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پنج شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸ 
۸ ذی القعده ۱44۰ -شماره ۲۲۲۳۰

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی

بانک مرکزی با انتشار اطالعیه ای، بار دیگر 
تاکید کرد که فعالیت رمزارزها )ارزهای دیجیتال( 
در کشور غیرمجاز است و حق پیگرد فعاالن این 

عرصه را دارد.
در اطالعیه این بانک با اســتناد به قانون پولی و 
بانکی کشــور که تولید و انتشــار پول رایج و تعیین 
ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده 
است و نیزضمن تاکید مجدد به فعاالن حوزه پولی و 
بانکی کشور مبنی بر رعایت مصوبه سی امین جلسه 
»شورای عالی مبارزه با پولشویی« درخصوص رمزارزها 

و مخاطرات ناشی از از رمزارزها، موارد زیرآمده است:
۱- انتشــار رمز ارز با پشتوانه ریال، طال و فلزات 

گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
۲- تشکیل و فعالیت  اشخاص برای ایجاد و اداره 
شــبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فنــاوری زنجیره 
بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محســوب می شود. 
بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده 
گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت 

به آن تبلیغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.
۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس 

شبکه های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره ای 
بلوک و کســب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر 

)ین(، پذیرنده )گان( و یا متعامالن آن است.
۴- موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا و شرایط 
آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است 
و پــس از اتخاذ تصمیمات الزم، ضوابط آن مطابق با 

مقررات و مصوبه فوق ابالغ می شود.
گفتنی است، رمزارز که به ارز دیجیتال هم معروف 
اســت به مواردی مثل بیت کوین و از این قبیل گفته 
می شود که یک ابزار پولی خارج از نظامات بانک مرکزی 

است. رمزارز یک نوع دارایی مالی است که بر بستری 
دیجیتال و غیر متمرکز ایجاد می شــود. این دارایی ها 

می توانند در شرایطی کارکرد پولی به خود بگیرند.
رمزارز بانک مرکزی هم شــکل الکترونیک همان 
پولی اســت که توســط بانک مرکــزی خلق و صادر 
می شــود و قابلیت آن را دارد کــه منطبق بر اصول 
رمزنگاری، در یک بســتر توزیع شــده و بصورت فرد 
به فرد بدون دخالت هیچ نهاد واســط پرداخت تبادل 
 شود. این نوع رمزارز به پشتوانه پول ملی کشور )ریال( 

صادر می شود.

بانک مرکزی: حق پیگرد فعاالن شبکه رمزارزها را داریم

سرپرست سازمان توسعه تجارت از درآمد 800 میلیارد 
تومانی حق العمل داللی دارندگان کارت های بازرگانی جدید 

برای صادرات کاال خبر داد.
محمدرضــا مــودودی در گفت وگو با تســنیم، در واکنش به 
موضوع رتبه بندی صادرکنندگان برای حذف کارت های بازرگانی 
جدیدالورود، با اشاره به لزوم اصالح سیاست های تجاری کشور اظهار 
کرد: ما باید بدانیم که هدف مان در هریک از سیاست گذاری هایمان 

چیست و قرار است چه چیزی را دنبال کنیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: ما برای حل مشکالت 
فعلی، باید اصل ماجرا و سیاست های ارزی کشور را اصالح کنیم و 
امنیت روانی و خاطرنشانی را به صادرکنندگان خوش سابقه بدهیم 

تا آنها با انگیزه بیشتری وارد میدان شوند.
مودودی با اشــاره به حق العمل داللی صادرات از سوی برخی 
دارندگان کارت های بازرگانی جدیدالورود گفت: این افراد بابت هر 
دالری که با کارت های بازرگانی  آنها صادر می شود، ۱00 تا ۱50 
تومان پول می گیرند. اگر 5.۴ میلیارد دالر صادراتی که سال گذشته 
توسط کارت های جدید الورود انجام شده است را در نظر بگیریم، 
ببینید داللی صادرات چه درآمــد هنگفتی برای صادرکنندگان 

جدیدالورود دارد.
وی ادامه داد: شــما اگر به ازای هــر دالر، ۱50 تومانی که به 
دارندگان کارت های جدید الورود داده می شود را مبنای محاسبه 
قرار دهیــد، بیش از 800 میلیارد تومــان درآمد صادرکنندگان 
جدیدالورود بوده است. این یعنی 800 میلیارد تومان محصوالت 
ما در بازارهای جهانی گران تر فروخته شده و رقابت منفی در بازار 

برای صادرکنندگان کشورمان ایجاد کرده است.
گفتنی اســت، اوایل اردیبهشت ماه امسال سرپرست سازمان 
توســعه تجارت از آماری تکان دهنده از روند صادرات در سال 97 
پرده برداشــت که در پی سیاست ارزی غلط سال 97 رقم خورده 
بود؛ بنابراعالم محمدرضا مودودی، سال گذشته با توجه به صادرات 
۴۴.۳ میلیــارد دالری و واردات ۴۲.6 میلیارد دالری، تراز تجاری 

کشور به ۱.7 میلیارد دالر رسید.
این در حالی است که بنابرآمارها اعالمی، در سال گذشته، حدود 
۱600 شرکت حقوقی و چهار هزار و 8۴8 فرد حقیقی به چرخه 
صادرات کشــور پیوسته اند که در سال های 9۴ تا 96 هیچگاه در 
لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این افراد که تا پیش از 
این هیچ سابقه صادراتی نداشته اند، توانسته اند در سال 97 برابر با 

پنج میلیارد و۴00 میلیون دالر صادرات انجام دهند.
بــه گفته وی از این میان تنها ۴۴5 فرد و شــرکت، صادرات 
بیش از یک میلیون دالر داشته اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک 
میلیون دالر انجام داده اند؛ این به معنای آن است که بخش عمده ای 
از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت خبر داد
درآمد 800 میلیارد تومانی دالالن 

با کارت های بازرگانی جدید!

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک از آغاز 
دوباره طرح برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه از 

سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد.
سعید قدیری در گفت و گو با خبرگزاری مهر از آغاز دوباره 
طرح برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه خبر داد و گفت: 
با موافقت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اجرای طرح برخورد 
با پوشــاک قاچاق، طی روزهای گذشته در سطح عرضه از سر 

گرفته شده است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود: طرح 
مبارزه با پوشاک قاچاق در سطح عرضه، از جمله طرح هایی بود 
که سال گذشته از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اجرایی 
شد ولی بنا به دالیلی از جمله نگرانی ها در مورد بازار شب عید 
و عدم تامین به موقع از ســوی تولیدکنندگان داخلی، متوقف 
شــد، در حالی که هیچ مشکلی هم در سطح عرضه پوشاک به 
وجود نیامد و کار به روالی پیش رفت که تولیدکنندگان داخلی 

بازار را تامین کردند.
قدیری تصریح کرد: اکنون دوباره اجرای این پروژه از سوی 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اجرایی شــده و قرار است با 
پوشاک قاچاق در سطح عرضه برخورد شود؛ این در حالی است 
که واردات پوشاک همچنان ممنوع است و ثبت سفارش ها هم 
حداکثر شش ماه مهلت دارند تا کاالهای آن وارد شود، پس حتی 
اگر از ثبت ســفارش های قبلی موردی باقی مانده باشد، حتماً 
تاکنون وارد شــده است؛ بنابراین اکنون نباید پوشاک وارداتی 

در سطح عرضه توزیع شود.
به گفته وی، ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز هم باید با 
تمامی برندها و فروشگاههای بزرگی که در سطح شهر پوشاک 
خارجی عرضه می کنند، برخورد کرده و اغماضی در مورد آنها 
نداشــته باشد؛ چراکه اگر حتی یک مورد هم در فروشگاهها یا 
مراکز تجاری بزرگ بدون برخورد باقی بماند، راه را برای عرضه 

در سایر فروشگاهها هم باز می کند.

یک مسئول اعالم کرد
 آغاز دوباره طرح برخورد با 

عرضه پوشاک قاچاق

 ۹۵ درصد مردم در یک نظرسنجی اعالم کردند 
موافق بررسی حساب های بانکی جهت جلوگیری از 

فرار مالیاتی هستند.
به گزارش تسنیم، سه شنبه شب یک برنامه تلویزیونی، 
نظرسنجی خود را به موضوع فرار مالیاتی و شفافیت حساب 
بانکی افراد اختصاص داد. ســؤال نظرســنجی از مخاطبان 
پرســیده بود: آیا موافقید دولت حساب بانکی ثروتمندان را 

بررسی و فراریان مالیاتی را شناسایی کند؟
در پایــان، 95 درصد مردم موافقت خود را با بررســی 

حساب ها جهت جلوگیری از فرار مالیاتی، اعالم نمودند.
گفتنی است در بسیاری از کشورها، سازمان مالیاتی بر 
حسابهای بانکی افراد و شرکتها احاطه دارد و تراکنشهای مالی 

آنان را رصد می کند. در برخی از موارد مالیات ستانی به صورا 
آنالیــن و با انجام هر تراکنش صورت می گیرد. این موضوع 
هم به درآمدهای دولت کمک می کند و وابستگی اقتصاد به 
نفت را کاهش می دهد، هم زمینه بروز فساد را از بین خواهد 
برد. با این حال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن 
روحانی گفت که ما به حساب های مردم سرک نمی کشیم، 

زیرا این کار اعتماد مردم را از بانک ها سلب می کند.
همچنین در این برنامه، معاون پژوهش ســازمان امور 
مالیاتی به مالیات بر خانه های خالی اشاره کرد و گفت: برای 
اجرای این طرح باید وزارت راه وشهرســازی سامانه امالک 
و مســتغالت را راه اندازی کند و تا زمانی که این ســامانه 
اجرایی نشود امکان شناسایی خانه هم وجود ندارد. در این 

ســامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی، دلیل آن و 
تعداد واحد ها بررسی شود البته در سال 9۴ در قانون به این 
موضوع پرداخته شده است. احمد زمانی تاکید کرد: بخش 
 مالیــات مربوط به واحد های خالی از ســکنه به دلیل آنکه 
ساز و کار اطالعات آن فراهم نشده قابل اجرا نیست اما الیحه 
پیش نویس مالیات مربوط به عایدی ســرمایه که بخشی از 
آن مسکن است به زودی ارائه می شود . وی با بیان اینکه با 
بیان اینکه سازمان امور مالیاتی هرجا که درآمد باشد حتما 
برای اخذ مالیات حضور پیدا می کند ادامه داد: به دلیل آنکه 
در طرح مالیات بــر خانه های خالی هزینه افرادی که برای 
شناسایی خانه ها می روند و اطالعات کسب می کنند بسیار 
زیادتر از مالیات وضع شــده است بنابراین اجرای آن برای 

سازمان صرفه اقتصادی ندارد.
این مسئول اظهار کرد: ممکن است مالکی واحد مسکونی 
خود را برای اجاره یا فروش گذاشــته باشد و خریداری پیدا 
نشــود بنابراین باید علت خالی ماندن واحدمسکونی برای 
این سازمان مشخص شود. زمانی گفت: شهرداری در حوزه 
مستغالت و مدیریت آن وطبقه بندی واحدهای مسکونی بهتر 
از دولت و وزارت راه وشهرسازی اشراف دارد و اگر بازنگری در 
طراحی سامانه امالک صورت گیرد و توسط شهرداری ها انجام 
شود بسیار زودتر به سرانجام می رسد. وی بیان نمود: در طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه مالکان واحدهای مسکونی نگران 
نباشند زیرا در این طرح تنها سوداگران و سوءاستفادکنندگان 

از بازار مشمول مالیات می شوند.

قیمت )به تومان(نوع سکه

4.529.000سکه تمام طرح جدید

4.368.000سکه تمام طرح قدیم

2.334.000نیم سکه

1.483.000ربع سکه

981.000گرمی

429.900هرگرم طالی 18 عیار

نوع ارز

12.750دالر

14.639یورو

16.199پوند

2.261لیر ترکیه

3.536درهم امارات

قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف

39.681.00051.100.000پراید 1111

37.381.00045.200.000پراید 2131

40.213.00044.200.000پراید 3151

155.000.000177.000.000چانگان4

42.743.00052.500.000تیبا صندوق دار5

55.943.00059.500.000ساینا دنده ای6

63.158.00078.600.000پژو 7405

8SLX 67.888.00083.000.000پژو

65.578.00078.800.000پژو 405 دوگانه سوز9

78.338.00098.000.000پژو پارس10

--پارس TU5 کالس 1113

67.283.00083.800.000پژو 206 تیپ 122

79.418.00099.000.000پژو 206 تیپ 135

80.754.00099.000.000پژو V8 206 صندوقدار14

15)LX( 66.770.00081.300.000سمند ال ایکس

16EF7 سمند--

91.500.000-سمند دوگانه سوز کالس 1716

108.000.000-دنا18

--تندر پالس دنده19

96.730.000123.000.000پژو 207 دنده ای20

273.000.000390.000.000مزدا213

22H30  75.000.000129.000.000

103.100.000157.000.000استپ وی23

164.000.000-  207 اتوماتیک24

114.994.000320.000.000پژو252008

67.440.00083.500.000رانا26

رئیس  اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: 
با عرضه خودروهای ناقص موجود در کف کارخانه های خودروسازی 
شاهد شکسته شدن و ریزش قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود.

سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: آن طور که مسئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده اند حدود ۱90 هزار دســتگاه 
خــودروی ناقص در کارخانه های خودروســازی بوده که این خودروها به 

تدریج تکمیل شده و وارد بازار می شود.
وی ادامــه داد: با عرضــه این حجم از خودرو و ورود حداقل ۲0 هزار 
دستگاه آن به بازار، قیمت ها ریزش خواهد کرد. به طور مثال قیمت پژو 
۲06 تیپ 5 که هفته گذشــته ۱0۳ میلیون تومــان بود؛ اکنون به 97 
میلیون تومان رســیده، بنابراین در عرض یک هفته حدود شش میلیون 

تومان کاهش قیمت داشته است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: با 
عرضه خودروهای ناقص قیمت ها در بازار شکســته خواهد شد. در حال 
حاضر میزان خرید و فروش در بازار کم شــده و خریدار بسیار کم است؛ 
لذا هرچه عرضه خودرو به این بازار بیشتر شود، بازار اشباع شده و قیمت ها 

شکسته خواهد شد.
وی تصریح کرد: اکنون تنها خریداران واقعی در بازار هســتند که به 
دلیل نیاز مبرم و فوری به خودرو، خرید انجام می دهند. این در حالی است 
که در مقابل فروشنده در بازار بسیار زیاد شده است. دالالن نیز که اشتباهاً 

وارد این بازار شده بودند در حال خروج از این بازار هستند.
موتمنی تاکید کــرد: در حال حاضر دیگر علتی برای افزایش قیمت 
خودرو وجود ندارد که بخواهد شیب قیمت خودرو را مجدداً صعودی کند؛ 
در هر صورت مصرف کننده ای که نیاز فوری نداشته باشد، خرید نکرده و 

منتظر کاهش بیشتر قیمت ها است.

رئیس  اتحادیه نمایشگاه داران :
 دیگر علتی برای افزایش قیمت خودرو

 وجود ندارد

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که یک 
نظام اطالعاتی به منظور بهره مندی ســازمان امور 
مالیاتی درخصوص خانه های خالی در ســال جاری 

راه اندازی شود. 
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد اسالمی در حاشیه 
جلسه هیئت دولت اظهار داشت: خانه های خالی عاملی شده 
که منابع کشــور در تله قرار داده است؛ اگر اینها در مدار 
باشــد و مورد استفاده قرار بگیرد، منابع آن در رونق تولید 
و ساخت و ساز در بخش مسکن کمک می کند تا تحرکی 
ایجاد شود، این امر ضروری بوده و قانونی برایش وجود دارد. 
وی افــزود: معتقدم باید یک نظام اطالعاتی باشــد تا 
ســازمان امور مالیاتی بتواند بر مبنای آن اقدام کند. ما بر 
اســاس نقش و وظایفی که داریم،  بر آن قائل هستیم. در 
قانون پیش بینی نشده است تا دستگاهی که بیشترین اشراف 

به پایه اطالعاتی داشته باشد، در محور قرار بگیرد.

وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: طــی تعاملی که با 
دســتگاه ها داشته ایم، سیســتم های موجود اطالعاتی را 
ایجاد خواهیم کرد تا دستگاه ها به یکدیگر متصل باشند و 
سازمان امور مالیاتی بتواند از اطالعات آن بهره مند شوند؛ 
این سیســتم اطالعاتی در دســتور کار قرار گفته است و 

امیدواریم در سال جاری محقق شود.
در همین زمینه، افشین پروین پور، کارشناس مسکن، 
سه روز پیش گفته بود: در شرایط سخت اقتصادی کنونی 
که قیمت ها در بازار مسکن باالست باید سامانه اطالعاتی را 
در این بخش تشکیل دهیم؛ تا زمانی که  این کار را انجام 

ندهیم هیچ کنترلی بر سوداگری نخواهیم داشت.
وی ادامــه داده بــود: بر اســاس قانــون وزارت راه و 
شهرسازی باید سال 9۴ سامانه امالک و اسکان را راه اندازی 
می کرد، اما ســازمان ملی زمین و مسکن در آن زمان این 
کار را انجام نداد تا امروز ابزاری برای شناســایی خانه های 

خالی در اختیار نداشته باشیم.
گفتنی اســت، عباس آخوندی وزیر مســتعفی راه و 
شهرسازی دو سال پس از الزام قانونی برای راه اندازی سامانه 
ملی امالک و اسکان در نامه ای خطاب به مدیرعامل وقت 
سازمان ملی زمین و مسکن، مأموریت راه اندازی سامانه ملی 
امالک و اسکان کشور را با توجه به اهمیت آن ابالغ کرد.

در بخشــی از این نامه به عظیمیان تأکید شــده بود: 
»با توجه به اهمیت و حساسیت سامانه مذکور و قابل اتکا 
در زمینه امالک و نحوه تصرف آنها در کشور از یک سو و 
همچنین انجام وظیفه قانونی محوله به این وزارت ضرورت 
دارد با تجهیز همه امکانات آن ســازمان نســبت به تولید 

سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام گردد.« 
اما عظیمیان وقتی ســازمان ملی زمین و مســکن را 
به دلیل بازنشستگی ترک کرد که هیچ خبری از راه اندازی 
ســامانه ملی امالک و اســکان نبود، تا اینکه اسالمی وارد 

وزارت راه شــد و پس از حدود یک ســال از تصدی گری 
وی در این وزارتخانه اعالم کرد این ســامانه تا پایان سال 

راه اندازی می شود. 
الزم بــه ذکر اســت، با وجود اینکــه آخوندی ظاهرا 
دستورات این سامانه را ابالغ کرده بود اما با عدم پیگیری 
آن و کوتاهی هــای انجام گرفته درخصوص راه اندازی این 
سامانه، مســئولیت نبود اطالعات کافی و دقیق در زمینه 
خانه های خالی متوجه ارکان مدیریتی ســابق وزارت راه 

و شهرسازی است. 
بر همین اساس، اسالمی در ۱6 تیر ماه گفته بود: باید 
یک سامانه جامع امالک و اسکان را طبق قانون وزارت راه 
و شهرسازی ایجاد می کرد، در دوره مدیریت قبلی گفتند 
وزارت راه و شهرســازی را از این کار معاف کنید و با این 
بهانه که وزارت راه و شهرســازی بانک اطالعاتی ندارد آنرا 

به شهرداری ها بسپارید.

وزیر راه و شهرسازی:

سامانه شناسایی خانه های خالی  تا پایان سال راه اندازی می شود

اسالمی  عمران مجلس شورای  رئیس کمیسیون 
گفت: وزارت راه و شهرســازی معتقد است که نباید 
وارد بازار اجاره شــود و باید این بازار به دست خود 
مردم هدایت شود که این سیاست کامال  اشتباه است.

با شــروع فصل تابستان جا به جایی های مستاجران نیز 
کلید خورده و دغدغه تهیه مسکن مناسب و ارزان قیمت به 
مشکل اصلی قریب به ۳5 درصد مردم کشورمان تبدیل شده 
است. این درحالی است که، طی یکسال گذشته قیمت ها در 
بازار اجاره به حدی باال رفته که اغلب مستاجران را مجبور 

به پذیرش شرایط سخت تر کرده است. 
به عنوان نمونه، مستأجری که سال گذشته یک واحد 
مسکونی 80 متری را در حوالی میدان امام حسین)ع( با 80 
میلیون تومان رهن و ۴00 هزار تومان اجاره ماهیانه، کرایه 
کرده بود، به خبرنگار ما گفت: صاحبخانه که انسان منصفی 
هم هست، امسال مبلغ رهن را ثابت نگه داشته اما درخواست 

اجاره یک میلیون و دویست هزار تومانی کرده است. 

در نمونه ای دیگر، در خیابان پیروزی )منطقه ۱۴( برای 
یک خانه ۳0 متری، ۱0 میلیون پول پیش با یک میلیون و 
800 هزار تومان اجاره در نظر گرفته شــده که در نوع خود 
رقم بسیار باالیی است. متاسفانه در برخی مناطق خارج از 
تهران هم مردم با مشکالت بدتری دست و پنجه نرم می کنند. 
محمدرضــا رضایی کوچــی در گفت و گو با  باشــگاه 
خبرنگاران جوان، اظهار داشــت: دولت اگر سیاست تولید 
مســکن را ادامه دهد می توانیم شاهد بهبود وضعیت بازار 
مســکن باشیم، در صورت عملکرد مستمر و قوی دولت در 
سیاست های عرضه و تقاضای مسکن حتما می توانیم شاهد 

شکست حباب قیمتی مسکن باشیم.
وی افــزود: قیمت هایی که هم اکنــون برای واحد های 
مســکونی در تهران اعالم می شــود غیر واقعی است و باید 
بــا عرضه ۴00 هزار واحد مســکونی و همچنین واحد های 
مسکن مهر این حباب قیمتی را بشکنیم. رئیس کمیسیون 
عمران مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه مشاوره های غلطی 

به دولت جهت بهبود وضعیت بازار اجاره ارائه می شود، گفت: 
وزارت راه و شهرسازی معتقد است که نباید وارد بازار اجاره 
شود و باید این بازار به دست خود مردم هدایت شود که این 
سیاســت کامال اشتباه است. رضایی کوچی ادامه داد: زمانی 
دولت و وزارت راه و شهرسازی نباید وارد بازار اجاره شوند که 
شرایط در این بازار کامال عادی باشد، اما هم اکنون شرایط 
بازار مســکن و اجاره ویژه است و نیازمند ورود جدی دولت 
برای کنترل و جهت دهی هاســت. وی اضافه کرد: به دلیل 
اینکه در سال های اخیر تولید مسکن کاهش  پیدا کرده است 
این بازار دچار بحران مقطعی شــده است در نتیجه باید با 
ورود دولت و اجرای سیاست های مناسب قیمت ها را در این 
بازار کاهش دهیم. در همین زمینه، محمد اسالمی، وزیر راه 
و شهرســازی در پاسخ به این پرسش که دولت برای کمک 
به مســتأجران چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: در تاریخ 
هیچگاه دولت در این حوزه دخالت نکرده اســت ولی ما در 
اصالحیه ماده 5۳ قانون مالیات مستقیم در مورد تبصره ۱۱ 

اقدام کرده ایم و مشوق هایی برای صاحبخانه هایی که مراعات 
مستأجران را می کنند در نظر گرفته ایم. 

وی افزود: مثاًل صاحبخانه هایی که اجاره های دو ســاله 
می بندند، معافیت های مالیاتی شامل حال آنها می شود. این 
اصالحیه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.
گفتنی اســت، از همــان روزهای نخســت و علیرغم 
مخالفت های کارشناســی صورت گرفته، دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی دنبال این بود که 
براساس اصل ۱5۳ قانون اساسی و با اخذ مصوبه هیئت دولت 
یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کمیته تعیین سقف 
اجاره بها را تشکیل و آنرا قانونی جلوه دهد تا این کمیته در 

هر منطقه، سقفی برای اجاره بها تعیین کند. 
پیگیری خبرگزاری فارس، حاکی از این اســت که در 
آخرین جلسه هیئت دولت تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره 
بها منتفی شده و به نوعی هیئت دولت نسخه این کمیته و 

ایده تعیین سقف برای اجاره بها را پیچید. 

رئیس کمیسیون عمران مجلس: 

عدم مداخله دولت در بازار اجاره بها کامال  اشتباه است

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه دولت برای اصالح ساختار 
بودجه فقط یک فراخوان مردمی داده اســت، گفت: 
تاکنون برنامه ای از سوی دولت به مجلس برای بحث 

اصالح ساختار بودجه ارائه نشده است.
بودجه های سالیانه کشور سالهاست از ایرادات ساختاری 
رنج می برد و این نقایص اساسی بسترساز بسیاری از مشکالت 
پیدا و پنهان کشور و فسادهای مختلف شده است. مقامات 
دولــت ومجلــس در ادوار مختلــف هر کدام بــه نوعی به 
این اشکاالت مهم اشاره کرده اند اما هیچ گاه عزم جدی برای 

رفع این ایرادات مشاهده نشده است. 
این وضعیت ادامه داشــت تا اینکه تا سال گذشته ارائه 
الیحه بودجه به مجلس بااندکی تاخیر از سوی دولت صورت 
گرفت و دلیل این تاخیر هم رفع برخی ایرادات ســاختاری 
رهبر انقالب نســبت به الیحه بودجه اعالم شــد؛ البته بعد 

از اینکه الیحه بودجه ارائه شــد مشخص گردید مشکالت 
ساختاری بودجه ریزی همچنان باقی است. 

این شرایط و ابقای اشکاالت ساختاری بودجه موجب شد 
تا رهبر معظم انقالب با هشــدار نسبت به این موضوع، رفع 
این اشکاالت را از مسئولین اجرایی کشور طلب کنند و چهار 
ماه نخست امسال را مهلتی برای این کار در نظر بگیرند؛ چهار 
ماهی که تنها ۱0 روز از آن باقی مانده اما تاکنون خبری از 

برنامه دولت برای اصالح ساختار بودجه نشده است. 
در همین زمینه، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس درباره اثرات تصویب این برنامه در شورای 
هماهنگی سران قوا و همچنین حذف مجلس از روند بررسی 
این برنامه گفت: تاکنون برنامه ای از سوی دولت به مجلس 
شورای اســالمی در قالب الیحه یا سایر روشها برای بحث 
اصالح ســاختار بودجه یا قطع وابستگی به نفت ارائه نشده 
اســت. به گزارش خبرگزاری تســنیم، وی افزود: به عقیده 

بنده قــرار بر این بود که دولت یــک الیحه یا پیش نویس 
درباره اصالح ساختار بودجه تدوین کند و خروجی نهایی به 
مجلس ارائه شود. از طرف دیگر در صورت عدم توافق روی این 
موضوع راهکار دیگر این بود که اگر دولت سناریوی مشخصی 
داشت آن را در کمیسیون برنامه مطرح کند، نمایندگان نیز 
نقطــه نظرات خود را ارائه کنند. عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه اضافه کرد: این درحالی اســت که تا به امروز دولت 
فقــط یک فراخوان آن هم به صــورت عمومی و برای همه 
مردم منتشر کرده که اگر کسی نظری دارد بیان کند. ولی 
در کمیسیون برنامه و بودجه که کمیسیون اصلی و تخصصی 
در این خصوص است جلسه ای مبنی بر بررسی موضوع اصالح 
ساختار بودجه تشکیل نشده است. حسینی ادامه داد: در دو 
جلســه ای هم که این مباحث مطرح بوده بحث سناریو های 
بودجه 98 مبنی بر کاهش درآمد های وصولی و شــیوه های 
جبــران در دســتور کار مجلس بــوده و در رابطه با اصالح 

ساختاری بودجه، برنامه یا کار مشخصی در مجلس صورت 
نگرفته است. وی بیان کرد: به هر حال اینکه در دولت تا به 
امروز چه کاری در باره این برنامه صورت گرفته ما درجریان 
نیستیم! به گفته این نماینده مجلس، درباره مسائلی از قبیل 
برنامه اصالح ساختار بودجه که هم اکنون در جلسات سران 
قوا مطرح شده است فکر می کنم خروجی نهایی، جامعیت 
مد نظر را نداشــته باشد. البته طبق شنیده ها مباحث طرح 
شده در این جلسات، دقیقا مباحثی است که سازمان برنامه 
و بودجه در جهت رفع مشکالت بودجه ای کشور در سال98 
پیگیری کرده است. وی افزود، برای مثال یکی مصوبه سران 
قوا در سال97  مربوط به فریز  ۱۲ درصد از منابع صندوق 
ملی بود تا در موارد بحرانی  استفاده شود این عدد براساس 
این مصوبه در سال گذشته ابالغ شد که امروز ما متوجه شدیم 
که با توجه به مشــکالت بودجه ای یکی از منابعی که برای 
جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده از همان محل است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

دولت برنامه ای برای اصالح ساختار بودجه نداده است

رئیس  نظام صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی 
گفت: در شرایط کنونی که کشاورزان از عرضه گندم 
به مراکز دولتی امتناع می کنند، دالالن و واسطه ها در 
بازار حضور یافته اند تا با سوءاستفاده از موقعیت فعلی 

بیشترین سود را عاید خود کنند.
محمد شفیع ملک زاده در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان اظهار کرد: در شرایطی که نرخ خرید تضمینی هر کیلو 
گندم مطابق با هزینه های تولید از کشــاورزان باید حداقل 
دو هزار تومان باشد، اما دولت یک هزار و 700 تومان بابت 
خرید هر کیلو گندم پرداخت می کند که با احتساب هزینه 
حمل ونقل و افت هایی که در نظر گرفته شــده است، عمال 

این مبلغ هم به دست کشاورزان نمی رسد.
وی افزود: هم اکنون برخی کشــاورزان به امید افزایش 

قیمــت گندم و پرداخت مابه التفاوت و اســتفاده از گندم 
تولیــدی به عنوان خوراک دام، از عرضــه به مراکز دولتی 
امتناع می کنند چرا که به سبب نوسان نرخ نهاده های دامی 
از جمله جو بدیهی اســت که کشــاورزان نسبت به آینده 
تامین خوراک دام مورد نیاز نگران باشند. رئیس نظام صنفی 
کشــاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه دولت مقصر اصلی 
امتناع کشاورزان در عرضه گندم به مراکز دولتی است، ادامه 
داد: با وجود آنکه در ابتدای فصل بار ها خروج گندم از چرخه 
خرید را به دولت هشدار داده بودیم، اما دولت تجدید نظری 
در نــرخ نکرد که با وجــود کوتاهی دولت در این خصوص، 

امروز دود آن به چشم همه می رود.
ملک زاده افزود: با وجود آنکه کشاورز برای کسب یک 
ریال درآمد بیشتر ممکن است محصول تولیدی خود را به 

هر کسی عرضه کند، از این رو به منظور جلوگیری از خروج 
غیرقانونی گندم از مرز های کشور باید تجدید نظری در نرخ 
اعمال شــود. وی با بیان اینکه امسال در تامین گندم مورد 
نیاز داخل به خوداتکایی نمی رسیم، اظهار کرد: اگر مسئوالن 
دولتی تجدید نظری در نرخ اعمال نکنند، با وجود شــرایط 
مساعد تولید نسبت به سال گذشته، بخش قابل توجهی از 
گندم تولیدی در جا های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران 
هم درباره دالیل امتناع گندمکاران از عرضه گندم تولیدی به 
مراکز خرید دولتی گفت: با توجه به نوسان قیمت خوراک دام 
و طیور و نگرانی تولیدکنندگان از آینده تامین دان مورد نیاز، 
افزایش چشمگیر هزینه های تولید و امید به تعدیل قیمت 
گندم در روز های آتی موجب شــده تا کشاورزان بخشی از 

گندم تولیدی را نزد خود نگه دارند.
در همین رابطه، دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران نسبت 
به پایداری تولید گندم اعالم خطر کرد و گفت: اگر تجدید 
نظری در قیمت خرید تضمینی ایجاد نشود، نه تنها امسال 
بلکه برای سال بعد سفره مردم از تولید داخل خالی می ماند.
به گفته علی خان محمدی، اگر دولت تجدید نظری در 
نرخ خرید تضمینی اعمال کند، ظرف یک هفته حداقل یک 
میلیــون تن گندم ذخیره در انبار ها به مراکز دولتی تحویل 
داده می شــود. خان محمدی در پایان تصریح کرد: با وجود 
شرایط مساعد تولید، امسال برآورد شده بود که خرید گندم 
به بیش از ۱۲ میلیون تن برسد که هم اکنون به سبب امتناع 
کشاورزان در عرضه بنا به دالیل مختلف بعید است که این 

میزان محقق شود.

رئیس  نظام صنفی کشاورزی مطرح کرد

رونق بازار داللی با قیمت پایین خرید تضمینی گندم

رئیس کل بانک مرکزی در حالی گفته اســت »از 
همکاران خود در شبکه بانکی می خواهم که در مورد 
اعطــای وام ازدواج ســختگیری نکنند« که به نظر 
نمی رسد درخواست و خواهش از بانک ها جوابگو باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالناصر همتی، 
دیروز در حاشــیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره 
سختگیری های وام ازدواج توسط بانک ها، اظهار کرد: سیاست 
دولت برطرف کردن موانع و مشکالت ازدواج جوانان است و 
من از همکاران خود در شبکه بانکی می خواهم که در مورد 
اعطای وام ازدواج سختگیری نکنند؛ طبق قانونی که هفته 
گذشته در این باره ابالغ کردیم، اگر درخصوص اعطای وام 

ازدواج بــا تخلفی مواجه شــویم؛ حتما با متخلفان برخورد 
خواهیم کرد.گفتنی اســت، در هفته های اخیر بســیاری از 
جوانان که به منظور دریافت وام ازدواج راهی شــعب بانکی 
شده اند با بخشنامه های عجیب و غریبی رو به رو شده اند که 
کار را برای دریافت وام ۳0 میلیونی ازدواج سخت کرده است.

نکته مهم و شــاید اولین سنگ پیش پای جوانان برای 
دریافــت وام ازدواج تعداد ضامن هایی اســت که بانک ها به 

انتخاب خودشان تعیین کرده اند.
پیش از این هم مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره 
سخت گیری های بانک ها برای پرداخت وام ازدواج گفت: بانک 
مرکــزی متن مصوب قانون را به تمامی بانک ها ابالغ کرده 

اســت. حتی تاکید کرده ایم که یا یک ضامن معتبر یا یارانه 
زوجین را قبول کنید. میرمحمد صادقی افزود:  شاید بانک ها 
به دلیل افزایش رقم وام ازدواج، شــرایط ضمانت این وام را 
سفت و سخت کرده اند تا از بازپرداخت اقساط مطمئن شوند 
ولی بانک مرکزی به آنها تاکید کرده یک ضامن را قبول کنید.

بانک ها تا جای ممکن بر خواسته خود اصرار می کنند 
بنابراین به نظر می رسد توصیه و درخواست جوابگو نیست. 
بهتر است مسئوالن بانک مرکزی راهکاری عملی برای این 
مشــکل در نظر بگیرند و به بانک ها ابالغ نمایند و در برابر 

تخلف از آن هم سفت و سخت بایستند.
قبال تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان و حتی 

مسئوالن بانک مرکزی گفته بودند که می توان یارانه زوجین 
را به عنوان ضمانت بازپرداخت وام ازدواج در نظر گرفت، اما 

این پیشنهاد به سرانجام نرسید.
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج برای هریک از زوج ها 
در سال ۱۳98 بالغ بر ۳0 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 
پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در نظر گرفته شده 
است. هرچند وام ۳0 میلیونی در شرایط فعلی اقتصاد کشور 
و گرانی لحظه ای کاالها نمی تواند گره گشای ازدواج جوانان 
باشد ولی بازهم برای زوجین اهمیت دارد، لذا کمترین کاری 
که دولت برای کمک به زوجین می تواند انجام دهد، تسهیل 

در پرداخت این وام حداقلی است.

رئیس کل بانک مرکزی:

بانک ها در پرداخت وام ازدواج سختگیری نکنند

تسلیت
همکار محترم جناب آقای سهراب طاهری

مصیبت درگذشــت مادر گرامیتان را تســلیت عــرض نموده و از 
خداوند متعــال برای آن مرحومه غفران و رحمت واســعه الهی و 
برای شما و دیگر بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت می نمائیم.
سرپرست، مدیران و کارکنان مؤسسه کیهان

۱- داستان خانه دار شدن قشر متوسط و آسیب پذیر جامعه ایرانی، 
احتیاج به تکرار و بازگوشدن ندارد. چندسالی است که فکری اصولی 
برای صاحب خانه شدن طیف غالب مردم نشده است در حالی که دیگر 
کشــورهای جهان، راهکارهایی در این زمینه ارائه کرده اند. با نگاهی 
به  عملکرد دولت در شش سال گذشته معلوم می شود اراده ای قوی 
برای اجابت این خواســته به حق عمومی وجود نداشته است. ضمن 
اینکه تجارت صاحبان قدرت و پول در عرصه ساخت  و ساز مسکن، 
سیاســت گذاری های ملی را هم تحت الشعاع قرار داده و ظاهراً هیچ 
نهادی را یارای مقابله با این عطش سیری ناپذیر فرصت طلبان صنعت 

ساختمان سازی نیست.
۲- ســال ها است که نیاز طبیعی شــهروندان به خانه دارشدن و 
داشــتن سرپناه خصوصاً در شهرهای بزرگ، به فرصتی مغتنم برای 
ســرمایه داران بخش خصوصی تبدیل شــده و در برهه هایی خاص، 
بخش عظیمی از نقدینگی کشــور معطوف به صنعت ساخت و  ساز 
مسکن شده است. در اوایل دهه 80، موجی سنگین بر قیمت زمین 
و مســکن در تهران و دیگر کالنشــهرهای کشور هموار شد و روند 
معامــالت این عرصه را به تالطم انداخت. حاال در اواخر دهه 90 )از 
حدود ۲ سال پیش به این سمت( بار دیگر قیمت زمین و به تبع آن 

مسکن در کشور، حرکت لجام گسیخته ای را درپیش گرفته است.
۳- در جریان اتفاقات اخیر بازار مسکن، البته افزایش بهای مصالح 
ســاختمانی که ناشی از تورم جاری کشور است را باید به عنوان یک 
عامل مهم درنظر گرفت اما واقعیت امر، چیزی فراتر از اینها اســت. 
متأسفانه دست های مرئی و نامرئی که پشت پرده افزایش قیمت زمین 
و مسکن در چند سال گذشته را راهبری کرده اند، امروز به مطامع چند 
هزار میلیارد تومانی خود نائل آمده اند و با کمترین عذاب وجدان، به 
هوشمندی! و ظرافت طراحی های خود می بالند؛ اینان همانانی هستند 
که کاخ های خود را بر روی خرابه های کوخ آرزوهای مردم ساخته اند.
۴- امروز مســئله خانه دارشــدن )منظور مسکن حداقلی است( 
عماًل برای قشر عظیمی از مردم به یک امر محال تبدیل شده است. 
مشکل دیگر که نشــأت گرفته از معضل رشد قیمت مسکن است، 
افزایش سرســام آور اجاره بهای امالک اســتیجاری است که نفس 
قشر آسیب پذیر را گرفته است. این وضعیت نه تنها تشدید مشکالت 
سرپرســتان خانوارها را به دنبال داشته بلکه امنیت حریم خانواده ها 
را نیز تحت تأثیر قرار داده و مشــکالت اجتماعی متنابهی را به دنبال 
داشــته اســت. در واقع می توان گفت در برهه خاص کنونی، سایه 
مسائل اقتصادی بر ضروری ترین نیازهای اولیه مردم سنگینی می کند.

5- چــه آنهایی که در ســال های اخیر به عمد یــا غیرعمد با 
سیاســت گذاری های اشــتباه خود بازار مسکن را ملتهب ساخته اند 
و چه کســانی که با ابزارهای رسانه ای )مثاًل برخی کانال های فضای 
مجازی و...( در این آشــفته بازار به دنبال کاسبی های خود بوده اند، 
در گناه شــرمندگی مردم محروم از تأمین مســکن شخصی سهیم 
هســتند و براساس نظام متقن روزگار، حساب و کتاب پس خواهند 
داد. پول هایی که به این شــکل جیب فرصت طلبان و سودجویان را 
پر کرده و می کند، ماحصل رنج و تالش ســال ها خدمت پرزحمت 
اقشار متوسط جامعه است که این دسترنج امروز به راحتی از چنگ 
آنان در می آید و پشتوانه مالی خانواده ها را از بین می برد. این افراد 
که خود بهتر می دانند با جوســازی و بازی های رسانه ای چه به روز 
میلیون ها نفر مردم عادی آورده اند، این سرنوشــت را روزی به عینه 
تجربــه خواهند کرد که طبق وعده خداوند، تکیه زدن بر ثروت های 
این چنینی و تحصیل مال شائبه دار، عاقبت به خیری به دنبال ندارد.

نکاتی درباره التهابات بازار مسکن
هرمز فرخ

نگاه

در یک نظرسنجی تلویزیونی صورت گرفت

 رأی ۹۵ درصدی مردم به بررسی حساب های بانکی 


