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اقتصادی

ادامه از صفحه ۶

برگ ســبز خودرو وانت آریســان به شــماره پالک 3۶2 ق 39- 
ایران 14 به رنگ ســفید- روغنی مدل 1394 و شــماره موتور 
 NAAB۶۶PE7FV522981 118 و شــماره شاســیJ0012704

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز و ســند مشــخصات 
 خودرو وانت پیکان به شماره پالک

512 ن 32- ایــران 24 به رنگ 
سفید شیری- روغنی مدل 1389 
و شماره موتور 11489077525 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAA4 ۶AAXBG1 ۶ 1 ۶ 5 ۶
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

کلیه مدارک رنو ســاندرو 
 به شماره پالک 544 ی 27
ایران 15 و شــماره موتور 
ســی  شا و   0 3 4 5 2 ۶
و  مفقــود   1101401
اعتبــار ســاقط  درجــه  از 

می باشد.

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

10/607/000سکه تمام طرح جدید
10/399/000سکه تمام طرح قدیم

5/600/000نیم سکه
3/550/000ربع سکه

2/242/000گرمی
1/053/400هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
24/792دالر
29/485یورو
34/605پوند

2/880لیر ترکیه
6/750درهم امارات

20/4دینار عراق

کارشناس اقتصادی گفت: در یک سال، شبکه 
بانکی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع 
کرد که نزدیــک ۷۰ درصد آن برای یک درصد 

دارندگان حساب بانکی بود.
میثم پیله فروش در گفت و گو با خبرگزاری فارس 
درباره نقش کســری بودجــه و بانک ها در ایجاد تورم 
اظهارداشــت: موارد متعدد یا دالیل مختلفی را برای 
تورم در اقتصاد ذکر می کنند. یکی از ریشــه های تورم 
در ایران کسری بودجه آشکار و نهان دولت است. البته 
همچنان باید توجه داشــت که نظام بانکی رها شده و 
ناتراز که در خدمت تولید هم نیســت، مهم ترین عامل 

تورم در سال های اخیر بوده است.
وی افزود: کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران دو 
ریشه اصلی دارد؛ درآمدها و هزینه های دولت.  در مورد 
ریشــه اول باید این مطلب بیان شود که درآمد دولت 
کفاف دهنده مخارج آن نیست و دولت به اندازه کافی 
نمی تواند از اقتصاد بــرای خود درآمد ایجاد کند. این 
مسئله نیز ریشه در درآمدهای مالیاتی دولت دارد. عدم 
تنوع در پایه های مالیاتی یکی از موضوعاتی اســت که 

درآمد دولت در بخش مالیات را به شدت کاهش داده 
است چرا که نظام مالیاتی مبتنی بر داده های کسب و 

کار و مبتنی بر درآمد افراد شکل نگرفته است.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: این موضوع 
نه اینکه به دلیل عدم وجود زیرســاخت اتفاق نیفتاده 
باشد یا دانش آن را نداشته باشیم بلکه به نظر می رسد، 
برای تحقق این موضوع هنوز اراده سیاسی جهت شکل 
دادن به نظــام مالیاتی مبتنی بر مجموع درآمد  افراد 
)PIT( در کشــور شــکل نگرفته اســت. این در حالی 
اســت که گرفتن مالیات از مجمــوع درآمد افراد هم 
امکان پذیر اســت و هم با نیروی فنی و زیرساخت های 
 فنــی کــه در حــال حاضر در کشــور وجــود دارد، 

شدنی است.
پیله فروش افزود: هم اکنون در کشور ما اگر کسی 
کار نکند و پول دربیاورد، نظام مالیاتی ما هیچ مالیاتی 
از او نمی  گیرد. در یک ســال، شبکه بانکی حدود 300 
هزار میلیارد تومان سود توزیع کرد که نزدیک 70 درصد 
این سود برای یک درصد دارندگان حساب بانکی بوده 

و کل این سود ها معاف از مالیات بود.

وی با  اشــاره به ریشه دوم کسری بودجه، تصریح 
کرد: بخــش دیگر ماجرای کســری بودجه دولت در 
ایران به طرف هزینه ها برمی گردد. هزینه های دولت در 
ســال های گذشته به شدت و به شکل بی رویه ای رشد 
داشــته و دولتمردان نیز هیچ برنامه ای برای مدیریت 
هزینه هــای عمومی ندارند. دولت آینده باید برای حل 
این مشــکل بتواند هزینه های عمومی را کارآمد کند. 
دولت باید مشــخص کند، هر یــک تومانی که خرج 
 می کند، چــه نتیجه و آورده ای برای دولت و کشــور 

داشته است. 
نقش بانک ها در تورم

این کارشناس اقتصادی درباره نقش بانک ها در ایجاد 
تورم، گفت: اصالح نظام بانکی و اصالح ناترازی شبکه 
بانکی که موتور تورم در سال های اخیر بوده است، باید 
جزء اولویت های اصالح اقتصادی در کشور باشد. خلق 
پول توســط بانک ها یکی از موتورهای اصلی تورم در 
هشت سال گذشته بوده و در همین زمینه کشور نیاز 
دارد تــا ابزارهای نظارتی را در این بخش فعال تر کند. 
بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول سیستم بانکی کشور 

باید در این زمینه بســیار فعال تر رفتار کند و نظارت 
بیشتری بر سیستم بانکی کشور داشته باشد.

پیله فروش افزود: اگر به سمت مدیریت خلق پول 
و هدایت اعتبار در کشور حرکت نکنیم، حتما در آینده 
نزدیک با مشکالت بیشتر و بزرگ تری مواجه خواهیم 
شد و ناترازی در شبکه بانکی به تورم های لجام گسیخته 
در کشــور دامن خواهد زد. این مسئله از طریق سیل 
نقدینگی می تواند کشــور را با بحران روبرو کند. یعنی 
کوه یخ نقدینگی به هر بازاری سرایت کند، آن بازار را 
از پا درمی آورد و مردم بی پناه را در برابر توفان نقدینگی 

قرار می دهد.
وی تاکید کرد: خیلی خال قانونی در زمینه هدایت 
و کنترل نقدینگی نداریم. نه اینکه قوانینی که در این 
موضوع وجود دارد، مشکلی ندارد ولی نکته اصلی به اراده 
تحول آفرین در بانک مرکزی برمی گردد که بخواهد و 
بتواند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. نمی توانیم 
خلق پول را به شــبکه بانکی بسپاریم و هیچ برنامه و 
اولویت و نظارتی بر خلق پول توسط نظام بانکی کشور 

نداشته باشیم.

در حالی که مسئوالن دولت از جمله حسن 
روحانی و سخنگویش مدعی ممنوعیت افزایش 
قیمت ها در ماه های پایانی دولت شــده اند، اما 
مردم شاهد موج جدید گرانی کاالهای اساسی 

در روزهای اخیر هستند
به گزارش خبرگزاری تســنیم، طی روزهای اخیر 
شاهد افزایش قیمت کاالهای اساسی در سطح کشور 
هستیم. براساس داده های مرکز آمار ایران، برنج ایرانی، 
مرغ ماشــینی و روغن مایع به ترتیب 48 ، 135 و 89 
درصد نسبت به فروردین ماه سال گذشته رشد قیمت 

داشته است.
در فروردین ماه سال جاری بود که ربیعی؛ سخنگوی 
دولت با اشاره به مسئله تثبیت بازار و تالش برای کاهش 
تحریم ها گفت: به اطالع مردم می رســانم دولت هیچ 
برنامه ای برای افزایــش قیمت ها به خصوص در مورد 
کاالهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت. شش 
میلیارد دالر از بودجه، برای تأمین کاالهای اساســی 
اختصاص یافته اســت. از مجموعــه 100 قلم کاالی 
ضروری بیش از 20 قلم کاالی اساسی در دو مورد مرغ 
و روغن دچار اختالل توزیع شده اند که تصمیمات ستاد 
اقتصادی تولید در هر دو مورد افزایش یافته و در صورت 

نیاز واردات صورت گرفته و برنامه متعادل کردن بازار به 
سرعت انجام خواهد شد.

گفته های ربیعی در حالی اســت که در ماه پایانی 
دولت شــاهد افزایش رســمی قیمت برخی کاالهای 
مصرفی مردم از جمله شیر، مواد شوینده و محصوالت 

سلولزی هستیم.
به طور مثــال، »بختیار علم بیگی«؛ رییس انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با بیان اینکه  
پودر رختشویی، مایع ظرف شویی، خمیردندان و مایع 
لباسشــویی اقالمی هستند که افزایش قیمت آنها 25 
درصدی خواهد بود، گفت: این افزایش قیمت اعمال شده 
و تا زمانی که قیمــت مواد اولیه دوباره تفاوت فاحش 
پیدا نکند معتبر اســت. مابقی شوینده های آرایشی و 
بهداشتی نیز 20 درصد افزایش قیمت در سال جاری 

را تجربه می کند.
همچنین هاشمعلی حســنی؛ عضو هیئت مدیره 
انجمن صنایع سلولزی بهداشتی با بیان اینکه در سال 
1400 خیلی از کاالها بیش از دو بار گران شد، افزود: 
تنها کاالیی که یک بار گران شــد محصوالت سلولزی 
اســت. مجوز افزایش 15 درصــدی قیمت محصوالت 
سلولزی صادر شــده که در ُشرف اجرایی شدن است 

چرا که حقوق و دســتمزد 39 درصد رشد داشته و از 
طرف دیگر خمیر کاغذ یک کاالی کاماًل وارداتی است.

اخیراً نیز وزیر جهاد کشــاورزی از تصویب قیمت 
6400 تومانی شــیر خام خبر داد که حدود 42 درصد 
نســبت به قبل افزایش دارد. همچنین صادرات شــیر 
خشک و دام زنده آزاد شد. این تصمیم نه تنها موجب 
افزایش قیمت شیر و فرآورده های آن می شود بلکه آزاد 
شدن صادرات دام می تواند موجب خروج گسترده دام 

از کشور به خصوص دام های مولّد شود.
مصوبات متناقض دولت

همچنین قاسمعلی حسنی؛ دبیراتحادیه بنکداران 
مواد غذایی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه شکر از 
ابتدای امسال طی دو مرحله افزایش قیمت 90 درصدی 
داشــته اســت، اظهار کرد: در خردادماه شکر صنف و 
صنعت از کیلویی 6650 تومان به 11هزار و 500 تومان 
رســید و در 16 تیرماه نیز از 11 هزار و 500 تومان به 
12 هزار و 600 تومان تغییر قیمت داد. به عبارت دیگر 
کمتر از یک هفته است که شکر 1100 تومان افزایش 

قیمت و رشد 10 درصدی داشته است.
وی افزود: قیمت رســمی شکر در کشور و قیمت 
جهانی آن تقریبا برابر شــده است. قیمت جهانی شکر 

374 دالر است که با ارز نیمایی 22 هزار و 300 تومانی 
و بــا احتســاب کرایه حمل ونقل، افت تولید و ســود 
کارخانه قیمــت آن در کارخانه 12 هزار و600 تومان 
اســت. باید دید در روزهای آینده این افزایش قیمت 
 تا چه میزان بر قیمت شــکر برای مصرف کنندگان اثر 

می گذارد.
الزم به یادآوری است، بررســی داده های منتشــر 
شــده گمرکات کشور نشان می دهد در بنادر و ورودی 
کشــتی ها، بیش از هفت میلیون تن کاال از شش قلم 
کاالی اساسی که ارز ترجیحی از دولت دریافت می کنند 
دپو شده است. همچنین حدود چهار میلیون تن نهاده 
در بنادر، بویژه بندر امــام خمینی)ره( وجود دارد. بر 
همین اســاس می توان بخشــی از رشد قیمت ها را به 
دپوی این کاالها در گمرکات کشــور و کمبود آنها در 
بازار نسبت داد اما علت اصلی رشد قیمت ها را باید در 

مصوبات دولت جست و جو کرد.
در حال حاضر این ســؤال مطرح می شود که چرا 
با وجود ادعای مسئوالن دولت از جمله شخص حسن 
روحانی و ســخنگویش در خصوص ممنوعیت افزایش 
قیمت ها در ماه های پایانی، مصوبات رسمی برای گرانی 

به تصویب می رسد ؟ دلیل این تناقض چیست؟

وزیر راه و شهرســازی با بیان »سازمان امور 
مالیاتی لیست ارائه شده برای خانه های خالی را 
نپسندیده است « اظهار کرد: دوره بازپرداخت وام 

طرح ملی مسکن ۲۰ ساله است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسالمی در یک 
برنامه تلویزیونی از شناســایی 1.3 میلیون خانه خالی 
از طریق سامانه ملی امالک و اسکان خبر داد و گفت: 
سازمان امور مالیاتی موظف است طبق قانون از مرداد 
1400 از این خانه های خالی مالیات اخذ کند. لیست 
خانه های خالی به ســازمان امور مالیاتی ارسال شده، 
اما این سازمان شیوه ارائه لیست را نمی پسندد. تالش 
می کنیم با همکاری سایر دستگاه ها بتوانیم شیوه مورد 

پسند سازمان امور مالیاتی را ارائه کنیم.
وی با یادآوری این که هدف از ایجاد ســامانه ملی 
اســکان و امالک شناسایی نیاز واقعی مسکن و تعداد 
واحد های خالی است، افزود: تا امروز حدود سه میلیون 
خانوار در این ســامانه اطالعات سکونتی خود را ثبت 
کرده اند که به دلیل عدم ثبت اطالعات از سوی بخش 

عمده ای از مردم، زمان ثبت نام تمدید شده است.

اجرای ناقص قانون
در همین رابطه عضو کمیســیون عمران مجلس 
شورای اسالمی در توضیح آخرین وضعیت اجرای قانون 
مالیات بر خانه های خالی بیان کرد: قانون مالیات بر خانه 
خالی هنوز به طور کامل اجرا نشده است، یکی از دالیل 
این مسئله کندی در اتصال اطالعات دستگاه ها به سامانه 

امالک و اسکان است.
اقبال شاکری در گفت وگو با خبرگزاری فارس ادامه 
داد: اجرای این قانون به هماهنگی بین دســتگاه های 
بیشتری برای گرفتن اطالعات با محوریت وزارت راه و 
شهرســازی نیاز دارد. وی عنوان کرد: تاکنون در مورد 
قانون مالیات بر خانه های خالی و سامانه امالک و اسکان 
فرهنگ سازی مناسبی صورت نگرفته است، وزارت راه 
و شهرســازی باید در مورد این سامانه فرهنگ سازی و 
اطالع رسانی بیشتری انجام بدهد. این نماینده مجلس 
یادآور شد: الزم است به مردم این اطمینان داده شود که 
منافع همه مردم در این قانون در نظر گرفته شده است.

افزایش وام ساخت
وزیر راه و شهرسازی همچنین با  اشاره به افزایش 

وام طرح ملی مسکن به 250 میلیون تومان، خبر داد: 
زمانی که وام این طرح 100 میلیون تومان بود، حدود 
10 درصد قیمت واحدها را پوشش می داد. با افزایش وام 
به 250 میلیون تومان، حدود 60 درصد هزینه ساخت 

واحدها با تسهیالت تامین می شود.
اسالمی با اعالم این که بازپرداخت تسهیالت طرح 
ملی مسکن 20 ساله است، خاطرنشان کرد: از 530 هزار 
واحد طرح مذکور تاکنون 40 هزار واحد افتتاح شده و 
تا پایان سال 1400 در صورت تکمیل آورده متقاضیان 

150 هزار واحد دیگر تکمیل خواهد شد.
وی نیاز واقعی مسکن شهری را ساالنه 700 هزار 
واحــد اعالم کرد و افزود: از این تعداد 300 هزار واحد 
را مردم می ســازند و مابقی در قالب طرح ملی مسکن 
ساخته خواهد شد. در همین زمینه خبرگزاری تسنیم 
مدعی شد: محاسبه اقساط تسهیالت دریافتی متقاضی 
طرح ملی مسکن با سود 18 درصدی حاکی از آن است 
که میزان قسط ماهانه در روش ساده 3 میلیون و 858 
هزار تومان است. کل بازپرداخت وام از سوی متقاضی 
در ماه 12 سال بیستم 925 میلیون و 986 هزار تومان 

اســت. کل سود این تسهیالت نیز 676 میلیون تومان 
خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده وام 250 میلیون 
تومانی حدود 55 درصــد قیمت واحدهای طرح ملی 
مســکن را تامین خواهد کرد. به عبارت دیگر متقاضی 
نیز تقریبا باید بیش از 200 میلیون تومان آورده برای 
خانه دار شدن در طرح ملی مسکن آورده نقدی داشته 

باشد.
بنابرایــن با احتســاب این میزان آورده و ســود 
تسهیالت، در مجموع متقاضی برای یک واحد طرح ملی 
مسکن حدود یک میلیارد و 125 میلیون تومان پرداخت 
خواهد کرد. یعنی برای یک واحد 100 مترمربعی حدود 
11.5 میلیون تومان برای هر مترمربع. یکی از ایرادات 
به وزارت راه و شهرسازی )معاونت مسکن و ساختمان( 
در طرح ملی مسکن،  عدم اطالع رسانی دقیق و شفاف 
درخصوص شــرایط خانه دار شدن در این طرح است. 
بسیاری از متقاضیانی که آورده اولیه 40 میلیون تومانی 
خود را پرداخت کرده اند هنوز نمی دانند مبلغ کل واریزی 

آنها چه میزانی است.

پس از فراخوان عمومی مقامات دولت اعتدال 
از مردم برای ســرمایه گذاری در بورس و هجوم 
میلیون ها نفر به بازار ســرمایه، کارشناســان 
نسبت به سرنوشــت این بازار و احتمال از بین 
رفتن ســرمایه های مردم مکرر هشدار دادند؛ 
هشــدارهایی که البته با انکار مسئوالن دولتی 
سرنوشتی جز ســقوط یکباره بازار در مردادماه 
سال گذشته نداشــت. هزاران میلیارد تومان از 
سرمایه  میلیون ها ســرمایه گذار خرد بورس به 
جیب شــرکت های بزرگ رفت تا کسری بودجه 

دولت را جبران کند.
ناکامی  بانک مرکزی و بورس دولت حسن روحانی 
غیر از نابودی سرمایه های مردم، اتفاق دیگری را نیز رقم 
زد؛ هجوم سرمایه های سرگردان به بازار نوپدید تجارت 
رمزارزها.  تجارت رمزارزها تا همین چند ســال اخیر 
عمدتــا از طریق صرافی های خارجی صورت می گرفت 
و شرکت هایی در داخل کشور در نقش کارگزاران این 
صرافی ها )بصورت غیرقانونی( سرمایه های مردم را به 
خارج از کشور هدایت می کردند. چه بسیار مالباختگانی 
که در این تبادالت، به دالیل مختلف سرمایه هایشــان 
بلوکه شــده و از بین رفته اســت. دلیل عمده آن نیز 
پیروی این صرافی های خارجی از تحریم های ظالمانه 

علیه ملت ایران بوده است.
شرکت های ایرانی؛ تنها در خانه!

با اســتقبال مــردم از این تجارت، شــرکت ها و 
صرافی های داخلی پا به این عرصه گذاشتند تا جایگزین 
داخلی صرافی های خارجی باشــند. اقدامی امیدبخش 
و مثبت که بازهــم با تعلل و بی تدبیری بانک مرکزی 
دولت تدبیر و امید در استفاده از این فرصت مواجه شد. 
ضعف بانک مرکزی در ساماندهی و حمایت از صرافی ها 
و شرکت های داخلی و خأل قانونی در زمینه مبادالت رمز 
ارز، موجب شد تا بار مسئولیت از بانک مرکزی و مجلس 
به دوش قوه قضائیه و دادســتانی بیافتد و در اقدامی 
عجیب، درخواست فیلترینگ دسته جمعی تعداد زیادی 
از این شرکت ها به کمیته مصادیق مجرمانه ارسال شود. 
اقدامی که اولین تاثیر آن، بی اعتبارسازی شرکت های 

داخلی و افزایش فرار سرمایه از کشور خواهد شد.

پیوندهای مشکوک خارجی ها 
با واسطه های ایرانی

روشن اســت که منفعت برخورد قضایی به جای 
نظــارت و ســاماندهی صنفــی، مســتقیم در جیب 

صرافی های خارجی خواهد رفت. 
همزمان با زمزمه های برخورد با صرافی های داخلی، 
چند صرافی خارجی که برخی از آنها دنباله های داخلی 
و سرخط های مشکوک ارتباط با داخل دارند، برای جذب 
ســرمایه مردم وارد عمل شــدند. یکی از مشهورترین 
این شرکت ها با عنوان »کوینکس« هم اکنون در میان 
ســایت های ایرانی بــه رتبه دو رقمی دســت یافته و 
نزدیک به 70 درصد کاربرانش را سرمایه گذاران ایرانی 

تشکیل می دهد. 
نکته جالب توجه اینجاســت تا کنون چندین بار 
برای بستن درگاه های شرکت های ایرانی و یا فیلترینگ 
دســته جمعی وبســایت های ایرانی فعال در این حوزه 
اقداماتی صورت گرفته اســت اما ســایت های خارجی 

همچنان آزادانه مشغول جذب سرمایه  هستند.

سمن هایی در خدمت بیگانگان
این گروه های مشکوک و ذی نفع در این حوزه که 
در قالب برخی انجمن ها و سمن ها نیز فعالیت می کنند، 
مردم را به سمت فعالیت در صرافی های خارجی سوق 
داده اند. نکته عجیب و قابل تامل اینجاست که وزارت 
کشور دولت اعتدال در حوزه ای مجوز فعالیت صادر کرده 
است که اساسا ماهیت اقتصادی و فناورانه داشته و ذیل 
عنوان »ســازمان مردم نهاد«، فعالیت هایی در راستای 
انحصارگرایی و رگوالتوری )تنظیم گری( در حوزه فعالین 

عرصه رمزارز را انجام می دهد.
موضوعی که در گفت وگوی چندی قبل ذوالنوری 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
با خبرگزاری فارس نیز مطرح شــد. وی اظهار داشت: 
تخلفات فراوانی در قالب برخی انجمن ها صورت می گیرد 
و دلیل آن هم این اســت که در حوزه حاکمیت مالی 
کشــور قرار ندارد و حتی ممکن اســت در آینده این 

رمزارزها به صورت خیلی خردتر وارد بازار بشوند.
این گروه ها با ناامن سازی محیط کسب و کارهای 

داخلی، عمال مقدمات خروج ســرمایه از کشور به نفع 
صرافی هایی نظیر بایننس و کوینکس را فراهم آورده اند.
انتظار می رود در روزهای پایانی دولت و همچنین 
دولت آینده، وزارت کشور در اعطای مجوزها دقت نظر 
بیشتری داشــته باشد و مجوز فعالیت خارج از حیطه 
سمن ها را به نهادهای صاحب صالحیت آن حوزه ارجاع 
دهــد.   صرافی های خارجی اکنون چند میلیون کاربر 
ایرانی دارند و هریک از آنها همانند شرکت های داخلی 
بورس، با اسناد هویتی مانند گذرنامه، گواهینامه، تهیه 
تصاویــر و ویدئو کاربران خود را احراز هویت می کنند. 
دسترسی به چنین حجم از اطالعات و اسناد هویتی به 
خــودی خود یک تهدید امنیتی و انتقال »بیگ دیتا« 

)داده های کالن( به خارج از کشور به شمار می رود.
حاال صرافی های خارجی که میلیون ها دالر از پول 
مردم ایران در حســاب های آنان در گردش است، خود 
را ملزم به رعایت مقررات FATF می دانند و قصد دارند 
ضمن شناسایی کاربران ایرانی، حساب هایی از مبدأ ایران 

را مسدود کنند.

کارشناس اقتصادی:

70 درصد سود بانکی
به جیب یک درصد سپرده گذاران می رود

با وجود ادعای ممنوعیت افزایش قیمت ها رخ داد

موج جدید گرانی کاالهای اساسی در روزهای پایانی دولت 

وزیر راه و شهرسازی:

سازمان امور مالیاتی لیست خانه های خالی را نمی پسندد!

FATF  بازی جدید کاسبان

صرافی های خارجی ارز دیجیتال در کمین سرمایه های مردم ایران

یک تولیدکننده مرغ گفت: »ســامانه بازارگاه« وزارت 
جهاد کشــاورزی در یک ماه اول جوجه ریزی به مرغداران 
نهاده نمی دهد و آنها مجبور می شــوند از بازار آزاد به چند 

برابر قیمت خریداری کنند.
ســعیده مشــایخی در گفت وگو با خبرگزاری فــارس درباره 
مشکالت مرغداران گفت: مشکل اساسی مرغداران عدم تحویل به 
موقع خوراک و نهاده است و مجبور می شوند از بازار آزاد تهیه کنند 
که هزینه های تولید را بــاال می برد، قیمت نهاده در این بازار چند 
 برابر است و بسیاری از مرغداران، نقدینگی تامین این نهاده گران را 

ندارند.
وی افزود: نرخ مصوب دولتی سویا کیلویی 3700 تومان و ذرت 
2200 تومان اســت اما در بازار آزاد به دو تا پنج برابر این قیمت ها 

به فروش می رسد.
ایــن تولیدکننــده مرغ در پاســخ بــه اینکــه وزارت جهاد 
کشاورزی به همه واردکنندگان ابالغ کرده که محموله های مستقیم 
در سامانه بازارگاه با نرخ دولتی توزیع شود پس این بازار آزاد چگونه 
شکل می گیرد، گفت: برخی از تولیدکنندگان بارهای خود را از گمرک 
به انبارهای شخصی می برند و تحت عنوان »روباری« می فروشند و 
این را مسئوالن نظارتی باید پیگیری کنند، این در حالی است که 

این نهاده ها با ارز دولتی وارد کشور شده است.
مشایخی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان 
مــرغ تعهد گرفته که مرغ زنده را به قیمت 17 هزار و 100 تومان 
بفروشند، ادامه داد: پس از اینکه این نرخ را وزارت جهادکشاورزی 
مصوب کرد، قیمت خوراک را افزایش داده، اما به قیمت مرغ دست 
نزده است.عالوه بر آن قیمت های سوخت و کرایه حمل و جوجه یک 

روزه هم افزایش شدید داشته است.
وی در پاسخ به اینکه نرخ مرغ در بازار چرا به کیلویی 35 هزار 
تومان رسیده است؟ تصریح کرد: مرغداران موظف هستند که مرغ 
را به نرخ تعیین شده بفروشند اما نحوه توزیع باید مدیریت شود که 
تولید با حداقل واســطه و با قیمت منطقی به دست مصرف کننده 

برسد.
این تولیدکننده مرغ، نرخ باالی جوجه یک روزه را مشکل دیگر 
مرغداران عنوان کرد و گفــت: با اینکه دولت قیمت 4200 تومان 
برای هر قطعه جوجه یک روزه تعیین کرده اما به قیمت شــش تا 
9 هــزار تومان جوجه ریزی کرده ایم کــه اینها هزینه های تولید را 

افزایش داده است.
این مرغــدار تصریح کرد: اینکه دولت یک نســخه برای همه 
مرغداران کشور می پیچد درست نیست، باید کارگروه هایی با استفاده 
از نظر مرغداران برای هر اســتان تصمیم بگیرند، میزان بیماری و 

تامین نهاده و شرایط تولید استان به استان فرق می کند.
گفته می شــود برخــی مرغداران بــا دریافت ســهمیه نهاده 
دولتی، اقدام به فــروش آن در بازار آزاد می کنند. به همین دلیل، 
ســامانه بازارگاه در مــاه اول، نهاده نمی دهد. بــا این حال وزارت 
جهادکشــاورزی باید از مجازات اکثریت مرغداران به دلیل تخلف 
 یک اقلیت دســت بردارد و مکانیزم دیگری برای رصد مرغداری ها، 

به کار گیرد.
ایسنا:

مستأجران در توفان بازار اجاره 
رها شده اند

با شــروع تابستان، نرخ ها به تدریج در بازار اجاره شهر 
تهران افزایش یافته و گزارش های میدانی نشــان می دهد 
تعیین سقف ۲۵ درصد برای قراردادها نتوانسته سد محکمی 

در برابر جهش قیمت ها باشد.
به گزارش ایســنا، گرانی های بازار اجاره تهران در ســال جاری 
بســیاری از مستاجران را مستاصل  کرده است. از یک طرف دولت 
اعــالم کرده صاحبخانه ها نباید بیش از 25 درصد نرخ اجاره را باال 
ببرند و از طرف دیگر گزارش های میدانی از رقم هایی فراتر از نرخ های 
دســتوری حکایت دارد. کارشناسان هم معتقدند این نوع سرکوب 
قیمتی فقط منجر به رشــد پرونده های مالک و مستاجری در قوه 
قضائیه می شود و نمی تواند تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره داشته 
باشد؛ چرا که تقریبا کل این بازار در دست بخش خصوصی قرار دارد 

و از اختیار دولت خارج است.
اگرچه ستاد ملی کرونا برای کمک به مستاجران، حداکثر نرخ 
مجاز افزایــش اجاره بها در تهران را 25 درصد اعالم کرده، گزارش 
بانک مرکزی در خردادماه 1400 رشد 34 درصدی نرخ ها را نشان 
می دهد. در کل کشــور نیز اجاره بها نســبت به خرداد سال قبل 
36.7 درصد رشد داشته و این در حالی است که سقف مجاز برای 
قراردادهای تمدید در کالنشــهرها 20 درصد و در دیگر شهرها 15 

درصد تعیین شد.
گزارش های میدانی از شــهر تهران نشــان می دهد در مواردی 
نرخ اجاره در قراردادهای تمدید بین 50 تا 70 درصد و حتی 100 

درصد افزایش یافته است.
مشــاوران امالک می گویند با وجود امتیاز قانونی که در اختیار 
مستاجران قرار گرفته تعداد کمی از افراد به مراجع قضایی مراجعه 
می کنند و ترجیح می دهند با صاحبخانه کنار بیایند. شــروط سه 
گانه ای که منجر به تخلیه می شــود ابزارهایی اســت که در اختیار 
مالکان قرار دارد. در این شــرایط کم نیستند مالکانی که به راحتی 
حکم تخلیه را به دست مستاجر می دهند؛ چنانچه مالک به منظور 
تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی 
اخــذ کرده باشــد. چنانچه مســتأجر تا یک ماه پــس از تمدید 
 قــرارداد اجاره جدید، مابه التفــاوت مال االجاره رابه موجر پرداخت 

نکرده باشد. 
چنانچه به تشــخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک 
)موجــر( به دلیــل ازدواج اوالد ذکور وی به ملک مســکونی مورد 
اجاره احراز شــود. به جز ســه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج 

مستاجر را ندارد.
به نظر می رســد رکود خرید و فروش به شکل جهش نرخ های 
اجاره بروز پیدا کرده است. با توجه به کاهش ساخت و ساز، واحدهای 
نوســاز چندانی وارد بازار اجاره نشده و البته مالکان نیز تمایلی به 
اجاره دادن آپارتمان های خود ندارند. مالکانی هم که از قبل واحدهای 
 خود را اجاره داده اند اجاره ها را بعضا تا دو برابر ســال قبل تعیین 

کرده اند.
متغیرهایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی 
بر بازار اجاره تاثیر می گذارد. هر ســه این شــاخص ها در یک سال 

اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است. 
تورم به 42 درصد رســیده، نرخ رشد ســالیانه قیمت مسکن 
شــهر تهران در اردیبهشت امســال 70 درصد بوده و سود بانکی 
نیز به شــکل رسمی از 18 درصد فراتر نرفته است. در این شرایط 
صاحبخانه ها ترجیح می دهند به جای ودیعه  بیشتر، اجاره ماهیانه  

بیشتری دریافت کنند.
اگر آذرماه ســال 1396را نقطه شــروع جهش قیمت ملک در 
نظر بگیریم، نرخ رشــد اجاره بها تا کنون حدود 350 درصد پایین تر 
از نرخ رشد قیمت مسکن بوده اما شرایط مستاجران اصال مناسب 
نیســت. ُمســکن هایی همچون وام 70 میلیــون تومانی، تعیین 
ســقف 25 درصد و اجبار مالکان به تمدید قراردادها نیز نتوانسته 
 آنطور که باید و شــاید مستاجران را از توفان بازار اجاره محافظت 

کند.

با وجود مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر »لزوم واردات 
موز صرفاً در قبال صادرات ســیب درختی«، معاون گمرک از 
ثبت سفارش واردات موز بدون صادرات سیب درختی از سوی 
برخی افــراد و اظهارنامه واردات موز به وزن ۱۵۹ هزار تن به 
ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دالر در چهار ماه اخیر خبر می دهد.
بحث واردات موز بدون صادرات ســیب که در اواخر سال گذشته 
مورد تاکید ســتاد تنظیم بازار قرار گرفته بود، حاشیه ساز شده است؛  
چند روز قبل، از سوی گمرک ایران اعالم شد، با وجود مصوبه ستاد 
تنظیم بازار درخصوص الزام صادرات سیب برای واردات موز، به دلیل 
سریع الفساد بودن موزهای وارداتی، با اخذ مجوزهای قانونی نسبت به 

ترخیص کانتینرهای موز اقدام کرده است.
در همین رابطه مهــرداد جمال ارونقی معاون گمرک در نامه ای 
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار با اشاره 
به مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر»لزوم واردات موز صرفاً در قبال 
صادرات سیب درختی«، اعالم کرد: »اخیراً برخی واردکنندگان نسبت 
به ثبت سفارش واردات موز از محل صادرات خود و یا دیگران )بدون 
سابقه صادرات سیب( اقدام و پس از حمل محموله به مبادی ورودی 
و اخذ تمامی مجوزهای الزم از واحدهای تابعه آن وزارتخانه و نیز اخذ 
تأییدیه بانک مرکزی و دریافت کد ساتا از بانک عامل ذیربط، نسبت 
به اظهار محموله وارداتی خود در گمرکات اجرایی و پرداخت حقوق 
ورودی متعلقه اقدام می نمایند که با عنایت به مفاد مصوبه صدراالشاره 
ســتاد تنظیم بازار و الــزام واردات موز صرفاً در قبال پروانه صادراتی 
سیب درختی، انجام تشریفات گمرکی این محموله ها که سریع الفساد 

نیز می باشند، با مشکل روبرو می گردد.«
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، ارونقی در این خصوص می افزاید: از 
ابتدای سال جاری تا روز 20 تیر ماه 1540 اظهار نامه واردات موز به 
وزن 159 هزار تن به گمرک اظهار و کاالی آن ترخیص شده که ارزش 
این محموله ها حدود 109 میلیون دالر بوده است. مبدا صادرات این 
کاالها به ایران نیز کشورهای، هند، ترکیه، فیلیپین و اکوادور هستند.
وی با  اشاره به اینکه، در مدت مشابه سال قبل 163 هزار تن موز 
به ارزش 106 میلیون دالر وارد کشور شده است، گفت: بر این اساس 
به لحاظ وزنی شــاهد افت 2.3 درصدی و به لحاظ ارزی شاهد رشد 

2.18 درصدی واردات موز هستیم.
به گفته معاون گمرک، منشا ارز این محموله ها نیز از محل برات 
یــا حواله مورد تایید بانک مرکزی قــرار گرفته و کد رهگیری نیز از 
سوی بانک مرکزی صادر شده است. بر همین اساس گمرک با توجه 
به حقوق مکتســبه با اخذ 20 درصد حقوق ورودی درخصوص ثبت 
ســفارش هایی که از محل صادرات موز انجام نشده بودند، نسبت به 
ترخیص محموله ها اقدام کرد. وی در خاتمه گفت: در صورتی که ستاد 
تنظیم بازار، وزارت صمت و بانک مرکزی و... همچنان بر واردات موز در 
مقابل صادرات سیب تاکید دارند، بایستی این موضوع به گمرک ابالغ و 
در غیر اینصورت مصوبه اصالح شود. گفتنی است باید وزارت صمت و 
بانک مرکزی درباره صدور مجوزهای مربوطه با وجود محدودیت های 

ستاد تنظیم بازار پاسخگو باشند.
مخابرات:

مردم هزینه تلفن ثابت را 
ماهانه پرداخت کنند

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران 
گفت: هزینه کارکرد تلفن ثابت، ماهانه محاســبه می شود و 

مشترکان به صورت ماهانه پرداخت کنند. 
محمدرضا بیدخام درباره چگونگی پرداخت هزینه کارکرد تلفن 
ثابت اظهار کرد: مشــترکان شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور 
می توانند به منظور جلوگیری از قطع تلفن، جزییات صورت حساب تلفن 
ثابت خود را از طریق آدرس پرتال شــرکت مخابرات ایران به صورت 
www.tci.ir/bill، ســامانه 2000 و شماره گیری کد #2020* و 

ثبت شماره تلفن همراه خود مشاهده و دریافت کنند.
وی با تاکید به محاسبه هزینه کارکرد تلفن ثابت به صورت ماهانه، 
خبر داد: همه مشترکین تلفن همراه می توانند از طریق شماره گیری 
کد #2020* و ثبت شــماره تلفن همراه خود، نســبت به پرداخت 
آن اقدام کنند. به گفته مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــرکت 
مخابرات ایران، امکان ثبت شــماره همراه به منظور دریافت پیامکی 
صورتحســاب تلفن ثابت فراهم است و تمام مشترکان تلفن ثابت در 
سراسر کشور می توانند با وارد کردن شماره تلفن همراه متعلق به خود، 
از ســایر خدمات سامانه #2020* شامل پرداخت قبوض تلفن ثابت، 
ثبت خرابی تلفن ثابت و پیگیری آن، پیش ثبت نام اینترنت پرسرعت، 
خرید ترافیک اینترنت پرسرعت، استعالم مانده اعتبار اینترنت پرسرعت 
و شــارژ کارت تلفن همگانی بهره مند شوند. بیدخام افزود: مشترکان 
تلفن ثابت می توانند عالو ه بر درگاه های غیرحضوری متنوع پرداخت 
شرکت مخابرات، شامل سامانه 2000، استفاده از کد دستوری ستاره 
2020 مربع و همچنین ورود به صفحه اصلی وب ســایت شرکت به 
آدرس www.tci.ir، از قابلیت یادشده برای دریافت هرچه سریع تر 
قبوض تلقن ثابت به همراه جزئیات و امکان چاپ آن بهره مند شوند. 
وی با تاکید بر لزوم ارائه خدمات غیرحضوری در کشــور گفت: 
با توجه به اهمیت ســرویس های مخابراتی به عنوان زیرساخت مهم 
تمام حوزه ها، مخابرات در تالش اســت تا تمام خدمات ممکن را به 
صورت غیرحضوری و با بهترین تنوع و گســتردگی در اختیار تمامی 

متقاضیان قرار دهد.
گفتنی است، قبض پیامکی تلفن های ثابت برای برخی مشترکان 
ارسال نشده و موجب بی اطالعی مشترکان از هزینه و قطع تلفن آنها 

شده است.

تولیدکننده مرغ:

سامانه بازارگاه در ماه اول جوجه ریزی 
به مرغداران نهاده نمی دهد

سکوت عجیب بانک مرکزی و وزارت صمت 
در برابر واردات میلیون ها دالر موز

در پی درج خبری در روزنامه کیهان مورخ 
۱4۰۰/4/۱۷با عنوان »تولیدکنندگان برق ۳سال 
اســت نمی توانند وزیر نیرو را ببینند« روابط 
عمومی وزارت نیرو توضیحات زیر را ارســال 

کرده است: 
یکی از وظایف اساسی وزارت نیرو به عنوان متولی 
صنعــت بزرگ آب و برق، ارتباط و تنظیم گری بین 
سازمان دولت و بخش خصوصی فعال در بخش های 
مختلف این صنعت از تصفیه خانه های آب و فاضالب تا 
سدها و نیروگاه هاست.  این وزارتخانه به دلیل ماهیت 
مهندســی و خدمات رسانی خود  با طیف بزرگی از 
سرمایه گذاران، پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی 
در ارتباط است و چنین ارتباط گسترده ای سبب شده 
تا وزارت نیرو به عنوان نهاد حاکمیتی در این بخش 
ضمن تماس مستقیم با بخش های فعال در پروژه ها، 

با نهادی صنفی و تشکل های خصوصی آنها نیز تماس 
مستمری داشته باشد. مستند این موضوع، برگزاری 
حدود 317 نشست با سرمایه گذاران بخش غیردولتی، 
پیمانکاران و مشاوران، سیستم بانکی و مسئوالن بازار 
سرمایه در دو ســال اخیر است که در راستای رفع 
مشــکالت پیش روی آنها انجام شده و از این تعداد 
38 جلســه با حضور مستقیم وزیر نیرو برگزار شده 
است. در این بین، ارتباط با بخش خصوصی فعال در 
صنعت نیروگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 
چرا که بیش از 60 درصد برق موردنیاز کشــور در 
این بخش تولید می شود و وظیفه نهادی وزارت نیرو 

ارتباط مستمر با این بخش است.
 این بخش به دلیــل مقیاس بزرگ کاری خود 
و همچنین نیاز آن به حضور جدی ســرمایه گذران 
بخش های خصوصی دارای چالش های خاصی است. 

از جمله اینها موضوع تسهیالت ارزی بخش خصوصی 
از صندوق توســعه ملی و نحوه بازپرداخت آنها پس 
از چالش هــای پیش آمــده در تحریم های ظالمانه 
بین المللی و جهش قیمت ارز اتفاق افتاد که شخص 
وزیر نیرو این موضوع را در شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی دولت و هیئت امنای صندوق توسعه ملی، در 
دست پیگیری داشته و به نتیجه رسانده است.  عالوه 
بر اینها، همه ساله نیز وزیر نیرو در حاشیه رویدادهایی 
مختلف در طول سال همچون نمایشگاه های  صنعت 
برق یا انرژی های تجدیدپذیر، گفت وگوی رودررویی 
بــا فعاالن بخش خصوصی ایــن صنعت دارد که به 
بررسی چالش های موجود در مسیر فعالیت این بخش 
پرداخته می شود. لذا طرح این موضوع که وزیر نیرو 
از دیدار با بخش خصوصی امتناع می ورزد، بسیار دور 

از واقعیت است.

توضیحات وزارت نیرو درباره یک خبر
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