
ب�ه اعتق�اد كارشناس�ان اقتص�ادي ماليات 
بر زمي�ن و س�اختمان پتانس�يل بااليي براي 
تنظيم گري ب�ازار زمين و س�اختمان با انواع 
كاربري و همچنين تأمين بودجه دولت دارد، 
اما به دليل البي گس�ترده مال�كان حقيقي و 
حقوقي دولت حاضر اس�ت با چاپ پول براي 
تأمين كس�ري بودجه خود تورم آفريني كند، 
اما حاضر نيس�ت به ش�كل جدي وارد حوزه 
ماليات س�تاني از بخ�ش زمين و س�اختمان 
ش�ود، از همين رو ميزان ماليات بر مستغالت 
در كمال تأس�ف در س�ال تنها ح�دود ٢هزار 
ميليارد تومان اس�ت كه همين وضعيت بازار 
زمين و س�اختمان را به مح�ور اصلي فعاليت 
دالالن و س�فته ب�ازان تبدي�ل كرده اس�ت. 
در حالي كه در كش��ور حدود 30 ميليون واحد 
مس��كوني و همچنين كلي زمين وجود دارد، به 
اعتقاد كارشناسان اقتصادي ماليات بر مستغالت 
مي تواند تأمين كنن��ده خوبي براي بودجه دولت 
و تنظيم كننده خوبي براي كنترل نرخ مس��كن 
و س��وداگري در بازار مس��كن باش��د، متأسفانه 
ماليات مستغالت در سال 99 تنها حدود2هزار 
ميليارد تومان بود، گفتني است ماليات بر نقل و 
انتقال سهام در اين سال چندين برابر ماليات بر 

مستغالت بود. 
بي توجهي به ح��وزه پايه ه��اي مالياتي جديد و 
تقويت پايه هاي مالياتي با پتانس��يل مالياتي باال 
موجب ش��ده تا هم دولت خ��ود را از درآمدهاي 
مبتني بر انواع داراي��ي و ثروت محروم كند و هم 
اينكه ابزار تنظيم گري ماليات در سياستگذاري 
اقتصادي چندان مورد توجه قرار نگيرد. از اين رو 
با توجه به اينكه در بخش زمين و ساختمان ايران 
پتانسيل بس��يار بااليي براي اخذ ماليات دارد به 
شكل بسيار شائبه برانگيزي اين پتانسيل مورد 

توجه قرار نمي گيرد. 
دولت ها در ايران به جاي اينكه كس��ري بودجه 
را از محل پتانس��يل هاي مالياتي موجود تأمين 
كنند، متأس��فانه با چاپ پ��ول، يا انش��ار اوراق 
بدهي و گاه فروش سرمايه و افزايش نرخ كااليي 
كه عرض��ه آنه��ا در اختيار دولت اس��ت، تأمين 
مي كنند و نتيجه آن مي ش��ود كه بودجه دولت 
در جامعه ايجاد تورم مي كند و به واس��طه توليد 
تورم دارندگان دارايي ارزش دارايي شان بيشتر 
مي ش��ود و مردمي كه داراي��ي و درآمد چنداني 
ندارن��د، حت��ي در تأمين معيش��ت و همچنين 
 دستيابي به پس انداز و سرمايه گذاري با مشكل 

مواجه مي شوند. 

هم اكنون مي توان فقر در ايران را صرفاً از طريق 
توزيع عادالنه امكانات و يارانه ها و حتي تسهيالت 
بانكي برطرف كرد، منتها بايد بازتوزيع ثروت از 
طريق ماليات به شكل صحيحي نيز انجام بگيرد. 
با اين ح��ال توجهي به اقتصاد داخل��ي ايران در 
رفع فقر نمي ش��ود و صرفاً نگاه به خارج از كشور 

مي باشد. 
ماليات بر مس��تغالت عالوه بر مقوله درآمدزايي 
بايد ابزاري براي تنظيم گ��ري قيمت و ممانعت 
از داللي در حوزه زمين و مس��كن باشد، در غير 
اين ص��ورت دولت آت��ي نمي تواند س��االنه يك 
ميليون مسكن بس��ازد و دالالن چنان جوالني 
در حوزه قيم��ت بدهند كه ب��راي اقتصاد دچار 

مشكل كنند. 
  اصالح روند اخذ ماليات نيازمند تقويت 

پايگاه اطالعات مالي
كارشناسان حوزه مسكن با اش��اره به ضعف در 
زمينه محاس��به ماليات بر مس��كن و مستغالت 
معتقدن��د: باي��د پذيرفت در ح��ال حاضر روش 
سنتي در زمينه محاسبه ماليات اعمال مي شود 
كه اي��ن موضوع صحيح نيس��ت. ب��راي اصالح 
رون��د اخ��ذ مالي��ات و جلوگيري از فس��ادهاي 
 اقتصادي باي��د پايگاه اطالعات مالي در كش��ور 

تقويت شود. 
علي صالحي، كارش��ناس و فعال حوزه مسكن با 
تأكيد بر نبود اطالعات مالي درس��ت در سازمان 
امور ماليات��ي مي گويد: حج��م معامالتي كه در 
كشور بدون ارائه اطالعات انجام مي شود باالست 
و اين موضوع يكي از داليل اصلي باال بودن ميزان 
فرارهاي مالياتي در كشور محسوب مي شود. وي 
با بيان اينك��ه بي عدالتي در زمين��ه اخذ ماليات 
وج��ود دارد، مي افزايد: براي اص��الح روند اخذ 
ماليات و جلوگيري از فس��ادهاي اقتصادي بايد 
پايگاه اطالعات مالي در كش��ور تقويت شود كه 
متأسفانه در اين سال ها به اين مهم توجه چنداني 

نشده است. 
صالحي ب��ا تأكيد بر ج��دي گرفت��ن ماليات بر 
مس��تغالت در دولت آتي مي گويد: در برخي از 
كش��ورها، با تعيين ماليات بر مستغالت تا حدي 
راه هاي فرار مالياتي بسته ش��ده، اما در كنار آن 
دولت در قبال اخذ ماليات به مردم خدمات ارائه 
مي كند. قطعاً مي پذيريم كه شرايط تحريم دولت 
را وادار مي كند تا جايگزيني براي درآمدهاي از 
دست رفته خود بينديشد، اما واقعيت اين است 
كه اين شيوه عملكرد بيشتر به افراد آسيب پذير 
و متوس��ط به پايين فش��ار مي آورد و آنهايي كه 
ميليارده��ا بردن��د و خوردند قطعاً راه��كار فرار 
از ماليات را نيز مي دانند و دول��ت نيز توان اخذ 
ماليات از آنها را ندارد. متخلفان از قواعد دولتي 
عمدتاً سرمايه داران و رانت خواران هستند و قشر 
متوسط به پايين در كش��ور زير فشار اقتصادي 
و تحميل برخي از تصميمات نامناس��ب مديران 

دولتي قرار دارند. 
اين فعال صنعت س��اختمان مي افزايد: در بحث 
پرداخت ماليات بر مس��تغالت، آنهايي كه قصد 
فرار از پرداخت ماليات را دارن��د راه خود را پيدا 
مي كنند و فقط برخي افراد كه س��رمايه اي طي 
20-30 سال زندگي براي خود كسب كرده اند، 

تحت فشار قرار خواهند گرفت.
وي تأكيد مي كند: راه هاي فرار از پرداخت ماليات 
در كش��وري كه نظم و قانون ديگر چندان مورد 
احترام نيس��ت، براي افراد قابل پيش بيني است 
و ما با اي��ن كار به جاي ايجاد تع��ادل در عرضه و 
تقاضا مردم را وادار مي كنيم كه از طريق نامشروع 
از حقوق مش��روع خود دفاع كنند. بحث تحميل 
ماليات بر مس��تغالت زماني پاسخگو خواهد بود 
كه ما از افزايش نرخ تورم بتوانيم جلوگيري كنيم. 
در غير اين صورت با رش��د نرخ ه��ا علي القاعده 
صاحب��ان زمي��ن و مس��تغالت ب��دون زحمت 
ارزش دارايي هايش��ان بيشتر مي شود كه بخشي 
 از اي��ن ارزش ها باي��د در قالب مالي��ات به خزانه 

واريز شود. 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 1٢6256

88498433سرويس  اقتصادي

چهار  ش��نبه 23 تیر 1400 | 3 ذی الحج��ه  1442 |

 وقتی مالیات نگیری
دالل در زمین و مستغالت النه می کند!

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

2,540-48,400توريستي ورفاهي آبادگران ايران
26,100710البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
130-9,350سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

60-15,500آلومينيوم ايران 
71,7701,070آلومراد

22,0701,050كاشي  الوند
3,89067داروسازي  امين 

37,9801,800معدني  امالح  ايران 
18,370870آسان پرداخت پرشين

220-14,650سراميك هاي صنعتي اردكان 
37,980530آبسال 

1,82022بيمه آسيا
11,680550سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

8,900100آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
50-5,020سرمايه گذاري پرديس

1,41867صنايع  آذرآب 
3,229153سايپاآذين 
36,760770معادن  بافق 

21,6601,030مس  شهيدباهنر
4,780226بيمه البرز

4,100167سرمايه گذاري بوعلي 
10,380490باما

8,870420سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
5,410390بيمه دانا

2,16329بهساز كاشانه تهران
64,3802,230بهنوش  ايران 

27,01020فجر انرژي خليج فارس
1,94192سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

9,590180بانك خاورميانه
3,98735بانك ملت

15,740200بين  المللي  محصوالت  پارس 
50,5001,180پتروشيمي بوعلي سينا

950-36,000بورس اوراق بهادار تهران
2,838135بانك پارسيان 

15,23010بانك پاسارگاد
23,5501,110پست بانك ايران

40,900520گروه دارويي بركت
2,19517بانك صادرات ايران

2,37128بين المللي توسعه ساختمان
2,63510بانك تجارت

8,11090بيمه ما
270-11,200چرخشگر

15,490120كشت  و صنعت  چين  چين
9-4,493توليدي چدن سازان

25,000130معدني وصنعتي چادرملو
24,8700معدني وصنعتي چادرملو

6,930330سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
80-6,940كمباين  سازي  ايران 

690-90,000كربن  ايران 
150-35,140داروسازي  ابوريحان 

18,790890داده پردازي ايران 
30-13,640البرزدارو

13,600390داروسازي زاگرس فارمد پارس
22,78090شيمي  داروئي  داروپخش 

1,200-38,910داروسازي  فارابي 
13,09060داروسازي  جابرابن حيان 

5,300250داروسازي  كوثر
151,0007,190معدني  دماوند

19,070160دوده  صنعتي  پارس 
27,4901,300داروسازي  اسوه 

24,500590كارخانجات داروپخش 
440-27,650درخشان  تهران 
31,520230دارويي  رازك 
430-19,580سبحان دارو

350-19,090داروسازي  سينا
380-17,040گروه دارويي سبحان
6,570140داروسازي زهراوي 

5,79020تجارت الكترونيك پارسيان
160-30,720داروسازي  اكسير
17,670840فوالد آلياژي ايران

35,4401,680فوالد اميركبيركاشان
20-8,230فيبر ايران 

23,8000فوالد خراسان
15,550210فوالد خوزستان

210-21,530فنرسازي زر
10,590330فوالد مباركه اصفهان

5,770270فروسيليس  ايران 
31,450760فرآوري موادمعدني ايران 

340-32,800غلتك سازان سپاهان
590-26,100فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

32,740140پديده شيمي قرن
5,520190گروه صنايع بهشهرايران 

3,39057گلوكوزان 
13,070360سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

90,1004,290قنداصفهان 
27,7601,320كارخانجات  قند قزوين 

2,316109قطعات  اتومبيل  ايران 
140-38,400قندهكمتان 

1,010-19,220شهد
1,720-32,770قند لرستان 

8,320-158,220گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
25,8301,230قند مرودشت 

63,7103,030قند نيشابور
17,580450معدني و صنعتي گل گهر

2,626125گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
8,660180فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

8,140190گلتاش 
36-4,158حمل و نقل بين المللي خليج فارس
2,650-50,510حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

40-20,400شركت ارتباطات سيار ايران
6,890130حفاري شمال

18,240320حمل ونقل توكا
8,810130داده گسترعصرنوين-هاي وب

16,19020ايران ارقام 
7,220130سرمايه گذاري اعتبار ايران

2,11289ايران  خودرو
6,090290سرمايه گذاري خوارزمي

610-18,390كمك فنرايندامين 
40-6,120خدمات انفورماتيك 

9,420240بيمه پارسيان
9,780250گروه پتروشيمي س. ايرانيان

16,320770ايران دارو
460-8,790جام دارو

17,100-325,060صنايع جوشكاب يزد
80,5001,930پلي پروپيلن جم - جم پيلن
78,5700پلي پروپيلن جم - جم پيلن

15,74040بورس كاالي ايران
2,500-47,540كابل  البرز

3,98031گروه صنايع كاغذ پارس
34,8601,660صنايع خاك چيني ايران 

19,510-370,830خوراك  دام  پارس 
6,120290فنرسازي خاور

30-2,814كارخانجات توليدي شهيد قندي

 ۲ میلیون تن کاالي ترخیص شده 
آفتاب مي خورد!

آن ط�ور ك�ه مس�ئوالن گم�رك اي�ران مي گوين�د، حداق�ل 
بن�در  در  ترخي�ص ش�ده  اساس�ي  كاالي  ت�ن  ٢ميلي�ون 
امام خمين�ي)ره( ام�كان خ�روج نداش�ته و در محوط�ه بن�در 
مانده اس�ت؛ البته اي�ن موض�وع محدود ب�ه بندر امام نيس�ت. 
به گ��زارش ايس��نا، از عمده ترين دالي��ل دپوي ح��دود 5/6ميليون 
تني كاالهاي اساس��ي در گمرك و بنادر، مش��كالت تأمين ارز اعالم 
مي ش��ود، ولي در همين بين اين روزها آن دس��ته از كاالهايي هم كه 
به هر ترتيبي و براس��اس مصوبات موجود به صورت قطعي يا درصدي 
 ترخيص مي ش��ود با مش��كل ديگري تحت عنوان حمل و نقل مواجه 

شده است. 
  معادله ورود كاال و خروج ترخيص شده ها جور نيست

مهرداد جمال ارونقي، معاون فني گمرك ايران در اين رابطه به ايسنا 
گفت: در حال حاضر حجم تخليه كاال از كشتي افزايش يافته و با وجود 
تسريعي كه در ترخيص صورت گرفته، همچنان حجم خروجي از بنادر 

پايين بوده و اين بر رسوب كاال و دپوي آن مي افزايد. 
وي به طور خاص به جريان ترخيص كاال در بندر امام خميني)ره( كه 
بيشترين حجم كاالي اساسي در آن دپو شده اشاره كرد و افزود: در حال 
حاضر از حدود 7ميليون تن كاالي موجود در بنادر و آنچه در شناورها 
وجود دارد، بيش از 4/3 ميليون ت��ن كاال در بندر امام موجود و بالغ بر 
يك ميليون تن هم در شناورهاي كنار اسكله يا منتظر در لنگرگاه در 
اين بندر قرار دارد و در حالي كه ميزان تخليه بار از ش��ناورها به روزانه 
حدود ۱00 ه��زار تن مي رس��د و در جريان ترخيص ق��رار مي گيرد، 
اما خروجي از بندر براي كاالهاي ترخيص ش��ده ح��دود 30هزار تن 
 اس��ت كه 23 هزار تن در كاميون ها و حدود 7 هزار تن به صورت ريلي 

جابه جا مي شود. 
معاون فني گمرك ايران با بي��ان اينكه در اين حال��ت 70هزار تن به 
كاالهاي رسوبي و دپوشده اضافه مي شود، يادآور شد: با توجه به شرايط 
فصل ميزان كاميون ها براي حمل كاال كاهش يافته اس��ت، به طوري 
اكنون به رغ��م افزايش خروج��ي، كاالي موجودي در ح��ال افزايش 
 است و براي رفع اين مشكل به حداقل 2 هزار و 500 تا 3 هزار كاميون 

نياز داريم. 
اين مقام مسئول در گمرك ايران تأكيد كرد كه در حال حاضر، 2ميليون 
تن كاالي اساسي ترخيص ش��ده در بندر امام وجود دارد كه با كمبود 

وسيله حمل مواجه و از بندر خارج نشده است. 
ارونقي همچنين آمار مقايس��ه اي تخليه و بارگيري كاالي اساسي در 
بندر امام خميني)ره( از ابتداي سال تا 20 تيرماه را اعالم كرد و گفت: 
جمع كل بارگيري در اين دوره ۱/4ميلي��ون تن بوده در حالي كه اين 
ميزان در مدت مشابه سال گذش��ته بالغ بر 9/4 ميليون تن بوده است 
كه نشاندهنده كاهش ۱6 درصدي بارگيري در بندر امام است. اين در 
حالي است كه موجودي كاالي اساس��ي در اين بندر 55 درصد، تعداد 
كشتي در حال تخليه 43درصد و كشتي هاي در لنگرگاه 2۱4درصد 

افزايش داشته است. 
وي يادآور ش��د، در حال حاضر تمامي انبارهاي بندر امام پر ش��ده و 
آنچه تخليه مي ش��ود، در محوطه ق��رار گرفته كه زير آفتاب ش��ديد 
 و رطوبت قرار دارد و خود ش��رايط نامناس��بي را ب��راي نگهداري كاال 

ايجاد مي كند. 

 سامانه »بازارگاه« در ماه اول جوجه ريزي 
به مرغداران خوراك نمي دهد

ب�ه گفت�ه برخ�ي مرغ�داران، »س�امانه ب�ازارگاه« وزارت جهاد 
كش�اورزي در يك م�اه اول جوجه ري�زي به مرغ�داران خوراك 
نمي دهد و آنه�ا مجب�ور مي ش�وند از ب�ازار آزادي كه در س�ايه 
عدم نظارت ش�كل گرفته به چن�د برابر قيمت خري�داري كنند. 
سعيده مشايخي مرغدار اصفهاني در گفت وگو با فارس درباره مشكالت 
مرغداران گفت: مشكل اساسي آنها عدم تحويل به موقع خوراك است 
و مجبور مي ش��وند از بازار آزاد تهيه كنند ك��ه هزينه هاي توليد را باال 
مي برد، قيمت نهاده در اين بازار چند برابر است و بسياري از مرغداران 

نقدينگي تأمين اين نهاده گران را ندارند. 
به گفته اين مرغدار نرخ مصوب دولتي س��ويا كيلوي��ي 3 هزار و 700 
تومان و ذرت 2 هزار و 200 تومان است، اما در بازار آزاد به دو تا پنج برابر 

اين قيمت ها به فروش مي رسد. 
وي در پاسخ به اينكه وزارت جهاد كشاورزي به همه وارد كنندگان ابالغ 
كرده كه محموله ها مستقيم در سامانه بازارگاه با نرخ دولتي توزيع شود 
پس اين بازار آزاد چگونه شكل مي گيرد، گفت: برخي از توليد كنندگان 
بارهاي خود را از گمرك به انبارهاي ش��خصي مي برند و تحت عنوان 
»روباري« مي فروشند و اين را مسئوالن نظارتي بايد پيگيري كنند، اين 

در حالي است كه اين نهاده ها با ارز دولتي وارد كشور شده است. 
وي با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي از توليد كنندگان مرغ تعهد 
گرفته كه م��رغ زنده را به قيم��ت ۱7 هزار و ۱00 تومان بفروش��ند، 
گفت: اين در حالي اس��ت كه نرخ خوراك روز به روز افزايش مي يابد، 
پس از اينك��ه اين ن��رخ را وزارت جهاد مصوب ك��رد، قيمت خوراك 
را افزاي��ش داده، اما به قيمت مرغ دس��ت نزده اس��ت. ع��الوه بر آن 
 قيمت هاي سوخت و كرايه حمل و جوجه يك روزه هم افزايش شديد 

داشته است. 
مشايخي در پاس��خ به اينكه نرخ مرغ در بازار چرا به كيلويي 35هزار 
تومان رسيده است، گفت: مرغداران موظف هستند كه مرغ را به نرخ 
تعيين شده بفروش��ند، اما نحوه توزيع بايد مديريت شود كه توليد با 

حداقل واسطه و با قيمت منطقي به دست مصرف كننده برسد.

درخواست کمك سومین مصرف کننده بزرگ 
نفت جهان از اقتصادهاي پولدار

وزي�ر محي�ط زيس�ت هن�د خواس�تار كم�ك اقتصاده�اي 
ثروتمن�د ب�راي تأمين مال�ي هزينه گذار انرژي كش�ورش ش�د. 
به گزارش ايسنا، رامش��وار پراس��اد گوپتا در مصاحبه اي با بلومبرگ 
اظهار كرد: هر تصميم سياستي هزينه اي براي اقتصاد دارد. صفر كردن 
آاليندگي كربن يا استفاده كمتر از كربن هم هزينه دارد. ما مخالف صفر 
كردن آاليندگي كربن نيستيم، اما بدون فراهم شدن كمك مالي اقليمي 

مناسب، نمي توانيم در اين بخش متعهد شويم. 
هند سومين منتش��ركننده بزرگ دي  اكسيد كربن در جهان است، اما 
تغيير جهت از سوخت هاي فس��يلي به انرژي تجديدپذير از نظر مالي 
چالش برانگيز اس��ت. اگرچه اين حقيقت افسانه نيروي خورشيدي و 
بادي ارزان را بهم مي زند، اما بارزكننده دشواري در توزيع هزينه گذار 
انرژي اس��ت. گوپتا به بلومبرگ گفت: ما هم الزامات توسعه اي خود را 
داريم. اگر مي خواهيد كربن منتشر نكنيم پس براي ما فاينانس فراهم 
كنيد. اين هزينه بيش از ۱00 ميليارد دالر در سال براي كشورهاي در 

حال توسعه خواهد بود. 
به دليل هزينه اين چالش ها، هند برنامه اي ب��راي به روز كردن هدف 
كاهش آاليندگي خود كه در س��ال 20۱5 اعالم شد و انتظار مي رفت 
تا سال 2020 بازبيني شود، ندارد. بر اساس گزارش اويل پرايس، هند 
تنها كشوري نيس��ت كه خواس��تار كمك مالي پيش از متعهدشدن 
براي صفركردن كربن اس��ت. برزيل هم اخير تعه��د براي صفر كردن 
آاليندگي كربن را به كمك خارجي بالغ بر ۱0ميليارد دالر در س��ال 

منوط كرده است. 

در حال حاضر 76 ه�زار و 835 طرح صنعتي 
و معدن�ي نيم�ه تمام در كش�ور وج�ود دارد 
كه به گفت�ه عضو كميس�يون وي�ژه حمايت 
از تولي�د مجل�س، برخ�ي از اي�ن طرح هاي 
نيم�ه تم�ام دولتي ب�ه دليل ع�دم تخصيص 
اعتب�ار الزم تكميل نش�ده اند و برخي ديگر 
نيز گرفت�ار اختالفات بين مديران ش�ده اند. 
به گزارش فارس، در حال حاضر 76 هزار و 835 
طرح نيم��ه تمام صنعت��ي و معدني در كش��ور 
وجود دارد كه فعالسازي آنها مي تواند 2 ميليون 
و 3۱4 ه��زار فرصت ش��غلي ايجاد كن��د، اما به 
داليل مختل��ف راه اندازي آنها ب��ا تأخير روبه رو 

شده است. 
عبدالرضا مصري، عضو كميسيون ويژه حمايت از 
توليد مجلس در اين مورد معتقد است: طرح هايي 
وجود دارد كه ۱00درصد آماده افتتاح شده اند، 
اما به دليل اختالف بين سرمايه گذاران و مديران 

رها شده و فعاليتي ندارند. 
وي با بيان اينكه قدرت تصميم گيري در نهاد هاي 
غيردولتي مانند صندوق هاي بازنشستگي از بين 
رفته اس��ت، افزود: طرح هايي وجود دارد كه ۱0 
سال پيش به بهره برداري رس��يده، اما سازماني 
كه مالك آن است نه توان فعالس��ازي دارد و نه 

مي تواند آن را واگذار كند. 
مصري گفت: دولت بايد تكليف طرح هاي دولتي را 
مشخص كند، يعني يا واحدهاي دولتي را فعال كند 

يا اگر توان آن را ندارد، اقدام به واگذاري كند. 
وي يكي از علل نيمه تمام ماندن طرح هاي بخش 
خصوصي را افزايش قيمت ارز دانست و گفت: به 
طور مثال، برخ��ي از طرح ها با پيش بيني هزينه 
۱0 ميليارد توماني آغاز شده اند، اما در ميانه راه، 
قيمت ارز چند برابر ش��ده و هزينه مورد نياز نيز 

40 ميليارد تومان شده است. 
  تكميل 3 هزار طرح نيمه تم�ام تا پايان 

دولت
سعيد زرندي، معاون طرح و برنامه وزير صنعت 

نيز در اين زمينه گفت: در ح��ال حاضر 76 هزار 
و 835 طرح نيم��ه تمام ب��ا درصدهاي مختلف 

پيشرفت  در سراسر كشور داريم. 
وي با بيان اينكه در ح��ال حاضر 76 هزار و 835 
طرح و پروژه نيمه تمام در سراسر كشور داريم، 
افزود: ح��دود 3هزار و 360 ط��رح از پروژه هاي 
ناتمام كش��ور بي��ن 80 تا 99 درصد پيش��رفت 
داش��ته اند كه اتمام آنه��ا در پايان س��ال انتظار 

مي رود. 
زرندي با اش��اره به داليلي كه باع��ث نيمه تمام 
ماندن طرح ها شده است، توضيح داد: طرح هايي 
كه در بازه يك سال هيچ پيشرفتي نداشته باشند، 
راكد محسوب مي شوند. طي بررسي انجام شده 
در واحده��اي با پيش��رفت فيزيك��ي باالي 40 
درصد، حدود 4 هزار طرح طي يك سال پيشرفتي 
نداشته اند كه مهم ترين مشكل آنها تأمين سرمايه 

بوده است. 
وي با بيان اينكه وجود طرح ه��اي نيمه تمام به 
معني عقب مان��دن طرح ها نيس��ت، گفت: هر 
طرحي براي رس��يدن به بهره ب��رداري، مراحل 
و زمان بندي خاصي دارد، ام��ا آنچه كه مطلوب 
نيست، طرح هايي است كه راكد مانده و به داليل 

مختلف عزمي براي اتمام آنها وجود ندارد. 
معاون ط��رح و برنامه وزير صم��ت افزود: ميزان 
پيشرفت پروژه هاي در دس��ت اجرا به طور دائم 
پايش مي شوند و نظارت بيشتري بر طرح هايي 
كه كمتر از ۱0 درصد پيشرفت داشته اند، صورت 
مي گيرد. اگر مشخص شود كه كار متوقف شده، 

از فهرست خارج مي شوند. 
وي گفت: طي بررس��ي كه از صاحب��ان 3 هزار 
و 850 ط��رح نيمه تم��ام صورت گرفته اس��ت، 
50 درصد موضوعات مالي، 40 درصد مس��ائل 
مديريتي و ۱0 درصد مش��كالت زيرساختي را 

عامل نيمه تمام ماندن طرح عنوان كرده اند. 
زرندي در مورد اقداماتي كه ب��راي تأمين مالي 
واحدهاي توليدي انجام گرفته اس��ت نيز گفت: 

طبق اعالم بانك مركزي سال گذشته 580 هزار 
ميليارد تومان تأمين س��رمايه از سوي بانك ها 

براي واحدهاي توليدي انجام شده است. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه 65 ش��ركت صنعت��ي از 
بازار س��رمايه تأمين ش��ده اند، ادامه داد: س��ال 
گذشته هزار و 557 واحد تعطيل احيا شدند، به 
اين معني كه سرمايه گذار جديد به جاي ساخت 
واحد توليدي جدي��د، واحد راك��د را راه اندازي 

كرده است. 
  پيشرفت زير ٢0 درصد 58 هزار طرح

به گزارش فارس، بررس��ي وضعي��ت طرح هاي 
نيمه تمام صنعتي و معدني نش��ان مي دهد، در 
حال حاضر 76 هزار و 835 ط��رح نيمه تمام در 
كشور وجود دارد كه 58 هزار و 250 طرح داراي 
پيشرفت فيزيكي صفر تا 20 درصد، 2 هزار و 920 
طرح داراي پيشرفت فيزيكي 20 تا 40 درصد و 
9 هزار و ۱95 فقره نيز داراي پيشرفت 60 تا 80 

درصد هس��تند. همچنين 3 ه��زار و 360 طرح 
نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي 80 تا 99 درصد در 

كشور وجود دارد. 
س��رمايه گذاري طرح هاي نيمه تمام در كش��ور 
۱2 ه��زار و ۱25 ه��زار ميلي��ارد توم��ان بوده و 
اشتغالزايي اين طرح ها 2ميليون و 3۱4 هزار نفر 

پيش بيني شده است. 
تعداد طرح هاي نيمه تمام در محصوالت غذايي 
و آش��اميدني 8 هزار و 832 فقره اس��ت و 8 هزار 
و 675 طرح نيز به س��اخت م��واد و محصوالت 

شيميايي اختصاص دارد. 
همچنين 7 ه��زار و 980 ط��رح نيم��ه تمام به 
محصوالت الس��تيكي و پالس��تيكي تعلق دارد 
و 7 ه��زار و ۱45 طرح نيز به محص��والت فلزي 
اختصاص دارد. در عين ح��ال، تعداد طرح هاي 
نيمه تم��ام در زمينه س��اخت ماش��ين آالت و 

تجهيزات 5 هزار و ۱7۱ فقره است. 

چرا برخي طرح هاي دولتي تكميل نشدند؟

از كمبود اعتبار تا اختالفات مديريتي

هادی غالمحسینی
  گزارش یک

رضارهشيری|  جوان

  گزارش 2

 ماليات از بخش زمين و مستغالت مي تواند يك فصل از هزينه هاي دولت را تأمين كند، اما دولت فقط با اخذ ٢هزار ميليارد تومان ماليات از اين بخش 
از پتانسيل باالي مالياتي اين حوزه چشم پوشي مي كند به همين دليل اين بخش به جوالنگاه دالالن تبديل شده است
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