
88498433سرويساقتصادي4

چهارشنبه15ارديبهشت1400| 22رمضان1442|| روزنامهجوان| شماره6199

بورسجانمیگیرد
رئيس س�ازمان ب�ورس و اوراق به�ادار با اش�اره به نظر مس�اعد 
رؤس�اي محت�رم س�ه ق�وه در خص�وص بس�ته پيش�نهادي 
س�ازمان بورس ك�ه پيش�تر در هيئت دول�ت مصوب ش�ده بود، 
از تأيي�د نهاي�ي اي�ن مصوب�ات ب�ا اصالح�ات جزئي خب�رداد. 
به گزارش تس��نيم، در جلس��ه روز دوش��نبه س��تاد عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا، همه هفت پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار 
جهت حمايت از بازار سرمايه با اصالحات جزئي به تصويب رسيد و اين 

مصوبات بعد از تأييد مقام معظم رهبري براي اجرا ابالغ خواهند شد. 
محمدعلي دهقان دهنوي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
نظر مساعد رؤساي محترم سه قوه در خصوص بسته پيشنهادي سازمان 
بورس كه پيش��تر در هيئت دولت مصوب شده بود، از تأييد نهايي اين 
مصوبات با اصالحات جزئي خبرداد و گفت: بر اس��اس مصوبات، مقرر 
شد 80درصد از ماليات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به صندوق 
تثبيت بازار سرمايه واريز شود. وي افزود: در اين جلسه با انتشار 20هزار 
ميليارد تومان اوراق بدهي توسط صندوق تثبيت بازار سرمايه و صندوق 
سرمايه گذاري مشترك توسعه بازار سرمايه با تضمين دولت جمهوري 
اسالمي ايران موافقت شد. سخنگوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
اش��اره به مفاد ماده 16 و 17 قانون رفع موانع توليد تصريح كرد: پيرو 
مصوبه اين جلسه بانك ها و مؤسسات اعتباري براي برنامه هاي حمايت 
از بازار سرمايه در چارچوب مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي از 

شمول مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد خارج خواهند بود. 
 رئيس س��ازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنش��ان كرد: در اين جلسه به 
منظور تشويق حمايت از بازار سرمايه مقرر شد شركت هايي كه از سهام 
خود يا شركت هاي زيرمجموعه شان حمايت كنند، ماليات بر درآمد آنها در 
سال جاري امهال و به سال بعد موكول شود. همچنين شركت هايي كه سود 
تقسيم نشده سال 1400 آنها به حساب سرمايه منتقل مي شود، مشمول 
ماليات با نرخ صفر خواهند ش��د. دهقان دهنوي از اجازه سرمايه گذاري 
صندوق توسعه ملي در بازار سرمايه براس��اس مصوبات جلسه سران قوا 
خبرداد و گفت: بر اساس اين مصوبه صندوق توسعه ملي مجاز به سرمايه 
گذاري در بازارهاي پولي و مالي داخلي از جمله بازار سرمايه شد.  رئيس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه مربوط به جبران زيان 
خريداران واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق قاب��ل معامله پااليش يكم 
تصريح كرد: در اين جلسه مقرر شد زيان محقق شده آن دسته از خريداران 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق قابل معامله پااليش يكم كه واحدهاي 
مذكور را از دولت خريداري كرده  و تاكنون به فروش نرسانده اند، از طريق 
اعطاي سهام جبران شود. سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار با ابراز 
اميدواري از تأثيرات مطلوب اجراي اين مصوبات براي سرمايه گذاران در 
بازار سرمايه خاطر نشان كرد: اين مصوبات در صورت تأييد مقام معظم 

رهبري براي اجرا ابالغ خواهند شد.

معضلبازاربرايسیبدرختي
رئيس هيئ�ت مديره نظ�ام صنف�ي كش�اورزي آذربايجان غربي 
گف�ت: بي�ش از ني�از كش�ور س�يب درختي تولي�د ش�ده و اين 
س�يب ها ب�ه دلي�ل فراه�م نش�دن زيرس�اخت های صادراتي و 
تنظيم ب�ازار نادرس�ت روي دس�ت توليدكنندگان مانده اس�ت. 
سلمان قدرتي در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه استان آذربايجان غربي در توليد 
سيب درختي در كشور رتبه اول را دارد، اظهار كرد: متأسفانه به دليل اينكه تنظيم 
بازار به درستي صورت نگرفته مقدار زيادي سيب درختي روي دست باغداران 
مانده اس��ت. وي ادامه داد: بيش از مصرف كشور س��يب توليد شده و بازارهاي 
داخلي نيز از سيب درختي اشباع ش��ده اند. از طرفي زيرساخت هاي الزم براي 
صادرات سيب به كشورهاي همسايه ايجاد نش��ده است و سيبي كه كشاورزان 
چندين سال زحمت مي كشند تا توليد ش��ود و با افزايش هزينه هاي نهاده هاي 
كشاورزي نيز كنار مي آيد، دست آخر روي دس��ت خودشان مي ماند. قدرتي با 
بيان اينكه مشكالت بسياري بر سر راه صادرات است، گفت: يك روز در تضمين 

برگشت ارز و روز ديگر در سورتينگ و بسته بندي مشكالتي ايجاد مي شود. 
........................................................................................................................

نظرهمتيدرموردافتنرخارز
رئي�س كل بان�ك مرك�زي كاه�ش ن�رخ ارز را منطقي دانس�ت. 
عبدالناصر همتي در مورد روند كاهش��ي نرخ ارز گف��ت: اين روزها در 
برخي اظهارات تالش مي شود اقدامات بانك مركزي براي تعديل نرخ 
ارز را كه در راستاي تالش براي تقويت ارزش پول ملي و پاسخ به مطالبه 
مهم مردم است، اقدامي سياسي جلوه كنند. در حالي كه احتمال رفع 
تحريم ها و آزادي منابع بانك مركزي، انتظارات مثبتي در بازار ارز ايجاد 

كرده و كاهش نرخ ارز در اين بازار امري منطقي است. 
رئيس كل بان��ك مركزي در پايان در مورد سياس��ت بانك مركزي در 
خصوص مديريت بازار ارز تأكيد كرد: قباًل هم گفته ام بانك مركزي به 
دور از هيجانات غيرمنطقي و به صورت تدريجي متناسب با عوامل مؤثر 
بر عرضه و تقاضاي ارز در بازار ثانويه و افزايش قدرت بازارسازي خود، 
بازار را به سمت تعادل راهبري و مديريت خواهد كرد. هر چند رئيس 
كل بانك مركزي افت نرخ ارز را منطقی مي داند اما از آنجايي كه حجم 
نقدينگي و پول طي سال هاي اخير به شدت افزايش يافته است و برخي 
از كارشناسان اقتصادي مي گويند افت نرخ ارز فرصت مناسبي ايجاد 
مي كند تا برخي از ثروتمندان ريال خود را به ارز و طال تبديل كنند، از 
اين رو اگر افت نرخ ارز بر اساس سياست هاي پايدار نباشد عماًل به مثابه 

توزيع آخرين امتياز و رانت ارزي در دولت حسن روحاني است. 
........................................................................................................................

يك مسئول وزارت صمت:
دولتفعاًلبرنامهاي



برايتغییرقیمتنانندارد
مديركل دفت�ر ام�ور بازرگان�ي وزارت صم�ت اظهار داش�ت: با 
توجه به رش�د نرخ گندم ب�راي جلوگيري از افزاي�ش قيمت آرد 
منابع ريال�ي روي ياران�ه آرد از طرف س�ازمان برنام�ه و بودجه 
پيش بين�ي مي ش�ود ت�ا افزايش قيم�ت گن�دم را جب�ران كند. 
صديف بيك زاده در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سؤالي در مورد احتمال 
افزايش قيمت نان تصريح كرد: دول��ت تصميمي براي اصالح و قيمت  
نان نگرفته است، اگر قرار باشد در اين مورد تصميم گيري شود، موضوع 
از طريق كارگروه س��اماندهي گندم، آرد و نان كشور اعالم می شود و 
براي اجرا به استانداران سراسر كشور به عنوان رؤساي كارگروه تنظيم 
بازار اس��تان در اين مورد اطالع رساني مي كنند. وي همچنين با اشاره 
به افزايش قيمت گن��دم گفت: براي جلوگي��ري از افزايش قيمت آرد 
به عنوان م��اده اوليه نان و با توجه به اينكه قيم��ت گندم افزايش پيدا 
كرده است منابع ريالي روي يارانه آرد از طرف سازمان برنامه و بودجه 

پيش بيني مي شود تا افزايش قيمت گندم را جبران كند.

»تركفعل«آخونديرؤيايخانهدارشدنرابهبادداد
اگر عباس آخوندي در سال 94 سامانه امالك را براي اجراي قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي راه اندازي كرده بود،  قيمت مسكن براي رشد مجالي نمي يافت. 

كارشناسان اقتصادي معتقدند تعلل فوق به سود مالكان و بانك ها و زيان مردم تمام شد

ورودمجلسبهموضوعغارتزمینهايصنعتي
رئي�س كميس�يون صناي�ع و مع�ادن مجل�س از بررس�ي 
منظ�ور  ب�ه  كارخانه ه�ا  كش�اندن  تعطيل�ي  ب�ه  موض�وع 
اس�تفاده از زمي�ن آنه�ا، در كميس�يون متبوع�ش خب�ر داد. 
ع��زت اهلل اكبري تاالرپش��تي در گفت وگو ب��ا خانه ملت با اش��اره به 
فرمايش��ات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه افرادي به علت منافع 
شخصي و استفاده از زمين، كارخانه ها را به تعطيلي مي كشانند، گفت: 
از آنجا كه شيوه واگذاري كارخانه ها نادرست است، در بسياري موارد 
شاهد آن هستيم كه خريدار پس از خصوصي س��ازي زمين كارخانه 
را فروخته و موجب بيكاري كارگران مي ش��ود. نماينده مردم تهران، 
شميرانات، ري، اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه در جريان خصوصي سازي بايد از اعتبارات به دست آمده براي 
احيا و توسعه ظرفيت توليد استفاده كرد، افزود: برخي كارخانه ها در 
مناطقي قرار دارند كه ارزش زمين آن بسيار است، در نتيجه خريدار 
به جاي افزايش راندمان توليد، زمينه به تعطيلي كشاندن كارخانه و 

استفاده از زمين و ماشين آالت آن را فراهم مي كند. 
وي با بي��ان اينكه با تعطيل��ي كارخانه ها نه تنها عده بس��ياري بيكار 
مي ش��وند بلكه به توليد و اقتصاد ملي نيز ضربه وارد مي شود، اضافه 
كرد: از آنجا كه اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس بر وضعيت 
كارخانه ها نظارت دارند، مش��كالتي مانند سوءاستفاده برخي افراد از 
اين واحدهاي توليد به منظور فروش زمين هاي مرغوب اين كارخانه ها 
احصا و در حال بررس��ي اس��ت. اكبري تاالرپشتي با اش��اره به جلسه 
مش��ترك كميس��يون صنايع و معادن مجلس با رئيس قوه قضائيه، 
يادآور شد: در اين نشس��ت تعطيلي كارخانه ها با هدف فروش زمين 
و ماش��ين آالت آن مطرح ش��د، در حال حاضر قوه قضائيه به دقت از 

تعطيلي كارخانه ها جلوگيري مي كند. 
........................................................................................................................

بازارکارايرانمردانهاست
مطابق آمار ارائه ش�ده از سوي وزارت كار، بر اس�اس برآوردهاي 
حاصل از ط�رح آمارگيري ني�روي كار 9ماهه س�ال ۱۳99 تعداد 
شاغالن ۱5ساله و بيش�تر كل كش�ور2۳هزارو۳05 نفر است كه 
س�هم مردان و زنان به ترتيب 84/۱درصد و ۱5/9درصد مي باشد. 
به گزارش تسنيم، بر اساس آمار ارائه شده از سوي مركز اطالعات 
و آمار وزارت كار، بر اس��اس برآوردهاي جمعيتي مركز آمار ايران 
در سال 99، از 84هزارو38 نفر جمعيت كشور حدود 63هزارو365 
نفر يعنی حدود 75/4 درصد در رده سني 15ساله و بيشتر هستند 
جمعيت زنان و مردان اين گروه س��ني از س��هم تقريباً يكس��اني 

برخوردار هستند. 
بر اس��اس برآوردهاي حاص��ل از طرح آمارگيري ني��روي كار 9ماهه 
سال 1399 تعداد شاغالن 15ساله و بيشتر كل كشور23هزارو305 
نفر است كه س��هم مردان و زنان به ترتيب 84/1 درصد و 15/9درصد 

مي باشد. 
در بين ش��اغالن 15ساله و بيش��تر كشور در 9ماهه س��ال99 حدود 
85/2درصد در بخش خصوصي و 14/8 درصد در بخش عمومي مشغول 
به فعاليت هستند كه بيشترين سهم در بخش خصوصي به وضع شغلي 
»مزد و حقوق بگير بخش خصوصي« ب��ا 41درصد و بعد از آن به وضع 

شغلي »كاركن مستقل« 36/4 درصد اختصاص دارد. 
........................................................................................................................

ضربهبزرگتغییرنرخسودبینبانكي
رئيس كميسيون جهش توليد گفت: در نيمه اول سال ۱۳99 نرخ 
سود بين بانكي از زير ۱0 درصد به بيش از ۱۷ درصد افزايش يافت، 
معلوم اس�ت كه اين تصميم منجر به ريزش بازار س�هام مي شود. 
به گزارش تس��نيم، اخيراً بانك مركزي اقدام به انتش��ار نرخ س��ود 
بين بانكي كرده است. اين نرخ در ماه هاي اخير از حدود 20 درصد 
به مح��دوده 19/5 درصد كاه��ش يافته اس��ت. در همي��ن رابطه 
سيدش��مس الدين حس��يني، رئيس كميس��يون تلفيق بودجه و 
همچنين رئيس كميس��يون جه��ش توليد معتقد اس��ت: خرداد 
سال گذشته ش��اخص كل بورس حدود 2ميليون واحد بود، در اثر 
سياستگذاري دولت، س��ود بين بانكي از زير 10 درصد تا 17 درصد 
افزايش پيدا كرد، معلوم اس��ت كه اين تصميم موجب ريزش بازار 

سرمايه مي شود.
 شيوه سياستگذاري در بازار خودرو، آهن، فوالد، سيمان و نظاير آن، موجب 
ايجاد شكاف عميق در قيمت جلوی در كارخانه تا بازار شده است، همه اينها 

ناشي از سياستگذاري دولت است و ربطي به تحريم ها ندارد!
با كاهش تقاضاي پول نرخ در بازار بين بانكي كاهش يافت اما مدتي بعد 
اين نرخ با افزايش تقاضا رشد كرد. نوسان 10 درصدي نرخ سود در بازار 
بين بانكي يك موضوع بي سابقه قلمداد مي شود. اين در حالي است كه 
برخي تأكيد دارند اين نوس��ان 10 درصدي براي هدايت نقدينگي به 

بازار سرمايه و فروش اوراق دولتي انجام شده است. 
........................................................................................................................

نامهسازمانبازرسيبهوزيراقتصادبرای
ممانعتازانتصاباتسهامعدالتی

يك مقام مسئول گفت: سازمان بازرسي كل كشور به نحوه برگزاري 
مجامع شركت هاي س�رمايه گذاري ورود و در نامه اي به وزير اقتصاد 
تأكيد كرده كه برگزاري هر گونه مجمع به ترتيب فعلي، غيرقانوني است. 
محمد خزايي در گفت وگ��و با مهر در مورد مش��كالت مربوط به 
برگزاري انتخابات هيئت مديره هاي شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت اظهار داش��ت: هدف مجموعه سهام عدالت 
به طور كلي حركت در مس��ير قان��ون اصل 44 و قان��ون تجارت 
است، اما متأس��فانه ش��وراي عالي بورس مصوبه اي را داده كه بر 
مبناي آن، خودشان هيئت رئيس��ه انتصابي تعيين كرده اند، اين 
موضوع خالف قانون تجارت است، از سويي ديگر خودشان اقدام 
به انتشار آگهي كردند و حتي حاضر به دادن آگهي به شركت هاي 

سرمايه گذاري نشدند. 
دبيركل كانون شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت كشوري افزود: 
ما مكاتبات متعددي انجام داديم و سازمان بازرسي كل كشور ورود و 
در نامه اي به وزير اقتصاد، اعالم كرده برگزاري هر گونه مجمع به اين 
ترتيب غيرقانوني است، زيرا اساس كار اين گونه بايد باشد كه اساسنامه 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني با برگزاري مجمع عمومي فوق العاده 
اصالح شود و بعد در مورد ساير مجامع كه يكي از آنها انتخاب هيئت 

مديره است، اقدام شود. 
وي ادامه داد: متأس��فانه هم قانون تجارت را زير پا گذاش��ته اند و هم 
آيين نامه هاي حاكميتي شركت ها و هم آيين نامه اجرايي سهام عدالت 
را كه خودش��ان تدوين كرده اند ناديده گرفته اند. خزايي تصريح كرد: 
فش��ارهاي دولت براي برگزاري انتخابات هيئت مديره ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري استاني س��هام عدالت به خاطر مس��ائل ديگري است 
كه جنبه سياس��ي دارد، دولت به دنبال به دس��ت آوردن كرسي هاي 

شركت هاي سرمايه گذاري و شركت هاي سرمايه پذير است. 
دبيركل كانون شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت كشوري افزود: 
در 50 درصد استان ها عالوه بر سازمان بازرسي، دادستان ها هم به اين 

موضوع ورود كرده اند تا جلوي اين كار گرفته شود. 
وي در مورد مجامعي كه طي روزهاي گذش��ته برگزار شده نيز گفت: 
مجامعي كه برگزار شد هيچ كدام به شكل قانوني برگزار نشده و نامه 
دادستان هاي برخي اس��تان ها خطاب به مديران كل اقتصاد و دارايي 
اس��تان ها كه به عنوان رئيس مجمع انتخاب ش��ده اند نيز در همين 

راستا بوده است.

عضو هيئت رئيس�ه كميس�يون ان�رژي مجلس با بي�ان اينكه 
تنف�س خ�وراك نق�ش مهم�ي در ب�اال ب�ردن حاش�يه س�ود 
و جذابي�ت پروژه ه�ا دارد، گف�ت: اگ�ر نماين�دگان يقي�ن 
پي�دا كنن�د ب�ا ي�ك مهل�ت ديگ�ر كار انج�ام مي ش�ود براي 
تس�ريع در كار م�ردم ب�از هم ب�ه دولت مهل�ت خواهي�م داد. 
عبدالعلي رحيمي مظفري در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به پايان 
مهلت مجلس به دولت براي اجراي تنفس خوراك در قانون حمايت 
از صنايع نفت خام و ميعانات گازي در هيئت امناي صندوق توسعه 
ملي گفت: اگرچه مجلس به دنبال دعواهاي قضايي نيست و به همين 
دليل بارها به دول��ت براي اجراي تنفس خ��وراك در قانون حمايت 
از صنايع نفت خام و ميعانات گازي فرصت داده اس��ت،  اما اكنون اين 
فرصت به پايان رسيده و بايد مشمول ماده 234 آيين داخلي مجلس 
ش��ود، البته اگر نمايندگان يقين پيدا كنند با ي��ك مهلت ديگر كار 

انجام مي شود براي تسريع در كار مردم باز هم به دولت مهلت خواهيم 
داد، چراكه نمايندگان مجلس براي انجام امور، چنين س��عه صدر  و 
همكاري خواهند داشت. نماينده مردم سروستان، كوار و خرامه در 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: اگرچه تعدادي از پروژه ها يكسري از 
مجوزهاي الزم را گرفته اند، اما از آنجا كه اين قانون به صورت رسمي 

اجرا نشده، براي بخش خصوصي نگراني هايي ايجاد كرده است. 
عضو هيئت رئيسه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: همچنين از ديگر مزاياي مهم قانون اجازه صادرات فرآورده هاي 
پتروپااليشي به ش��ركت هايي اس��ت كه طبق اين قانون تصويب 
مي شوند و وزارت نفت موظف اس��ت مجوز تأمين پايدار خوراك را 

حداقل 20 سال صادر كند. 
تيرماه 98 در اوج تحريم هاي نفتي ايران، مجلس ش��وراي اسالمي 
طرحي را با نام »توسعه صنايع پايين دس��تي نفت و ميعانات گازي 

با استفاده از س��رمايه گذاري مردمي« ارائه و تصويب كرد كه در آن 
به وزارت نفت اجازه م��ي داد به روش هاي خاصي مق��داري از نفت 
تحريم ش��ده را به عنوان اهرمي براي تأمين مالي احداث پروژه هاي 
پتروپااليش��گاهي اس��تفاده كند. در اين طرح از »تنفس خوراك« 
براي س��هامداراني كه در احداث پتروپااليش��گاه ها سرمايه گذاري 
مي كنند نام برده ش��ده و در واقع به دولت براي اين كار اجازه قانوني 

داده شده است. 
آيين نامه اجرايي اين قانون نيز پس از تصويب هيئت وزيران، در تاريخ 
29 دي ماه 98 توسط رئيس جمهوري ابالغ شد و وزارت نفت نسبت 
به اعالن فراخوان جذب س��رمايه گذار احداث پتروپااليشگاه ها طي 
يك ماه مكلف شد. تازه ترين بررسي ها نشان مي دهد كليد خوردن و 
اجرايي شدن اين طرح ها همچنان در انتظار برگزاري جلسه صندوق 

توسعه ملي با حضور رئيس جمهور است.

تخلفدولتدرموردتنفسخوراكپتروپاالیشگاهها
  انرژي

با توجه به اينكه برخي از كارشناسان اقتصادي 
دليل افت ۳ درصدي قيمت مسكن در فروردين 
ماه س�ال جاري را نزديك ش�دن به موعد اخذ 
ماليات از خانه ه�اي خالي مي دانن�د، مي توان 
مدعي ش�د ك�ه اگ�ر وزارت راه و شهرس�ازي 
تحت مديريت عباس آخوندي سال 94 سامانه 
امالك و اسكان را براي اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي به راه انداخته بود، قيمت مس�كن مجالي 
نمي يافت تا در تهران خود را از 5ميليون تومان 
به ۳0 ميلي�ون تومان برس�اند و رؤياي خانه دار 
ش�دن مردم را به ب�اد دهد و كمر مس�تأجران 
را ني�ز زي�ر ب�ار هزين�ه اجاره به�ا خ�رد كند. 
شايد س��ال 92 مردم با كمك پس انداز و وام بانكي 
مي توانستند يك واحد مسكوني كوچك در تهران 
خريداري كنند، اما طي هش��ت س��ال اخير قيمت 
مس��كن به قدري جهش كرد كه ديگر خريد خانه 
به اين سادگي ها نيست، زيرا در اين مدت متوسط 
قيمت مسكن از 4ميليون تومان به 30 ميليون تومان 
جهش كرد و نكته جالب توجه آن است كه عمده اين 
رشد طي س��ال هاي 97 تا 99 رخ داده است. در اين 
ميان اگر س��ال 94 و 95 قانون ماليات برخانه هاي 
خالي عملياتي مي شد امروز شاهد افزايش سر سام آور 

نرخ مسكن در كشور نبوديم. 
گفتني اس��ت ك��ه عباس آخون��دي، وزي��ر راه و 

شهرس��ازي دولت يازدهم يك��ي از ضعيف ترين 
وزراي مسكن طي دهه هاي اخير بوده است، اگر وي 
ترك فعل نمي كرد و زمينه راه اندازي سامانه امالك 
و اسكان را جهت اخذ ماليات از خانه هاي خالي از 
سكنه فراهم مي آورد، بي شك قيمت مسكن طي 
سه تا چهار س��ال اخير آنقدر جهش نمي كرد كه 
خريد مسكن به يك آرزو براي مردم تبديل شود. 
الزم به توضيح اس��ت كه كارشناس��ان اقتصادي 
معتقدند تعلل فوق به سود مالكان و بانك ها و زيان 
مردم تمام شد. ميانگين قيمت مسكن در تهران در 
سال 92 حوالي 4ميليون تومان بود، اما در سال 99 
به 30 ميليون تومان نزديك شد، يعني براي خريد 
يك واحد مسكوني 50متري بايد به طور متوسط 

يك ميليارد و 500 هزار تومان بودجه داشت. 
در حال��ي كه ميانگي��ن قيمت مس��كن در تهران در 
اسفندماه س��ال 1399 به قيمت 30 ميليون و 274 
هزار تومان رسيده بود، بر اساس گزارش بانك مركزي، 
متوسط قيمت مس��كن تهران در فروردين ماه سال 
1400 به 29 ميليون و 322 هزار تومان رسيد. بنابراين 
قيمت ملك در فروردين 1400 نسبت به اسفند ماه 

پس از مدت ها كاهش 3/1 درصدي را تجربه كرد. 
 كاهش قيمت مسكن در شرايطي اتفاق مي افتد كه 
وزارت راه و شهرسازي اجراي فرآيند خوداظهاري 
براي تكميل اطالعات سامانه ملي امالك و اسكان 

را آغاز كرده و در مرحله بعد قصد دارد  از واحدهاي 
مسكوني احتكار ش��ده پايه مالياتي بر خانه هاي 

خالي را اخذ كند. 
پيش از اين، بسياري از كارشناسان مسكن معتقد 
بودند، اجراي ماليات ب��ر خانه هاي خالي مي تواند 
زمينه خارج شدن تقاضاي س��رمايه اي و كاهش 

قيمت واحدهاي مسكوني را فراهم كند. 
از س��وي ديگر از اطالعات ميداني بازار مسكن در 
ارديبهشت ماه، خبر مي رس��د كه كاهش قيمت 
واحدهاي مسكوني در شهر تهران مرتبط با يك ماه 

نبود و مي تواند ادامه دار باشد. 
   خروج سوداگران از بازار

در همين ارتباط، محمد حميدزاده، كارش��ناس 
حوزه مسكن  در ارتباط با شروع سير نزولي قيمت 
مسكن در پايتخت گفت: »قطعاً عامل اصلي كاهش 
قيمت مس��كن در س��ال 1400 عزم دولت براي 

اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي است.«
   ماليات بر خانه ه�اي خالي، برگ برنده اي 

كه 5 سال رو نشد
به گزارش فارس، قانون ماليات بر خانه هاي خالي، 
سال 1394 پس از كش و قوس فراوان در مجلس 
شوراي اسالمي به تصويب رسيد و در آن زمان مقرر 
ش��د  وزارت راه و شهرس��ازي در يك مهلت زمان 
شش ماهه به تشكيل سامانه ملي امالك و اسكان 

به عنوان مصدر اطالعاتي اخذ اي��ن پايه مالياتي 
اقدام كند. در اين بين وزارتخانه تحت وزارت عباس 
آخوندي با ترك فعل قانون��ي نه تنها زمينه ايجاد 
سامانه ملي امالك و اسكان را فراهم نكرد، بلكه در 
بازه هاي زماني نسبت به فرار از مسئوليت اقدام كرد. 
پس از گذشته 60 ماه از مهلت شش ماهه مجلس به 
وزارت راه و شهرسازي براي تشكيل سامانه امالك، 

اين سامانه سرانجام فعاليت خود را آغاز كرد. 
در همين شرايط، روي كار آمدن مجلس يازدهم 
س��بب ش��د تا زمينه اصالحات قان��ون ماليات بر 
خانه هاي خالي ب��ه منظور مؤثرتر ش��دن زمينه 
فعاليت اين پايه مالياتي پيگيري شده و قانون جديد 
به تصويب برسد. برخي از اصالحات قانون جديد 
ماليات بر خانه هاي خالي مرتبط نرخ اخذ ماليات و 

نحوه شناسايي واحدهاي مسكوني خالي بود. 
   ۳5درصد مردم مستأ جر هستند 

يك كارش��ناس حوزه كار در گفت وگو با ايسنا با 
اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص 
حمايت از كارگران و اهميت شأن و منزلت كارگر 
اظهار كرد: با توجه به شعار امسال كه از سوي مقام 
معظم رهبري به نام» توليد، پش��تيباني ها و مانع 
زدايي ها« نامگذاري ش��ده، يك��ي از اضالع اصلي 
بازار كار خود كارگران هستند، ولي چندان جدي 
گرفته نمي شوند و مورد حمايت قرار نمي گيرند، در 
حالي كه نيروي كار به لحاظ سرمايه ملي، امنيت 
اجتماعي، توس��عه و آباداني، توليد كاال و خدمات 
و دانش و تكنولوژي در اي��ران از اهميت و جايگاه 
بااليي برخوردار است. حميد حاج اسماعيلي افزود: 
اينكه توجه مسئوالن نسبت به گذشته بيشتر شده 
يك فرصت استثنايي هم براي كارگران و هم براي 
آينده كش��ور اس��ت و بايد اين فرصت را غنيمت 
بشماريم تا به درستي براي جايگاه كارگران در بازار 

كار تصميم گيري كنيم. 
اين كارش��ناس ح��وزه كار بيان��ات رهبر معظم 
انقالب بر لزوم تأمين مس��كن كارگران را يادآور 
شد و گفت: موضوع ساخت مسكن براي طبقات 
فرودس��ت همواره مورد نظر دولت ه��ا بوده و بر 
همين اساس طرح مسكن مهر يا مسكن ملي به 
جريان افتاده است، منتها در دو، سه سال گذشته 
كه تورم خيلي گسترده شده جمعيت بزرگ تري 
از كشور دچار مش��كل مسكن ش��ده اند و طبق 
برآوردهايي كه خ��ود دولت داش��ته 35 درصد 
مردم مستأجر هس��تند كه عمدتاً نيروهاي كار و 
كارگران را شامل مي شود. وي به منظور خانه دار 
شدن كارگران پيشنهاد كرد گروه هاي كارگري در 
صنوف مختلف، كارگران فاقد مسكن را شناسايي 
كنند و ليس��ت اس��امي آنها را در اختيار وزارت 
مسكن قرار دهند و ساخت مسكن كارگران را از 
طريق واگذاري زمين، ساخت و ساز انبوه سازان و 

اعتبارات و تسهيالت ارزان قيمت دنبال كنند.

در حالي كه قيمت خودرو با توجه به ريزش 
قيم�ت ارز و همچني�ن ركود در ب�ازار در 
حال كاهش اس�ت، ش�وراي رقابت مجوز 
افزايش قيم�ت محص�والت ايران خودرو 
و سايپا را در س�ال جاري صادر كرد. الزم 
به توضيح اس�ت ك�ه هزينه ب�االي قيمت 
تمام ش�ده تولي�د خ�ودروي داخل�ي ب�ه 
ساختار  معيوب توليد، مالي، نيروي انساني 
و س�هامداري و مديريت ب�از مي گردد، از 
اي�ن رو هر چقدر ه�م مج�وز افزايش نرخ 
براي خ�ودروي توليد داخل صادر ش�ود، 
مش�كل خوروس�ازان حل نخواهد ش�د. 
 نرخ خودرو  در بازار داخلي در حال ريزش است.  
كارشناسان بخشي از اين رويداد را به ركود بازار 
و كاهش ن��رخ ارز نس��بت مي دهند، با اين حال 
دقيق��اً زماني كه انتظارها ب��راي كاهش هر چه 
بيش��تر نرخ خودرو تش��ديد شده است، شوراي 
رقابت مجوز افزايش ن��رخ در اين حوزه را برای 

سال 1400 صادر مي كند. 
براس��اس تصميم ش��وراي رقابت، تمام كساني 
كه تا پايان سال 99 براي خريد خودرو ثبت نام 
كرده اند، پيش پرداخت داش��ته اند و مش��مول 
دريافت سود نيس��تند و افزايش قيمت به آنها 

تعلق نمي گيرد. 
عالوه بر اين، براس��اس تورم بخش��ي يك ساله 

اعالم شده توس��ط بانك مركزي و پس از كسب 
تورم هاي اعمال شده قبلي در س��ه ماهه اول و 
دوم سال 99 و پس از اعمال متغيرهاي كيفيت و 
بهره وري نهايتاً براي شركت ايران خودرو به طور 
متوسط 8/2 درصد و براي شركت سايپا به طور 

متوسط 8/9 درصد افزايش قيمت تعيين شد. 
بر همين اس��اس قيمت ه��اي فوق ب��راي تمامي 
خودروهاي مش��مول دس��تورالعمل قيمتگذاري 

ش��ورا، تا پاي��ان ش��هريور 1400 اعم��ال و اجرا 
مي شود. 

در ش��رايطي كه س��اختار مالي، س��هامداري، 
تكنول��وژي و ني��روي انس��اني و مديريت��ي 
خودرو س��ازان مش��كالت بنيادي دارد، مدتي 
است كه خودروسازان در جاده گراني تخته گاز 
مي روند و به دليل آنكه در تركيب س��هامداري 
آنها دولت و صندوق هاي بازنشس��تگي حضور 

دارند، مانعي هم براي توقف خودروس��ازان در 
جاده گران��ي گويا وجود ن��دارد. در اين ميان تا 
زماني كه اموال و دارايي هاي مازاد خودروسازان 
به فروش نرس��د و از محل فروش اين دارايي ها، 
بدهي هاي خودرو سازان با سيستم بانكي تسويه 
نشود و سهامداري و سهام بازي ضربدري شركت 
اصلي ب��ا صد ها ش��ركت تابعه و فرع��ي در اين 
حوزه به پايان نرس��د، افزايش نرخ خودرو بايد 
ممنوع اعالم ش��ود، زيرا هم اكنون به رغم آنكه 
نرخ خودروي داخلي بيش از صددرصد افزايش 
يافته اس��ت، اما برخي از خودرو سازان هنوز در 
زيان به س��ر مي برند و اگر صد ه��ا درصد ديگر 
هم نرخ خودرو گران شود، خودروسازان از زيان 

خارج نخواهند شد. 
ساماندهي صنعت خودرو از اين جهت مهم است 
كه بازار خودرو يك بازار اس��ت و رشد نرخ ها در 
اين بازار، ساير بازار ها را تحت تأثير قرار مي دهد 
و تورم انتظاري در جامع��ه را جهش مي دهد و 
فش��ار تأمين مالي اين صنعت را به بخش هايي  
چون بانك و بورس تحميل مي كند، در صورتي 
كه بهتر اس��ت به جاي تأمين مالي صنعتي كه 
ش��ركت هايش داراي انواع و اقسام دارايي مازاد 
هس��تند و به نظر مي رس��د خيال ف��روش اين 
دارايي ها را ندارند، از صنعت غذايي و كشاورزي 

و حمل نقل عمومي ريلي حمايت شود.

شورایرقابتدندهگرانيخودروراجازد!
شوراي رقابت: براي شركت ايران خودرو به طور متوسط 8/2 درصد و براي شركت سايپا به طور متوسط 8/9 درصد افزايش قيمت محصول تعيين شد
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