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گندم کار نمونه کشوری گفت: نرخ خرید تضمینی گندم باید 
حداقل 2 هزار تومان باشد، زیرا پیش بینی می شود با توجه به 
باال بودن هزینه ها و قیمت پایین خرید تضمینی، کشاورزان در 

سال آینده رغبت کمتری به تولید گندم داشته باشند.
به گزارش فارس، سلمان اسدی جلودار، گندم کار نمونه کشوری 
از استان اردبیل امسال توانست با برداشت 5 تن در هکتار گندم دیم، 
بیش از 2/5 برابر میانگین کشوری برداشت کند و نام خود را در فهرست 
کشاورزان نمونه کشور ثبت کند که هفته گذشته توسط حجتی وزیر 

جهاد کشاورزی قدردانی و تقدیر شد.
اسدی فوق لیســانس اقتصاد 44 ساله و کارمند است. وی دارای 
سه فرزند است و در بخش جعفرآباد منطقه مغان زندگی و کشاورزی 

می کند. 
وی از دالیل موفقیتش در کشــاورزی می گوید که آماده ســازی 
مناسب زمین زراعی، انجام عملیات خاک ورزی و تمهیدات الزم برای 
حفظ بقایای سال گذشته از آن جمله است که توانسته حتی به رغم 
بارندگی های اندک عملکرد خود را به 2/5 برابر میانگین کشوری برساند 

که کار فوق  العاده ای است. 
اسدی جلودار می گوید از بذر رقم خرم استفاده کرده و کوددهی را 
در زمان مناسب انجام داده و با علف های هرز هم به طور کامل مبارزه 
کرده که توانسته در شرایط دیم به عنوان گندم کار نمونه شناخته شود. 
ایــن گندم کار نمونه منطقه مغان در پاســخ به اینکه آنهایی که 
می گویند شرایط سخت است و نمی توان تولید را به پیش برد، گفت: 
نمی توانم حرف های این دسته آدم ها را قبول کنم، معتقدم هر زمان 
تالش و فعالیت کنیم و کارهای خود را درست انجام دهیم و از علم و 
تکنولوژی برای افزایش تولید استفاده کنیم، شرایط سخت و تحریم ها 

هیچ تأثیری نخواهد داشت. 
وی در پاسخ به اینکه انتظار شما از دولت چیست، گفت: شاید نظر 
من متفاوت باشد، برخی سیاه و سفید می بینند، اما من معتقدم دولت 
تالش می کند تا جامعه را به پیش ببرد، اما در هر دولتی ممکن است 
کاستی باشد که این ماهیت کار است. باید دقت کنیم این اشکاالت را 

برطرف کنیم تا به رکوردهای بهتری در تولید برسیم.
از کشاورز نمونه درباره قیمت تضمینی 1600 تومانی گندم سؤال 
شد، گفت: البته می شد با توجه به تورم و باال بودن قیمت نهاده ها و 
ماشین آالت که هزینه ها را باال برده قیمت بیشتری را تصویب کنند و 
معتقدم در شرایط فعلی، قیمت گندم باید حد اقل 2 هزار تومان باشد.

وی ادامه داد: پیش بینی می  شود که با توجه به نرخ پایین خرید 
تضمینی گندم تولید در سال آینده کاهش یابد. 

این کشاورز نمونه در پاسخ به اینکه توصیه شما به تولیدکنندگان و 
کشاورزان چیست، گفت: توصیه می کنم که کار کشاورزی را به عنوان 
یک کار علمی در نظر بگیرند و از انجام کار کشاورزی تفننی که تنها 
اوقات آنها را پر کند، بپرهیزند. امروزه کشاورزی در جهان با تکنولوژی  
بسیار باال انجام می شود، چرا که معتقدند باید امنیت غذایی کشورشان 
به هر طریقی باید تأمین شــود. دوران کشاورزی سنتی گذشته است 
که چند کیســه گندم بپاشند، بذر بپاشند و نیاز ساالنه خانوارشان را 
تأمین کنند. در حال حاضر هر کشاورز باید مسئول تأمین غذای چند 

صد یا چند هزار خانوار باشد.
وی ادامه داد: برای موفقیت در کار کشــاورزی باید تمام اصول و 
تکنولوژی های روز را استفاده کنند، مهم تر از همه اینها، بذر مناسب 
بکارند و به توصیه های مروجان کشــاورزی هم گوش فرا دهند، البته 
بخش ترویج کشــاورزی هم باید تعامل بیشتری با کشاورزان داشته 

باشد و جدیدترین اطالعات علمی را در اختیار آنها قرار دهد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تعادل عرضه و تقاضای 
مسکن بهم خورده است گفت: بر قشر متوسط پائین جامعه برای 

تهیه مسکن فشار می آید. 
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسالمی در نشست بررسی مشکالت 
مسکن مهر پرند اظهار داشت: باید بر اساس طرح مصوب در توسعه این 
شهر حرکت و طرح ها طبق برنامه زمان بندی تکمیل شود و مردمی که 
چشم انتظار دریافت واحدهای مسکونی خود هستند، باید از این چشم 

انتظاری خارج شوند.
وی افزود: 13 هزار و 800 واحدی که قرار است تا پایان امسال تکمیل 
شود را تا پایان امسال با سرعت به پایان برسانید تا مردم عید نوروز در 

واحدهای خود مستقر شوند. 
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای تعادل بخشی به قیمت 
مسکن باید شرایط عرضه مسکن تسریع و تسهیل شود تا تعادل عرضه 
و تقاضا به هم نخورد، گفت: در حال حاضر این تعادل بهم خورده است 

و به قشر متوسط به پائین جامعه برای تهیه مسکن فشار می آید.
اسالمی با اشاره به ساخت 200 هزار واحد مسکونی ویژه اقشار متوسط 
رو به پایین در شهرهای جدید اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام 
شــده قرار بر این است که 200 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید 

ساخته شود که برخی از پروژه ها هم شروع شده است. 
وی همچنین در حاشیه این بازدید در پاسخ به این سؤال که دلیل 
بی توجهی به بافت فرسوده در بودجه ۹8 چیست؟ بیان کرد: درخصوص 
بازسازی بافت فرسوده مصوبه ای برای آن وجود دارد که هم قانون خاص 
و هم مصوباتی دارد که از صندوق توســعه ملی برای آن منابع در نظر 

گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر راه و شهرسازی افزود: تصور بنده 
این است که این منابع برای بخش مسکن کفایت می کند حال اگر مرکز 
پژوهش های مجلس این باور را دارد که بافت فرسوده ابتر می ماند قطعا 

با مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
اســالمی در پاسخ به این ســؤال که وزیر ســابق راه و شهرسازی 
معتقد بود که مسکن پیشران اقتصاد نیست آیا شما معتقد هستید که 
مسکن پیشران اقتصاد است ادامه داد: مسکن بخش پیشران اقتصاد است 
چرا که مسکن و عمران یکی از محورهایی است که در اقتصاد کشور و 

در تولید و اشتغال سهم دارد. 
وی با تاکید بر اینکه تنها راه افزایش توان خرید مردم بحث افزایش 
سقف وام مسکن نیست، گفت: برنامه ما این است که بتوانیم سازوکاری 
برای ارائه مصالح ارزان قیمت به انبوه سازان تدوین و طراحی کنیم و در 
جریان این ســازوکار، مصالح با تخفیف به سازندگان ارائه شود و جبران 
هزینه ها از محل فعالیت ســازندگان مسکن در پهنه های تجاری صورت 
بپذیرد. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بارها گفته ام واحدهایی از مسکن 
مهر که با مشکل فنی و اجرایی مواجه هستند را تا پایان سال ۹8 به مردم 
تحویل می دهم اما تحویل واحدهایی که با مشکل حقوقی مواجه هستند 
در حوزه اختیارات وزارت راه و شهرســازی نیست و ابتدا باید مشکالت 

حقوقی این واحدها برطرف شود. 
در همین زمینه محسن وطن خواهی، مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید پرند در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی این شهر 
گفت: در حال حاضر 25 هزار واحد از مسکن مهر پرند باقی مانده که برای 
تکمیل این 25 هزار واحد، 220 میلیارد تومان سهم آورده متقاضیان است.

وی با اعالم اینکه وعده داده ایم تا شهریور ۹8 آنها را تکمیل کنیم، 
افزود: ایســتگاه تبادلی خط 3 متروی تهران با راه آهن حومه ای پرند به 
زودی در ایســتگاه آزادگان احداث می شود. همچنین تا چند ماه آینده 
متــروی فرودگاه امام نیز با همکاری شــهرداری تهران و با کمک 150 
میلیارد تومانی شرکت عمران شهرهای جدید از محل تهاتر اراضی خود 

با شهرداری به شهر جدید پرند خواهد رسید.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و 
پوشاک ایران گفت: وقتی راه ورود کاالی قاچاق بسته نمی شود، 

باید در سطح عرضه با این پدیده شوم مبارزه شود.
مجید نامی در گفت وگو با ایسنا، افزود: در حال حاضر افرادی که از 
واردات کاالی قاچاق سود می برند، با این اسم رمز که مبارزه با قاچاق 
در سطح عرضه فضای اقتصادی را امنیتی می کند یا با مطرح کردن 
احتمال ایجاد مشــکل در بازار شب عید، می خواهند فضای مبارزه با 
قاچاق را مسموم کنند.وی با بیان این که فروشگاه های متخلف پیش تر 
اخطارنامه کتبی دریافت کرده بودند، گفت: در آغاز ماه جاری نیز ابتدا 
به فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی اخطار داده شد و بعد از 
یک هفته فروشگاه هایی که کاالهای قاچاق را جمع نکردند، تعطیل و 
اجناس قاچاق نیز ضبط شدند.نامی افزود: اجرای این دستورالعمل با 
مقاومت نیروهای اخاللگر مواجه شد، اما ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
محکم روی این کار ایستاده و قرار است که این روند ادامه داشته باشد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک 
ایــران با بیان این که مبارزه با قاچاق نیازمند برنامه ریزی و همکاری 
دستگاه های مختلف است، اظهار کرد: برخی افراد برخورد انضباطی و 
قانونی در سطح فروشگاه ها را باعث ایجاد ناامنی می دانند و معتقدند 

باید راه اصلی ورود کاالی قاچاق به کشور بسته شود.
نامی با اشاره به این که موبایل، لوازم آرایشی و پوشاک بیش ترین 
آمار قاچاق را در کشور به خود اختصاص داده اند، تصریح کرد: تاکنون 
نه راه ورود کاالی قاچاق بسته شده و نه در سطح فروشگاه ها با کاالی 
قاچاق مبارزه می شــده؛ در حالی که مبارزه با قاچاق موبایل در سطح 

عرضه باعث کاهش چشمگیر قاچاق این کاال شد.
وی با بیان این که بســیاری از فروشــندگان کاالی قاچاق خود 
واردکننده کاال نیز هستند، گفت: در شرایطی که راه های ورود کاالی 
قاچاق به کشــور بسته نشده، چرا باید فروشندگان کاالی قاچاق در 

حاشیه امن باشند؟
نامی ضمن اظهار بی اطالعی از آمار دقیق فروشــگاه های بســته 
شده در این مدت، از صدور حدود 100 اخطار کتبی در فاز اول برای 

فروشگاه های متخلف خبر داد.
گفتنی است تولیدکنندگان پوشاک در ایران بارها خواستار برخورد 
با فعالیت فروشندگان پوشاک قاچاق شدند تا این که درنهایت ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ماه گذشته اعالم کرد که از ابتدای دی ماه 
امسال، با هماهنگی دستگاه های مختلف با تمام فروشندگان برندهای 

بدون مجوز رسمی پوشاک برخورد قاطع خواهد شد.
اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک ایران میزان قاچاق 

پوشاک را ساالنه بین 2/7 تا 3 میلیارد دالر عنوان کرده است.

بانک جهانی با پیش بینی رشد اقتصادی منفی 3/6 درصد 
برای ایران اعالم کرد اقتصاد ایران در سال 2020 یعنی یکسال 

سال دیگر از رکود خارج می شود.
به گزارش فارس، بانک جهانــی در جدیدترین گزارش به عنوان 
»چشم انداز اقتصاد جهانی در سال 201۹« اعالم کرده رشد اقتصادی 
ایران در ســال 201۹ به منفی 3/6 درصد می رســد، این بانک رشد 
اقتصادی ایران را در سال 2020 به میزان 1/1 درصد اعالم کرده که 
نشان می دهد اقتصاد ایران در سال 2020 از رکود خارج خواهد شد و 
سال 2021 هم همان رشد اقتصادی 1/1 درصد را تکرار خواهد کرد.

 اقتصاد جهان در سال 2019 ضعیف تر می شود
در گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران آمده است، که اقتصاد 
جهانی در ســال جاری رو به پایین اســت که بیشتر متاثر از افزایش 
تنش های تجاری، تضعیف فعالیت کارخانه ها و افزایش تنش های مالی 

در کشورهای نوظهور است.
در این گزارش که در تیتری با عنوان »آسمان های تیره و تار« اشاره 
شده اســت که انتظار دارد اقتصاد جهان رشد 2/۹ درصد را در سال 
201۹ داشته باشد که این رقم در پیش بینی قبلی حدود 3 درصد بود. 
بنابراین این دومین سالی خواهد بود که اقتصاد جهان با کاهش رشد 
همراه است.رشد اقتصاد جهانی در سال گذشته 3 درصد و سال 2017 
به میزان 3/1 درصد بود.»آی هان کوس« اقتصاددان بانک جهانی در 
مصاحبه ای اعالم کرد در سال 2017 اقتصاد جهانی با شرایط ناگواری 
مواجه شد.بر اساس این گزارش همچنین بانک جهانی رشد اقتصادی 
آمریکا را 2/5 درصد پیش بینی کرده که از رقم 2/۹ درصد سال 2018 

به میزان 0/4 درصد پایین است.
همچنین در این گزارش پیش بینی شده رشد 1/6 درصدی برای 
ســال 201۹در کشورهایی که ارز یورو استفاده می کنند محقق شود 

که این رقم نسبت به 1/۹ درصد سال گذشته پایین تر است.
بانک جهانی رشد اقتصادی 6/2 درصد را هم برای چین پیش بینی 
کرده که این رقم در ســال گذشــته 6/5 درصد بود. اما بانک جهانی 
پیش بینی خود از رشد اقتصادی خود ژاپن را افزایش داده است و 0/۹ 

درص پیش بینی کرده که این رقم در سال گذشته 0/8 درصد بود.
همچنین در گزارش بانک جهانی پیش بینی ضعیفی برای کشورهای 
ترکیه، آرژانتین، ایران و پاکســتان اعالم شــده است، این بانک رشد 
اقتصادی ایران را در سال آینده منفی 3/6 درصد پیش بینی کرده است.

در حالی که بانک جهانی متوســط قیمت نفت برای دو سال 
آینده را در ماه دسامبر 71 دالر در هر بشکه پیش بینی کرده بود 

در آخرین گزارش این رقم را به 67 دالر کاهش داد.
به گزارش فارس به نقل از اســپوتنیک، در ماه دسامبر بانک جهانی 
متوســط قیمت نفت را برای سال های 201۹ تا 2021 معادل 71 دالر 

در هر بشکه پیش بینی کرده بود.
ایــن بانک در گزارش ماه ژوئن خود قیمت نفت را در این دوره 6۹ 

دالر ارزیابی کرده بود.
در آخرین گزارش این بانک اما نسبت به گزارش ماه دسامبر پیش بینی 
قیمــت نفت برای ســال 201۹ و 2020  از 71 دالر به 67 دالر در هر 
بشکه کاهش یافته است.در گزارش بانک جهانی آمده است: انتظار داریم 
متوسط قیمت نفت در سال 201۹ و 2020 با دو دالر کاهش نسبت به 
پیش بینی ماه ژوئن به 67 دالر در هر بشــکه برسد که البته میزان این 
پیش بینی تحت تاثیر ابهامات زیادی است.این بانک همچنین پیش بینی 
خود نسبت به رشد اقتصاد جهانی را با 0/1 درصد کاهش به 2/۹ درصد 
کاهش داد که دلیل آن نیز کاهش تولید و تجارت و همچنین روند کنونی 
جنگ تجاری در جهان اعالم شده است.این گزارش می گوید: انتظار می رود 
رشد اقتصاد جهانی از پیش بینی 3 درصد در سال 2018 به 2/۹ درصد 
در سال 201۹ کاهش یابد.رشد تولید ناخالص داخلی جهان نیز توسط 
این بانک نسبت به پیش بینی قبلی 0/1 درصد کاهش یافته و 2/8 درصد 
برای سال 201۹ اعالم شده است.بانک جهانی در گزارش خود پیش بینی 
رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و آمریکا را بدون تغییر به ترتیب 
2 و 2/5 درصد اعالم کرده است اما پیش بینی خود نسبت به حوزه یورو 

را 0/1 درصد کاهش داد و 1/6 درصد اعالم کرد.
این گزارش همچنین پیش بینی قبلی رشد اقتصادی آمریکا در سال 
2020 را کنار گذاشته و رشد اقتصادی این کشور در سال 2020 را 1/7 

درصد اعالم کرده است.
در گزارش بانک جهانی همچنین رشــد اقتصادی چین برای سال 

201۹ و 2020 معادل 6/2 درصد در سال اعالم شده است.

وزیر راه و شهرسازی:

بسیاری از مردم برای تهیه مسکن 
در فشار هستند

گندم کار نمونه کشوری:

حرف کسانی که می گویند
 نمی شود تولید کرد را قبول ندارم

عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک:

سودجویان می خواهند مبارزه با قاچاق 
را به بهانه شب عید متوقف کنند

پیش بینی بانک جهانی
 از آینده اقتصاد ایران و جهان

بانک جهانی پیش بینی کرد

میانگین قیمت نفت
 تا دو سال آینده 67 دالر است

نتایج یک نظرسنجی نشــان داد بیش از 
۸9 درصــد مردم با بررســی دقیق تر بودجه 

شرکت های دولتی از سوی مجلس موافقند. 
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، طبــق روال 
ثابت ســالیانه، الیحه بودجه ۹8 کل کشــور توسط 
رئیس جمهور تقدیم مجلس شــد که براســاس این 
الیحه، بودجه شــرکت های دولتی در ســال آینده 
حــدود 1270 هزار میلیــارد تومان بودجه و بودجه 
عمومــی نیز حدود 407 هزار میلیارد تومان در نظر 

گرفته شده است. 
نکته ای که در این میان وجود دارد این است که 
بودجه شــرکت های دولتی که دو سوم کل بودجه را 
تشکیل می دهد در مجلس بررسی نمی شود و آنچه 
مجلس تصویب می کند، صرفا یک سومی است با نام 

بودجه عمومی شناخته می شود. 
بر همین اساس، یک نظرسنجی از یکی از مراکز 
معتبر نظرسنجی انجام شده، به بررسی نگاه مردم و 

دغدغه های آنها در نسبت با بودجه می پردازد. نتایج 
این نظرســنجی با عنوان»نظرسنجی از مردم تهران 
درباره الیحه بودجه ســال 13۹8« که شــهر تهران 

اجرا شده است، در ادامه می آید. 
براساس این نظرسنجی6۹/5 درصد پاسخگویان 
گفته اند بودجه ســازمان ها و نهادها در سال 13۹8 
از شــفافیت الزم برخوردار »نیست« و 8۹/2 درصد 
پاسخگویان با بررسی دقیق تر این بخش از بودجه از 

سوی مجلس »موافق« بوده اند. 
در همین زمینه، علی بهادری جهرمی کارشناس 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه شاهد یک روال نا 
به جا در تنظیم الیحه بودجه دولتی و شــرکت های 
دولتی هســتیم، اظهار داشــت: در قانون محاسبات 
کشــور به بودجه شــرکت های دولتی اشاره شده اما 
مشخص نیست چرا ردیف های درآمدی و هزینه ای 
این شرکت ها در الیحه بودجه سنواتی لحاظ نمی شود. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد یک روند 
نادرست درخصوص عدم درج جزییات هزینه درآمد 
شرکت های دولتی هستیم گفت: حقوق های نجومی 
ماحصل و خروجی اصلی غیر شــفاف بودن بودجه 

شرکت های دولتی است. 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما شاهد بودیم 
کــه هیچ کس از جمله نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی از نحــوه هزینه کرد بودجه شــرکت های 
دولتی با خبر نبودند اما زمانی که فیش های حقوقی 
ســنگین برخی مدیران و اعضــای هیئت مدیره این 
شــرکت ها منتشر شــد به یک باره یک موج عموم 
مطالبه درخصوص شفاف عملکرد شرکت های دولتی 

مطرح شد.
بهادری با اشــاره به اینکه متاسفانه هیچ فردی 
نمی داند منابع لحاظ شــده برای شرکت های دولتی 
قرار است در کجا هزینه شود، افزود: عالوه بر عملکرد 
بودجه ای غیر شــفاف شرکت های دولتی باید به این 

نکته توجه کرد که این مقامات و مدیران ارشد هستند 
که درخصوص نحوه هزینه کرد بودجه این شرکت ها 

تصمیم گیری می کنند. 
به گفته وی، وظیفه دیوان محاسبات، نظارت بر 
مصرف اعتبارات در محل قانونی خود می باشد اما اگر 
این محل مصرف مشخص نباشد دیوان عمال نمی تواند 
نظارتی در این حوزه داشته باشد. در واقع در این باره 
صراحت قانونی وجود ندارد پس دیوان محاسبات به 
لحاظ قانونی نمی تواند ورود جدی درخصوص عملکرد 

شرکت های مذکور داشته باشد. 
این کارشناس مرکز پژوهش ها ادامه داد: در زمانی 
که مسئله حقوق های نجومی مطرح شد، برخی مدعی 
شدند که هیچ تخلفی روی نداده است. استدالل آنها 
از این جهت بود رقمی باالتر از بودجه شــرکت های 
دولتی هزینه نشــده؛ در واقع چون ردیف بودجه ای 
برای این شرکت ها لحاظ نشد پس مدیران و اعضای 
هیئت مدیره حقوق های باالتر از عرف دریافت کردند.

براساس یک نظرسنجی

89 درصد مردم خواهان بررسی دقیق 
بودجه شرکت های دولتی هستند

از حقوق  مدیرعامل ســازمان حمایت 
از تعیین  مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در  پیش فروش خودرو  قراردادهای  تکلیف 

ستاد تنظیم بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، عباس تابش با 
اشــاره به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو 
بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری 
شــورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از 
شــمول این قیمت گذاری، اعالم کرد: در بخش 
خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای 
رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف 
به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه شده و مورد 

تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
شــرکت های  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
خودروسازی مکلف هســتند حداقل 80 درصد 
تولیــد خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و 
20 درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار 

داشته باشند.
بــه گفته مدیرعامل ســازمان حمایت، یکی 
دیگر از وظایف خودروســازها عمــل به تمامی 
تعهدات فروش قطعی و فروش فوری بر اســاس 
قیمت های مندرج در متن قرارداد است که هیچ 
افزایشی مشــمول آنها نخواهد بود. تابش اضافه 
کرد: خودروسازان در تعهدات پیش فروش عادی 
که تاریخ های سررسید قرارداد آنها تا 31 مردادماه 
۹7 است به قیمت های مصوب مورد عمل در موعد 
تحویل)مندرج در فرم قرارداد( ملزم هستند و نباید 
افزایشی نسبت به قیمت های مصوب داشته باشند.

بر اساس مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار

تکلیف قراردادهای سه گانه خودروسازان با مردم روشن شد

تابش افزود: بــرای تعهدات پیش فروش عادی با 
قیمت زمان تحویل که تاریخ های سررسید قرارداد 
آنها بین یک شهریور تا 30 دی ماه امسال است 
با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری، و افزایش های 
ناشــی از تغییرات هزینه ای برای شــرکت های 
خودروســاز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز 
محاسبه و دریافت کنند.وی درخصوص تعهدات 
فروش عادی که تاریخ های سررسید قرارداد آنها 
از ابتدای بهمن ماه امسال به بعد می باشد، گفت: 
این تعهدها بر اساس شرایط مندرج در فرم قرارداد 
که حاصل توافق بین مشتری و خودروساز است 

تعیین و اجرایی خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت درباره 
خودروهای خارج از شمول قیمت گذاری شورای 

 رقابــت تصریح کرد: در این بخش نیز شــرکت 
عرضه کننده مکلف است تعهداتی که تاریخ های 
سررسید قرارداد آنها تا 31 مردادماه امسال است 
را مطابق قیمت رســمی شرکت در موعد تحویل 
)مندرج در قرارداد( رعایت کند و نباید افزایشی 

نسبت به قیمت مذکور داشته باشد.
تابش افزود: تعهدات فروشــی که تاریخ های 
سررســید قرارداد آنها یک شهریورماه امسال به 
بعد می باشــد)اعمال تغییرات نرخ برابری ارز( بر 
اساس ضوابط قیمت گذاری کاالهای تولید داخل 
و آیین نامه آن خواهد بود که ظرف اوایل هفته در 
کمیته خودرو مصوب و برای اجرا ابالغ خواهد شد.
وی تاکیــد کرد: در هر دو گــروه خودرویی 
و شــرایط قید شــده برای ایفای تعهدات آنها، 

سود مشــارکت و تاخیر در تحویل مطابق مفاد 
مندرج در مــاده )4( آیین نامه حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان خودرو، از قیمت نهایی کســر 
مشمول  خودروهای  می شــود  می شــود.یادآور 
خودرو هایی اســت که به استناد مصوبه نهمین 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مردادماه 
امسال قیمت گذاری خودروهای گروه سایپا شامل 
انواع محصوالت ایکس100)ســایپا 111، 131 و 
151(، ساینا و تیبا، محصوالت گروه ایران خودرو 
شامل انواع سمند، پژو GLX( 405 وSLX (، پژو 
پارس سال و انواع پژو 206 و رانا از شورای رقابت 

به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است.
گفتنــی اســت از چنــد ماه قبــل، صنعت 
خودروسازی کشور به علت التهابات ارزی و توقف 
تامین قطعه از سوی شرکت های رنو و پژو، دچار 
مشکل شد و تولید خودرو به شدت کاهش یافت.
به گزارش مشرق، در این مدت خودروسازان 
به شــدت به دنبال اخذ مجوز دولت برای گران 
کردن محصوالتشــان بودند که نهایتاً این مجوز 
را دریافــت کردند. در چند هفته اخیر به تدریج 
افزایش قیمت با محصوالت کم تیراژ شروع شد و 
روز چهارشنبه هم ایران خودرو تمامی محصوالت 
پرتیــراژ خودش را 30 درصد گــران کرد.بر این 
اساس، قیمت خودروهای پرتیراژ از ابتدای دولت 
یازدهم تاکنون بیش از 130 درصد افزایش یافته 
است. گرانی محصوالت ایران خودرو و سایپا سبب 
شــده که هم اکنون در بازار ایران، دیگر خودروی 

زیر 30 میلیون تومان نداشته باشیم.

بانک های  ورشکستگی  شایعه  دور جدید 
ایرانی در حالی منتشر شده که تمام سپرده های 
بانک  بیمه بوده و  زیر100میلیون تومان مردم 
از  مرکزی هم شایعه اخیر ورشکستگی یکی 

بانک ها را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، چند روزی است که 
دوباره در فضای مجازی، برخی افراد شایعاتی را مبنی 
بر ورشکستگی بانک ها به راه انداخته اند که واقعیت 
نداشــته و هدف آن، از پا درآوردن نظام بانکی ایران 
اســت. آنگونه که در شایعاتی که در فضای مجازی 
بر علیه بانک ها و وضعیت مالی آنها دست به دست 
می چرخد، عنوان می شــود، بانک ها ورشکســته اند 
و به زودی تمام شــعب خــود را جمع کرده و پول 

سپرده گذاران را به غارت می برند؛ موضوعی که تنها 
هدف از طرحش تضعیف نظام بانکی ایران آن هم در 
شرایطی است که یکی از نقاط اصلی در نظر گرفته 
شده از سوی ایاالت متحده آمریکا و موافقان تحریم 
ایران، نظام بانکی است و این موضوع به صراحت در 

ادبیات تحریم کنندگان مشاهده می شود.
 در همین رابطه بانک مرکزی روز پنجشــنبه با 
انتشــار اطالعیه ای، اعالم کرد: »مطالب منتشره از 
سوی رســانه های معاند پیرامون یکی از بانک های 
کشور در راستای تالش آنها برای ضربه زدن به بازار 
پول است و از هموطنان عزیز درخواست می شود در 

این زمینه هوشیاري الزم را داشته باشند«.
البته اعالم شایعات علیه نظام بانکی ایران از سوی 

شبکه های تلویزیونی خارجی یا کانال های تلگرامی 
معاند، پیش از این هم سابقه داشته و منجر به بروز 
مشــکالتی برای برخی موسسات اعتباری و بانک ها 
شــده بود که با دخالت دولت و بانک مرکزی حل و 
فصل شد؛ اما اکنون هم دوباره اعالم چنین شایعاتی 
رونق گرفته و مردم و سپرده گذاران را در فضای کنونی 

اقتصاد ایران، نگران کرده است.
مردم هم گاهی ناخواسته به چنین شایعاتی در 
فضــای مجازی توجه کرده و تحــت  تاثیر تبلیغات 
منفی، به صورت هیجانی وارد شــعب بانکی شــده 
و درخواســت جابجایی ســپرده های خود را دارند، 
در حالــی که کمتر به ایــن موضوع توجه می کنند 
که تمامی ســپرده های زیر 100 میلیون تومان در 

نظام بانکی ضمانت  شده هستند و جای نگرانی برای 
سپرده های خرد وجود ندارد؛ چراکه تمامی بانک ها، 
مکلف به داشــتن ذخیره قانونــی نزد بانک مرکزی 
هستند. حتی ســپرده گذارانی که سپرده آنها باالی 
100 میلیون تومان است، چنانچه سپرده های خود 
را به مضربی از سپرده های صد میلیون تومانی تبدیل 
کنند، حتما این سپرده ها هم راهی برای بیمه شدن 
در نظام بانکی خواهند داشــت. البته این موضوع در 
مورد موسسات مالی و اعتباری که نام آنها در سایت 
رســمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درج 
نشــده، قطعا صادق نخواهد بود. پس الزم است که 
ســپرده گذاران، با تحقیق و اطمینان از معتبر بودن 
موسسات مالی اقدام به سپرده گذاری در آنها نمایند.

بانک مرکزی شایعه ورشکستگی بانک ها را تکذیب کرد

این که  بیان  با  اقتصادی  کارشــناس  یک 
مالیات بر عایدی ســرمایه به نفع 9۸ درصد 
مردم خواهد بود گفت: خالی ماندن خانه ها باعث 
نهاده های  تن  میلیاردها  فرسودگی  و  احتکار 

ساختمانی می شود.
بهنام ملکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: هر 
سیســتم اقتصادی که مالیات بر عایدی سرمایه را 
نداشــته باشد احتمال این که راه سقوط را در پیش 
بگیرد زیاد است. یک بررسی نشان می دهد ایران تنها 
کشوری است که مالیات بر عایدی سرمایه ندارد. اگر 
این موضوع صحت داشته باشد فاجعه است؛ زیرا یکی 
از دالیل اصلی نرخ فساد اقتصادی و رانت خواری در 
سیستم اقتصادی ما به نبود نظام مالیات بر عایدی 

سرمایه مربوط می شود.
وی افزود: اگر قرار اســت اهداف انقالب اسالمی 
در بخش اقتصاد به سرانجامی برسد بدون تصویب و 
اجرایی کردن مالیات بر عایدی سرمایه دشوار خواهد 

بود. اگر این قانون را نداشته باشیم بقیه تصمیمات، 
ســرابی بیش نیست. اجرای قانون مالیات بر عایدی 
سرمایه حداقل برای بخش های غیرمولد مثل ارز، سکه 
و پول ضروری است و اصال زیانی به الیه های اقتصادی 
وارد نمی کند و به نفع ۹8 درصد از افراد جامعه خواهد 
بود.این کارشــناس درباره مالیات بر عایدی مسکن 
تأکید کرد: در مورد بخش مسکن با توجه به این که 
حساسیت آن بیشتر است باید سیاست هایی لحاظ 
شود که ســرمایه گذاری در این بخش را با اختالل 
مواجــه نکند اما با توجه به وجود 2/6 میلیون واحد 
مسکونی بدون سکنه در کشور، مالیات بر واحدهای 
خالی ضرورت دارد. خالی ماندن خانه ها باعث احتکار و 
فرسودگی میلیاردها تن نهاده های ساختمانی می شود. 
در جوامع مترقی اگر ببینند کسی برای مدتی خانه اش 
را خالی نگه داشته بعضا آن قدر مالیات از او می گیرند 

که از خیر خانه اش می گذرد.
گفتنی اســت طرح مالیات بــر خانه های خالی 

)CGT( مدت هاســت در مجلس بررسی می شود 
ولی جریان هایی در داخل و خارج از مجلس در برابر 
تصویب این طرح مانع تراشی می کنند، به طوری که 
هر چند کلیات این طرح در کمیســیون اقتصادی 
تصویب شده بود، اما هفته گذشته برای بررسی مجدد 

به کمیته مالیات این کمیسیون بازگشت.
یکی از بهانه های مالیات بر عایدی سرمایه در بازار 
مسکن، ضرورت ایجاد ثبات در بازار است و پیش از 
این هم یکبار در سال ۹3 این طرح با همین بهانه ها 
مســکوت ماند، در حالی که معلوم نیست این ثبات 

چه زمانی به دست خواهد آمد!
در همین رابطه، حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه 
امالک کشور، روز چهارشنبه در یک برنامه رادیویی 
ضمن ضروری دانستن وضع مالیات بر عایدی سرمایه 
در بازار مسکن گفت: »انتظار برای تحقق ثبات در بازار 
مسکن قبل از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، یک 
بهانه غیرعملیاتی است؛ چراکه رشد قیمت مسکن 

در طول 20 ســال اخیر بیش از هزار درصد بوده و 
این بازار هیچ گاه در شرایط ثبات قرار نداشته است«.
به نظر می رسد جریان های قدرتمندی که حاضر 
نیســتند با تصویب مالیات بر عایدی مسکن، منافع 
خود را در خطر ببیننــد در برابر تصویب این طرح 
ایســتاده اند. یکی از این گروه هــای ذی نفع، برخی 
بانک ها هستند که با داللی در بازار مسکن، به دنبال 

افزایش قیمت ها و کسب سود می باشند.
حسین راغفر، اقتصاددان اصالح طلب، چند روز 
قبل در واکنش بــه این موضوع و با تأکید بر اینکه 
»عامل گرانی ها،  خود بانک ها هســتند« اعالم کرد: 
» یک بانک شــب عید یک میلیون و 200 هزار متر 
مربع آپارتمان خریده تا وقتی گرانتر شد بفروشد«.

در این شرایط از دولت و بویژه نمایندگان مجلس 
انتظار می رود به جای مانع تراشی در مسیر تصویب این 
طرح، به پیشبرد آن کمک کنند تا بخشی از افزایش 

قیمت های آینده در بازار مسکن خنثی شود.

با مانع تراشی مخالفان مالیات بر عایدی مسکن رخ می دهد

احتکار سرمایه های کشور در خانه های خالی

رئیس  مرکز ملی آمار با اشاره به تولید آمار 
جداگانه از ســوی بانک مرکزی و مرکز آمار 
مدعی شد تولید آمار از سوی دو منبع به جز 
اتالف منابــع و بی اعتمادی مردم چیزی را به 

دنبال نخواهد داشت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، امیدعلی 
پارسا، در گفت وگو با شبکه خبر اظهار کرد: شورای 
عالی آمار باالترین مرجع اداری در حوزه امور آماری 

است.
وی افزود: کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار 
بازوی کارشناسی این شوراست که در هفته گذشته 
پیشــنهاد مرجعیت مرکز ملی آمار را در این جمع 

مطرح کرد و این تصمیم مصوب و قطعی نیست.

رئیس  مرکز ملی آمار ادامه داد: فعال در شــرایط 
کنونی مرکز آمار متولی رسمی تولید آمار برای تورم 
و رشد اقتصادی است و امیدواریم این هفته به طور 

قطعی مرجعیت اعالم شود.
وی با اشاره به تولید آمار جداگانه از سوی بانک 
مرکــزی و مرکز آمار افزود: باید کارها در تولید آمار 
تقسیم بندی شود. تولید آمار از سوی دو منبع به جز 
اتــالف منابع و بی اعتمادی مردم چیزی را به دنبال 
نخواهد داشت.پارسا تاکید کرد: تنها پنج کشور آمار 
خــود را از طریق بانک مرکزی تولید می کنند و در 
13 کشور هنوز رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی 
تولید می شود که کشور ما شایسته این جایگاه نیست.

رئیــس  مرکز ملی آمار بیــان کرد: 50 درصد از 

آمارهای کشور تولید نمی شود و عزم جزم می طلبد 
که این دو مرکز ادغام شــود. بند پ ماده 10 قانون 
احکام دائمی کشور موجب شد تا بانک مرکزی دست 

به تولید آمار رشد اقتصادی و تورم بزند.
پارسا تاکید کرد: کمیسیون تخصصی آمار تشکیل 
شــد و ما پرســیدیم که تورم و رشــد اقتصادی در 
حیطه تخصص کدام نهاد است؟ آیا ما به دنبال رفع 
موازی کاری هستیم؟ جمعا بر این موضوع فایق آمدند 
کــه رفع موازی کاری ارجحیــت دارد اما پس از 60 
اصالحیه 4 نفر این آمارها را در حیطه وظایف بانک 
مرکزی دانستند و 13 نفر مخالف این موضوع بودند.

وی افزود: بانک مرکزی معتقد اســت که تورم و 
رشد اقتصادی حیطه فعالیت آنهاست و در چارچوب 

قانــون آمار تولید می کند، اما شــورای عالی آمار به 
بررسی این آمار در سراسر دنیا پرداخت.

پارسا ضمن تاکید به اهمیت باالی جایگاه بانک 
مرکزی گفت: تخصص تولید آمار در این نهاد باالست 
امــا وظیفه تولید آمار تورم و همچنین فرمول تهیه 

آنها با مرکز آمار متفاوت است. 
وی با بیان این ادعا که مرکز آمار نهادی بی طرف 
برای تولید آمارهای مورد نیاز همه دستگاه هاســت 
ادامه داد: مجلس شورای اسالمی باید با یک طرح 2 
فوریتی این اختالف را ظرف مدت 48 ســاعت حل 
کند، اگر تصمیم شــورای عالی آمار تصویب و بانک 
مرکزی هم تمکین کند از صرف هزینه های اضافی 

جلوگیری می کند.

رئیس  مرکز آمار:

تولید آمار از سوی دو منبع سبب اتالف منابع و بی اعتمادی مردم است


