالی از 
مغازه ها برمی گردند. يكی از مغازه داران خيابان دردشت علت اين كمبود 
مرغ در سطح شهر را عرضه نشدن مرغ در ميدان اصلی دانست و گفت: از 
ساعت۴صبح برای دريافت سهميه به ميدان مراجعه كردم، اما پس از چند 
ساعت معطلی اعام كردند كه امروز مرغ عرضه نمی شود. وی افزود: سهميه 
مرغداران هم كم شده و هم عرضه آن نامنظم است و هنوز در ساعاتی كه مرغ 
می آيد صف طوالنی مقابل مغازه ها ايجاد می شود. يكی ديگر از فروشندگان 
مرغ هم در محدوده ميدان رسالت گفت: سهميه روزانه ما هزار و ۵00 كيلو 
بود كه در روز های قبل روزانه بين ۴00 تا 600 كيلوگرم سهميه دريافت 
می كرديم، ام��ا امروز هيچ س��هميه ای به ما تخصيص نيافته و ش��رمنده 
مش��تريان ش��ديم. وی ادامه داد: قرار بود با افزايش ۴ هزار و ۵00 تومانی 
نرخ مصوب مرغ و فروش آن به ۲۴ هزار و 900 تومان ديگر محدوديتی در 
عرضه مرغ وجود نداشته باشد، اما همچنان كمتر از نياز مغازه داران عرضه 
می شود. اين مغازه دار كه خود دارای يك واحد مرغداری هم هست، كمبود 
جوجه ريزی در ماه های قبل و عرضه نامناسب و قطره چكانی دان و نهاده های 
ديگر را از جمله داليل كمبود مرغ دانست و افزود: چندين مرغداری كوچك 
در ماه های قبل مجبور به تعطيلي كسب و كار خود شدند، در نتيجه با وجود 

افزايش قيمت با كمبود جوجه ريزی مواجه شده ايم.
........................................................................................................................

   افزايش قيمت طال، سكه و ارز در بازار
نايب رئي�س اتحادي�ه ط�ا و جواه�ر گف�ت: ب�ه دلي�ل افزايش 
اون�س جهان�ی و قيم�ت ارز ش�اهد رش�د قيم�ت در ب�ازار 
ياف�ت. افزاي�ش  ني�ز  ارز  ط�ا و س�که هس�تيم. قيم�ت 
محمد كش��تی آرای در مصاحبه با خبرگزاری صداوس��يما افزود: اونس 
جهانی ديروز به هزار و 7۴۵ دالر رس��يد، به اين ترتيب هر قطعه س��كه 
طرح جديد 10 ميليون و 6۲0 هزار تومان، سكه طرح قديم 10ميليون و 
۳00هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و ۲00 هزار تومان، ربع سكه ۳ميليون 
و 900 هزار تومان و سكه های گرمی ۲ ميليون و ۲۵0 هزار تومان فروخته 
شده است. وی گفت: هر گرم طای 1۸ عيار يك ميليون و ۴۴هزار تومان 
و هر مثقال طا نيز ۴ ميليون و ۵۲۲هزار تومان فروخته شده است. قيمت 
ارز در بازار با افزايش همراه بود. ديروز هر دالر ۲۴هزار و 900 تومان و هر 

يورو ۲9 هزار و ۴00 تومان به فروش رسيد.
........................................................................................................................

 دپوی ۳۵ هزار تن خرمای پارسال
در انبارهای استان بوشهر 

مديرعام�ل اتحادي�ه تع�اون روس�تايی اس�تان بوش�هر با اش�اره به 
برداش�ت ۱۶4هزار تن خرم�ا در اين اس�تان گفت: كمب�ود نقدينگی، 
ضع�ف صنايع تبديل�ی و بس�ته بندی از بزرگ تري�ن مش�کات اي�ن 
حوزه اس�ت، به ط�وری كه اكن�ون 3۵ هزار ت�ن خرما از س�ال قبل در 
انبارهای اس�تان موجود اس�ت و اميد همه كش�اورزان اين اس�ت كه 
بتوانن�د در س�ال جاری محص�ول خرم�ای خ�ود را ص�ادر كنن�د.

به گزارش وزارت جهاد كشاورزی، سيداسداهلل موسوی اظهار داشت: در كشور 
ما حجم نقدينگی بسيار باالست، ولی به جای اينكه به  سمت توليد روانه شود، 
صرف امور غيرمولد می شود. برای رونق توليد و تحقق شعار سال بايد وام های 
كم بهره و با تنفس در اختيار نخلداران استان قرار بگيرد تا اين افراد كه زحمت 
بسياری برای محصول شان می كشند، به سود مورد نظر خود برسند و محصول 
خرما با قيمت مناسب و واقعی به دست مصرف كننده برسد. وی با اشاره به اينكه 
توليد محصوالت كشاورزی يكی از ظرفيت های مهم استان بوشهر است، گفت: 
16۴ هزار تن خرما در پايان فصل برداشت امسال در بوشهر توليد و به بازارهای 
داخلی و خارجی عرضه شد.موسوی افزود: ۲0 درصد از خرمای توليدی در 
استان به صورت تازه خوری مصرف می شود و مابقی در بسته بندی های مناسب 
به فروش می رس��د. وی ادامه داد: اكنون قيمت هر كارتن يك و نيم كيلويی 
خرما 1۳ هزار تومان و قيمت خرمای رطب در بس��ته های 700 گرمی، 11 
هزار و ۵00 تومان است. تعاون روستايی استان بوشهر برای صادرات محصول 
خرما آماده همكاری و بستن قرارداد با صادركنندگان اين محصول ارزشمند 
است. مديرعامل اتحاديه تعاون روستايی استان بوشهر با اشاره به مشكات 
فعاالن اين حوزه گفت: با توجه به مشكاتی كه به  واسطه كرونا به  وجود آمده 
است، كارخانه های بسياری تعطيل شده اند و شرايط مطلوبی برای فعاالن اين 
بخش وجود ندارد. موسوی اظهار داشت: در حال حاضر به  واسطه شيوع كرونا و 
تحريم های ظالمانه وضعيت برای توليدكنندگان و صادركنندگان خرما بسيار 
دشوار و بغرنج شده است، لذا از بانك ها می خواهيم در زمينه امهال معوقات 
بانكی و ارائه تسهيات كم بهره همكاری الزم را با توليدكنندگان داشته باشند. 
وی با بيان اينكه خرما يكی از محصوالت اس��تراتژيك كشاورزی در استان 
بوشهر اس��ت، عنوان كرد: اكنون ۳۵ هزار تن خرما از سال قبل در انبارهای 
استان موجود است و اميد همه كشاورزان اين است كه بتوانند در سال جاری 

محصول خرمای خود را صادر كنند.
........................................................................................................................

اقساط وام سهام عدالت مشخص شد
پرداخ�ت وام س�هام عدال�ت در دو بان�ك مل�ی و تج�ارت 
آغ�از ش�ده اس�ت و طب�ق اطاعات�ی ك�ه منتش�ر ش�ده، اي�ن 
وام ب�ا مبال�غ ۷ و ۱4 ميلي�ون توم�ان پرداخ�ت می ش�ود.

پرداخت وام سهام عدالت در دو بانك ملی و تجارت آغاز و طبق اطاعاتی 
كه منتشر ش��ده، اين وام با مبالغ 7 و 1۴ ميليون تومان پرداخت می شود. 
هفته گذشته 1۸ فروردين 1۴00 رئيس جمهوری در جلسه هيئت دولت 
اعام كرد كه از هفته آينده كارت اعتباری با پشتوانه سهام عدالت و يارانه 
در اختيار مردم قرار می گيرد و مردم برای گرفتن اين كارت اعتباری نياز به 
مراجعه حضوری به بانك ندارند و می توانند همه مراحل دريافت اين كارت 
را به صورت اينترنتی انج��ام دهند. او توضيح داد: اعتب��ار اين كارت برای 
دارندگان سهام عدالت يك ميليون تومانی برای هر نفر 1۴ ميليون تومان 
و برای دارندگان س��هام عدالت ۵00 هزار تومانی 7 ميليون تومان است. 
مديران بانكی هم توضيح دادند كه سود اين وام 1۸درصد است و افراد با آن 
می توانند از فروشگاه های خاص و تحت پوشش طرح خريداری كنند.آنها 
همچنين توضيح دادند كه اگر افراد وام خود را يك ماهه تسويه كنند نياز به 
پرداخت سود نيست، اما اگر وام را سه ساله تسويه كنند بايد سود 1۸ درصد 
بپردازندكه البته از نگاه مديران بانكی اين سود از تورم كمتر است و بانك ها 
نمی توانند مبلغ آن را كمتر كنند.با اين حساب كسانی كه وام 1۴ ميليون 
تومانی دريافت مي كنند بايد ماهانه حدود ۴60 هزار تومان قسط بپردازند و 
كسانی كه وام 7 ميليون تومانی مي گيرند، اقساط ماهانه وام آنها حدود ۲۳0 

هزار تومان در ماه می شود.

همزمان با ثبت آمار مالکان در سامانه اماك 
و اس�کان داده هايي در اختي�ار وزارت راه و 
شهرس�ازي قرار مي گيرد ك�ه متوجه وجود 
مش�اغل عجيب در حوزه مس�کن مي شود، 
كما اينک�ه وزي�ر راه و شهرس�ازي از وج�ود 
محتکران مس�کني خبر داد ك�ه ۵۰۰ تا هزار 
واحد مسکوني در س�بد دارايي هاي خود جا 
داده اند و از طريق معام�ات هدف دار قيمت 
س�رمايه خ�ود را در ب�ازار مس�کن افزايش 
مي دهند. ب�ا اين توضيح�ات به اي�ن نتيجه 
مي رسيم كه ش�ركت هاي احتکار مسکن در 
بازار زمين و س�اختمان ايران وج�ود دارند و 
به زودي با تکميل اطاعات س�امانه اماك و 
اسکان اش�خاص حقيقي و حقوقي اماك در 
دوراهي پرداخ�ت عوارض)ماليات( يا عرضه 
مس�کن براي اجاره و فروش قرار مي گيرند. 
ش��خصي كه در يك منطقه تهران ۵00 يا هزار واحد 
مسكوني دارد با افزايش قيمت هر مترمربع مسكن در 
اين منطقه صدها ميليارد تومان بر ارزش دارايي اش 
افزوده مي شود. حال تصور كنيد بين اشخاص حقيقي 
و حقوقي اماك، اتحاديه يا صنفي غيررسمي وجود 
داشته باشد تا به واس��طه معامات مكرر و هدف دار 
مسكن، نرخ مسكن و اجاره بها را باال ببرند. در چنين 
شرايطي بايد گفت بازار مس��كن سال هاست با تورم 
ناشي از نقص اطاعات و س��فته بازي روبه رو است و 
به زودي با تكميل اطاعات سامانه اماك و اسكان، 
اين مال��كان در دوراهي پرداخت ع��وارض يا عرضه 
مس��كن قرار مي گيرند. پول هايی كه وارد مس��كن 
می شود و التهاب و گرانی در اين بخش ايجاد می كند 
يا مؤسساتی كه ۵00 يا هزار واحد مسكونی خريداری 
كرده اند و از اين واحدها برای رشد سرمايه خود بهره 
می برند، با استفاده از ثبت در سامانه اسكان و همچنين 
جرايم مالياتی در نظر گرفته شده برای خالی ماندن 
آنها، شناسايی و اعمال ماليات مي شوند و سفته بازی 
در بخش مسكن را پر ريسك می كنند تا هزينه های 
آنها اضافه شود و پول به سمت ساخت و ساز مسكن 

برود، نه احتكار و انباشت مسكن.
محمد اس��امی در برنامه زنده تلويزيونی ش��بكه 
خبر درباره قيمت مسكن با بيان مطلب فوق اظهار 
كرد: بازار مس��كن دچ��ار التهاب اس��ت و قيمت ها 
واقعی نيس��ت. اميدواريم اين ش��رايط حباب گونه 
از بازار مس��كن رخت بربندد و مردم بتوانند ثباتی 
را شاهد باشند. نهاده های مس��كن متأثر از شرايط 
ساير بازارهاس��ت و دچار تحول قيمتی شده است. 

وی درباره ثبت وضعيت ملكی اش��خاص در سامانه 
اماك و اسكان كش��ور گفت: مهم برای ما اين بود 
كه بتوانيم طرح جامع مس��كن را با اطاعات دقيق 
و واقعی طرح ريزی كنيم؛ دولت بايد بداند همه ساله 

برای چند واحد مسكونی برنامه ريزی كند.
   ط�رح جهش توليد مس�کن ب�ا مفروضات 

تصويب شده، نه آمار ثبتی!
وزير راه و شهرس��ازی افزود: هر آنچه در طرح جامع 
مسكن آمده يا در طرح جهش توليد مسكن به تصويب 
مجلس رسيده، همه بر اساس مفروضات آماری است 

كه تحليلی است، نه اقام ثبتی آماری.
وی تصريح كرد: بر اس��اس م��اده ۵۴ مك��رر قانون 
ماليات های مس��تقيم، امكان ثب��ت اطاعات ملكی 
اشخاص در سامانه اماك و اسكان فراهم شده است. 
مردم از 19 فروردين به اين سامانه مراجعه كرده اند و 
ما بر اساس آن، مالك و مس��تأجر بودن را شناسايی 
می كنيم، سپس با توجه به رشد جمعيت و اطاعاتی 
كه سازمان ثبت احوال از زاد و ولد، مرگ و مير و ازدواج 
ارائه می دهد با اطاعات سامانه اسكان تقاطع می دهيم 
و با توجه به نتايج به دس��ت آمده برای بخش مسكن 

برنامه ريزی می كنيم.
   برخی مؤسسات ۵۰۰ تا هزار واحد مسکونی 

می خرند و احتکار می كنند
اسامی يادآور شد: پول هايی كه وارد مسكن می شود  
و الته��اب و گرانی در اي��ن بخش ايج��اد می كند يا 
مؤسساتی كه ۵00 يا هزار واحد مسكونی خريداری 
كرده اند و از اين واحدها برای رصد سرمايه خود بهره 

می برند، با استفاده از ثبت در سامانه اسكان و همچنين 
جرايم مالياتی در نظر گرفته شده برای خالی ماندن 
آنها، شناسايی و اعمال ماليات مي شد و سفته بازی در 
بخش مسكن را پُرريسك می كند تا هزينه های آنها 
اضافه شود و پول به سمت ساخت و ساز مسكن برود، 

نه احتكار و انباشت مسكن.
   درآمد مالياتی خانه های خالی 

به جيب مردم می رود، نه دولت
وی خاطرنشان كرد: طبق طرح جهش توليد مسكن، 
قرار اس��ت درآمدهای حاصل از ماليات بر خانه های 
خالی به صندوق مسكن واريز ش��ود كه منافع آن در 
خدمت مردم خواه��د ب��ود و در بخش های مصرفی 

دولت وارد نمی شود.
وزير راه و شهرس��ازی درباره تعويض اراضی مرغوب 
شهری با خانه های خالی مردم گفت: اگر كسانی واحد 
مسكونی خالی داشته باش��ند، طبق نرخ كارشناسی 
ش��ده و با توافق خود مالك، اين واحده��ا در اختيار 
مردمی كه ثبت ن��ام كرده اند و در ليس��ت افراد فاقد 
مسكن ما قرار دارند، گذاشته می شود. حتی كسانی 
كه بخواهند تبديل به احس��ن كنند هم می توانند از 
اين واحدها بهره ببرندو در مقابل ما هم زمين مرغوب 
شهری در اختيار مالكان اين واحدها قرار می دهيم و 
از آنها حمايت می كنيم تا ساخت و ساز كنند. وزير راه 
و شهرسازی با بيان اينكه »درج اطاعات سكونتی در 
سامانه اماك به نفع مردم است«، گفت: منافع عمومی 

در ثبت اطاعات در اين سامانه نهفته است.
وی افزود: جمع آوری اطاعات جامع، دقيق و واقعی 

برای تدوين طرح جامع مسكن هدف دولت و وزارت 
راه و شهرسازی اس��ت. برای آنكه بتوان طرح جامع 
مسكن را با اطاعات دقيق و واقعی طرح ريزی كرد، 
دولت همه ساله بايد بداند كه به چند واحد مسكونی 
نيازمند  اس��ت. هم اكنون هر آنچه در برنامه شش��م 
توسعه يا حتی در برنامه جهش توليد مسكن آمده و 
در مجلس نيز مصوب شده همه بر اساس مفروضات 
آماری- تحليلی است. وی يادآور شد: الزام سرپرستان 
خانوار به ثبت اطاعات سكونتی و ملكی در سامانه ملی 
اماك و اسكان اين شرايط را ايجاد می كند تا بتوانيم 
وضعيت سكونت سرپرستان خانوار را شناسايی كرده، 
مالك يا مستاجر بودن را به دست بياوريم. سپس بر 
اساس رشد جمعيت و ثبت ازدواج ها، بتوانيم توليد و 

عرضه مسكن را به جريان پايدار تبديل كنيم.
وزير راه و شهرسازی با بيان اينكه طراحی و راه اندازی 
سامانه اماك و اسكان و الزام سرپرستان خانوار برای 
ثبت اطاعات سكونتی و ملكی در سامانه، كار بزرگ و 
ماندگاری برای كشور است، اظهار كرد: رفع التهاب از 
بازار مسكن از طريق جلوگيری از احتكار مسكن با ابزار 
جرايم مالياتی يكی ديگر از اهداف راه اندازی سامانه 
ملی اماك و اسكان است. اسامی ابراز اميدواری كرد 
مردم همكاری و مشاركت الزم را برای ثبت اطاعات 
ملكی و سكونتی در س��امانه اماك و اسكان داشته 

باشند، چون منافع عمومی در آن نهفته است.
وی بيان كرد: چنانچه مالكانی كه واحدهای مسكونی 
تكميل شده يا نيمه تمام داشته باشند و بخواهند در 
طرح اقدام ملی مسكن مشاركت داشته باشند، وزارت 
راه اين آمادگی را دارد تا طبق نرخ كارشناسی با توافق 
مالك به مردمی كه برای مسكن ثبت نام كرده اند اين 
واحدها را واگذار كند و به مالكانی كه واحدهای خود 
را به طرح اقدام ملی مس��كن واگذار كرده اند، زمين 
مرغوب برای ساخت و توليد مس��كن بدهد. وزارت 
راه و شهرسازی به اين دس��ته از مالكان در صورت 
توافق، زمين مرغ��وب واگذار و از آنها در س��اخت و 
ساز انجام حمايت مي كند. وزير راه و شهرسازی در 
خصوص ساخت واگن و لكوموتيو داخلی نيز گفت: 
سال 9۸ كه سال رونق توليد بود، پايه گذاری محكمی 
را برای اهتمام به خريد محصوالت داخلی داشتيم و 
واردات را منع كرديم. هم اكنون جريان خودكفايی 
در واگن باری اتفاق افتاده و از اين نظر به خودكفايی 
رس��يده ايم. گام تكميلی آن خودكفاي��ی در توليد 
داخلی واگن مسافری اس��ت كه در حال اجراست. 
اميدواريم ش��ركت های دانش بنيان و شركت های 

سازنده بتوانند ما را به اين هدف برسانند.

مؤسسات احتکار مسکن در دوراهی عرضه یا عوارض

فش�ار براي فروش ارزهاي بلوكه ش�ده دولت به 
بانك مرك�زي اين نگران�ي را ايجاد كرده اس�ت 
كه دولت دوازدهم در م�دت باقي مانده از دوران 
خدمتش، نفت زير زمين را نيز ب�ه بانك مركزي 
بفروشد و ريالش را براي تأمين كسري بودجه اش 
دريافت كند، غافل از آنکه معامله مذكور از طريق 
چاپ پ�ول انجام مي گي�رد و م�ردم ديگر تحمل 
افزايش بيشتر تورم در بازارهاي مختلف را ندارند. 
در حالي كه رئيس كل بانك مركزي اخيراً به صراحت 
گفت كه تكاليف بودجه اي براي تسعير ارزهاي بلوكه 
شده با ريال موجب افزايش پايه پولي و تشديد تورم 
در اقتصاد شده است، بازهم شاهد فشار دولت بر بانك 
مركزي براي تسعير ارزهاي بلوكه شده با ريال هستيم 
اين در حالي اس��ت كه منابع ريالي اين معامله خلق 
پول كه به معني كاهش ارزش پول موجود در جامعه 
مي باشد، است. رئيس سازمان برنامه و بودجه درحالي 
بانك مركزي را بزرگترين بدهكار دولت عنوان كرده 
است كه رئيس كل اين بانك در خصوص چاپ پول از 
محل تسعير ارزهاي صندوق توسعه ملي گايه كرده 
بود. همتي رئيس كل بانك مركزي در سال گذشته 
به نوعي دليل افزايش تورم را به چاپ پول از محل ارز 

صندوق توسعه ملي مرتبط دانسته بود. 
وي گفته بود، خريد بخشي از منابع صندوق توسعه 
ملي جهت تأمين كسري بودجه توسط بانك مركزي 
كه در بودجه تكليف شده بود، به نوعي تأمين كسري 
از محل پايه پولي بوده كه اين روش در كوتاه مدت به 

معني استقراض از بانك مركزي است. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در پاسخ به سؤال 
يكي از نمايندگان مبني بر اس��تقراض دولت از بانك 
مركزي، خاطرنش��ان كرد: بنابر گزارش وزير محترم 
نفت پول حاصل از ص��ادرات نفت به حس��اب بانك 
مركزي واريز ش��ده اما اين بانك در تبديل ارز به ريال 
دچار تأخير است و به همين دليل در حال حاضر بانك 
مركزي بزرگترين بدهكار دولت است. در شرايطي كه 
دولت اندوخته مالي دربان��ك مركزي دارد چه نياز به 
چاپ پول است؟ اساساً بخشي از كسري بودجه دولت 
به همين دليل است كه منابع ارزي سريع به منابع ريالي 
تبديل نمي شود. در شرايطي شاهد چاپ پول توسط 
بانك مركزي و بي ارزش شدن ارزش ريال هستيم كه 
دولت از ط��رف ديگر وعده ارزان��ي ارز در صورت رفع 
تحريم ها را به مردم مي دهد، اين در حالي است كه اگر 
سياست ارزپاشي در وضعيتي كه حجم پول در اقتصاد 
به 700 هزار ميليارد تومان رسيده، در ماه هاي پيش رو 
و موعد انتخابات عملياتي شود، بسياري از ثروتمندان 
با تبديل ريال هاي خود به ارزهاي ارزان فرصت خروج 
سرمايه از كشور را پيدا مي كنند، در عين حال كاهش 
نرخ ارز به كمك سياس��ت ارزپاش��ي به طور موقت و 

ناپايدار نرخ ارز را تعديل خواهد كرد. 
هم اكنون وضعيت نامشخص ارزي كشور موجب شده 
تا حتي صادركنندگان نتوانند به سادگي ارزهاي خود 
را در سامانه نيما به فروش برسانند، دليل اين رويداد 
شايد اين باش��د كه وارد كنندگان مي ترسند وعده 

سال گذشته رئيس جمهور مبني بر كاهش نرخ ارز 
همزمان با گشايش هس��ته اي محقق شود از اين رو 
ترجيح مي دهند تا مشخص ش��دن وضعيت برجام 
فعاليت اقتصادي خود را كنار بگذارند يا اينكه محدود 
كنند، البته سال گذشته در جريان افزايش نرخ دالر 
تا محدوده ۳۳ه��زار تومان برخ��ي از واردكنندگان 
اقدام به واردات كاال با ارز گران كردند و بعد از اينكه 
نرخ ارز افت كرد اين وارد كنندگان متحمل خسارت 
شدند، بدين ترتيب وارد كنندگان جانب احتياط را 
در پيش گرفته اند تا همچون سال گذشته در جريان 
بي ثباتي هاي نرخ ارز آسيب اقتصادي نبينند. موضوع 
فوق به حدي براي صادركنندگان ايجاد مشكل كرده 
است كه سامانه نيما نمي تواند ارز ناشي از صادرات كاال 
را به سرعت به ريال تبديل كند، زيرا وارد كنندگان 
پاپس كش��يده اند، البته طي روزهاي گذش��ته الزام 
عرضه ارز در سامانه نيما از پيش روي صادركنندگان 
برداشته ش��د، اما به هر روي نگراني وارد كنندگان و 
ساير متقاضيان ارزي از افت نرخ ارز در آينده موجب 
شده تا متقاضيان ارزي تقاضاي خود را به بعد از روشن 

شدن وضعيت برجام موكول كنند. 
برخي از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه طي 
س��ال هاي گذش��ته به جهت محدود كردن ليست 
كاالهاي مجاز ب��راي واردات به اي��ران، تقاضا براي 
واردات به شدت محدود شده است و در واقع برخي 
از مشاغلي كه پيش از اين به واردات نياز كاال داشتند 
ديگر وجود خارجي ندارند، بدي��ن ترتيب تقاضاي 

واردات كاال در اقتصاد ايران در اين سال ها به قدري 
كوچك شده است كه به سختي مي تواند پاسخگوي 

تسعير ارزهاي ناشي از صادرات كاال باشد. 
تحت چنين وضعيتي وعده آذر سال99 رئيس جمهور 
مبني ب��ر اينكه اگ��ر تحريم ها برطرف و گش��ايش 
اقتصادي ايجاد شود دالر به محدوده 1۵هزار تومان 
نزول خواهد ك��رد، نه تنها تقاضا ب��راي واردات كاال 
را كاهش داده اس��ت، بلكه تقاضا براي كاالهايي كه 
نرخشان وابسته به ارز هست مانند طا و سكه، خودرو 

و لوازم خانگي را نيز كاهش داده است. 
رئيس كل بانك مركزي نيز سال گذشته در واكنش 
به سخنان رئيس جمهور اعام كرد كه بانك مركزي 
سياس��ت هاي ارزي كارشناس��ي خود را در بازار ارز 
و تعيين نرخ ارز دنبال خواهد ك��رد اما به هر طريق 
رئيس جمهور با تحلي��ل ارزي خود انتظ��اري را در 
جامعه ايجاد كرده كه تقاضا در ب��ازار ارز و كاالهاي 
وابس��ته به ارز را تعديل كرده اس��ت، هر چند شايد 
تحليل ارزي رئيس جمهور همانند ساير وعده هايش 

صرفاً يك وعده سياسي و انتخاباتي باشد. 
ش��رايطي كه صندوق بين المللي پ��ول ذخاير قابل 
دس��ترس ارز و طاي ايران را در س��ال۲0۲0 تنها 
۴ميليارد دالر اع��ام كرده اس��ت و به رغم ماجراي 
مذاكرات در رابطه با برجام پيش بيني كرده كه ذخاير 
در سال۲0۲1 نهايتاً تنها به 1۲ميليارد دالر افزايش 
خواهد داش��ت، اين روزها رئيس س��ازمان برنامه و 
بودجه از بان��ك مركزي به دليل تعل��ل در پرداخت 

بدهي هاي دولت انتقاد می كند. 
اين انتقاد نش��ان از آن دارد كه ب��راي دولت از نظر 
ماليه اهميت چنداني ندارد كه مذاكرات هسته اي 
به چه سرنوشتي منتج شود؛ دولت همانند سه سال 
گذشته با فروش ارزهاي بلوكه شده خود در خارج 
به بانك مرك��زي، از اين نهاد ري��ال طلب مي كند، 
بانك مركزي نيز مجبور اس��ت با چاپ پول و رشد 
پايه پولي منابع معامله ف��وق را ايجاد كند، گفتني 
اس��ت كه تورم پايه پولي بعد از س��ه تا چهارماه در 
اقتصاد ظه��ور مي كند. اگر قرار باش��د دولت بدون 
توجه به اينكه در جريان برجام همه تحريم ها رفع 
مي شود يا خير، دارايي هاي ارزي بلوكه شده خود را 
به بانك مركزي بفروشد و مابه ازاي آن ريال دريافت 
كند، بي شك در دولت س��يزدهم با يك تورم افسار 
گسيخته روبه رو خواهيم شد به ويژه اينكه دولت هر 
هفته چندين هزار ميليارد تومان نيز اوراق مالي در 
بازار مي فروشد و تسويه اين اوراق نيز بر گردن دولت 
سيزدهم مي افتد تا حتي صادركنندگان در سامانه 
نيما نيز براي فروختن ارزهايشان به واردكنندگان 
به مشكل بخورند، زيرا وارد كنندگان مي ترسند با 
ارزگران واردات انجام دهن��د و براي فروش كاال در 
آينده به مشكل بخورند كما اينكه اشخاصي كه سال 
99 با ارز ۳0 هزار توماني واردات انجام دادند به دليل 
نزول نرخ ارز با خس��ارت روبه رو شدند.در وضعيت 
كنوني بهتر است چشم انداز پايدار و با ثباتي براي 

نرخ ارز در جامعه خلق شود.
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