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 4عامل غیرتحریمی موثر بر معضل نهاده ها

دارایی های مالی به داد بودجه
رسید
کارنامه هفت ماهه بودجه دولــت در سال
99نشانمیدهدکهوضعیتتحققکلمنابع
و مصارف تقریب ًا مطلوب و متعادل بوده است.
با این حال ،در سمت منابع و در شرایطی که
کسب درآمــدهــای مالیاتی دولــت هم خوب
بوده،باراصلیکاهششدیدتحققدرآمدهای
نفتی به دوش واگــذاری دارایــی های مالی و
به خصوص فروش انواع اوراق افتاده است.
موضوعی که نگرانی ها دربــاره بازپرداخت
این اوراق و نیز راهکارهای جایگزین آن در
سالهای آینده را در پی خواهد داشت.

اخبار

مجلس طرح مالیات از خانه های
خالی را اصالح کرد

مالیات خانه های خالی در انتظار
تصمیم نهایی

همزمان با صعود قیمت گوشت و مرغ به ارقام
غیر قابل بــاور ،عمده آسیب شناسی ها به
موضوعاتی نظیر چالش های موجود بر سر
راه واردات نهاده ها ،تخصیص ارز برای آن ها،
کمبود منابع ارزی و  ...معطوف شده است.
ضمن این که بحث کارشناسان در خصوص
چرایی وجود نهاده ها در بازار به رغم کمبود در
سامانه بازارگاه ،به نتیجه مشخصی نرسیده
است .با این حال ،بررسی های مرکز پژوهش
هــا ضمن مشخص کــردن ابــعــاد جــدیــدی از
ناکارآمدی سامانه بازارگاه ،نشان می دهد
موضوعاتی که ارتباطی به افزایش نرخ ارز
و تحریم ها نــدارد توجه به آن ها در شرایط
تحریم می تواند نیازهای کشور به این محصول
راهبردی را تامین کند  .به گزارش خراسان،
مرکز پژوهش های مجلس در گــزارش اخیر
خود چهار معضل غیر تحریمی تامین نهاده
های دامی را تشریح کرده است.
 -1بـــازارگـــاه عــامــل تــوزیــع سیستمی
یا ایجاد رانــت و اختالل؟! :بررسی مرکز
پژوهش ها نشان می دهد با این که اقداماتی
بــرای سیستمی کــردن نهاده به واحدهای
تولیدکننده بر اساس عملکرد واحد مرغداری
در ارائه مرغ به کشتارگاه انجام شده است ،اما

هنوز هم امکان دستکاری در این سامانه ها
و تبانی برای ارائــه آمار غیر واقعی و دریافت
سهمیه خارج از ضوابط وجود دارد.
 -2باز هم رد پای انحصار چند وارد کننده:
مرکز پژوهش های مجلس ،یکی از مشکالت
اساسی صنعت مرغداری را به صراحت وجود
انحصار واردات خـــوراک در دســت شرکت
دولتی پشتیبانی امــور دام و تعداد معدودی
واردکننده بخش خصوصی دانسته و افزوده
است بخش عمده ای از واردات توسط چند
واردکننده محدود انجام می شود و مرغداران

شیوه نامه تنظیم بازار فوالد در آستانه ابالغ با واکنش برخی فعاالن
صنعت فوالد ،نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی مواجه شد

محمد اکبری-نمایندگان مجلس به منظور
تامین نظر شورای نگهبان طرح دریافت مالیات
از خانههای خالی را اصالح و تصویب کردند تا
در صورت تایید شورای نگهبان ،این قانون وارد
فرایند اجرایی شود.براساس تصویب مجلس ،به
منظور رفع ایرادات شورای نگهبان ،واحدهای
مسکونی موقوفه که براساس استعالم از سازمان
اوقــاف و امــور خیریه امکان اجــاره آنهــا حسب
وقفنامه وجود ندارد ،مشمول مالیات موضوع
این ماده نخواهد بود.
▪توضیحات خاندوزی دربــاره رفع اشکاالت
شورای نگهبان به مصوبه مالیات خانه های خالی

خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در
تشریح اصالحات اعمال شده برای رفع ایرادات
شــورای نگهبان به طرح اصــاح مــاده  ۵۴مکرر
قانون مالیا تهای مستقیم گفت :مهم ترین
اصالحیهکمیسیونایرادیبودکهشوراینگهبان
به این موضوع داشت که کسانی که مایل هستند
خانه خالی خود را اجاره دهند یا به فروش برسانند
اگر نتوانند در مدت چهار ماه بــرای خانه خود
مشتری پیدا کنند چرا باید مشمول مالیات شوند.
وی افزود :کمیسیون برای رفع این ایراد مقرر کرد
سامانه ای از سوی وزارت مسکن ،راه و شهر سازی
راه انــدازی شود و افراد ملک خود را متناسب با
قیمت مصوب در آن قرار دهند.بدیهی است اگر
با گذشت چهار ماه به این قیمت خانه به فروش
نرفت مشمول مالیات نخواهند شد .خاندوزی
خاطرنشان کرد :موارد دیگر اصالحات این طرح،
نکات ویرایشی و موارد کوچکی بود که اصالح شد.

صید سهام از سوی حقوقی ها
شاخص کل بــورس اوراق بهادار تهران در پایان
معامالت آخرین روز هفته با افزایش  10هــزار و
 57واحد روبه رو شد .به گزارش فارس ،شاخص
کل بورس اگرچه از ابتدای بازگشایی در ساعات
اولیه با کاهش حدود  15هزار واحد روبه رو شد،
اما روند رو به رشد از میانه ساعات معامالتی بازار
شروع شد ،این نشان میدهد اشخاص حقوقی و
افراد حرفهای در صدد جمعآوری سهام ارزنده از
بازار هستند ،به گونهای که در پایان وقت معامالت،
ارزشمعامالتبورسوفرابورسبه 28هزارمیلیارد
تومانرسیدوشاخصکلبورسباافزایش 10هزار
و  57واحد به رقم یک میلیون و  367هزار و 166
واحــد رسید .شاخص کل بــورس با معیار هم وزن
امروز با افزایش  4551واحد به رقم  395هزار و
 128واحد رسید .روز گذشته نمادهای ملی مس،
فوالد مبارکه ،پاالیش نفت اصفهان ،پاالیش نفت
تهران ،بانک تجارت و فوالد خوزستان ،به ترتیب
بیشتریناثرافزایشیرادررشدشاخصکلداشتند
و برعکس نماد شستا ،با کاهش  2615واحد در
شاخصکلبورسبیشتریناثرمنفیراداشتهاست.
در پایان معامالت دیروز ،ارزش صفهای خرید به
دو هزار و  65میلیارد تومان رسید که باالترین رقم
طی هفته گذشته بود .همچنین رقم مازاد تقاضای
بازاربهسطحقابلتوجهیرسید،بهطوریکهارزش
صفهای خرید هزار و 230میلیارد تومان بیشتر از
ارزشصفهایفروشبود.بهاینترتیببورسهفته
پرنوسانخودرامثبتتمامکرد.

هشداررانتفوالدی 80هزارمیلیاردی
شیوهنامه تنظیم بازار فوالد در حالی در حال
بحث بین موافقان و مخالفان و در کش و قوس
ابالغ از سوی دولت است که موافقان طرح ،آن
را پایانی بر منافع رانتی بازار فوالد میدانند
و مخالفان نیز معتقدند ،اجــرای طرح باعث
ایجاد امضای طالیی و رانت تا  80هزار میلیارد
تومانی میشود .به گزارش فارس ،این روزها
تدوین شیوه نامه تنظیم بــازار زنجیره فوالد
به بحثی داغ بین فعاالن صنعت فوالد تبدیل
شده و جدال موافقان و مخالفان طرح بر سر
اجرا یا اجرا نشدن آن شدت گرفته است.در
این خصوص نامه نگاری و رایزنیهایی توسط
تولیدکنندگان فوالد با افراد مختلف دولتی
و مجلسی صورت گرفته و ایرادها و ابهامات
مختلفی دربـــاره آن مطرح شــده اســت .در
عین حــال ،تولیدکنندگان فــوالد همچنین
در نامهای به نهاوندیان پیشنهادهایی برای
تغییر شــیــوه نــامــه تنظیم بـــازار ف ــوالد ارائــه
کــرد هانــد .اعــتــراض تولیدکنندگان فــوالد
به عرضه محصوالت خــود در بــورس کــاال با
قیمت دستوری  20تا  35درصد ارزان تر از
قیمت جهانی است که به گفته آن ها منجر به
توزیع رانت به عده ای محدود از نوردکاران
مـیشــود و مصرف کنندگان نهایی منتفع
نمیشوند.همچنین نمایندگان مجلس با
بررسی دستورالعمل دولت برای تنظیم بازار
فــوالد ،ایرادهایی را دربــاره ایــن شیوه نامه
مطرح کردند .طبق اعالم مجلسی ها ،مهم
ترین ایرادات شیوه نامه دولت ایجاد امضاهای
طالیی و توزیع رانت نجومی به دلیل دخالت
دولت در تعیین قیمت پایه محصوالت فوالدی
است که حدود  50درصد ارزان تر از نرخهای
جهانی است و حدود  80هزار میلیارد تومان

معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور رانت
توزیع میشود.در این خصوص نمایندگان
مجلس راهکاری را نیز برای تنظیم بازار فوالد
ارائه کرده اند .به اعتقاد مجلسی ها ،با توجه
به این که ساز وکار غلط تنظیم بازار فوالد در
سه سال اخیر ،بر عرضه فوالد میانی به جای
محصول نهایی متمرکز بوده و متاسفانه نتیجه
آن عرضه فقط  35درصــد شمش خریداری
شــده در شش مــاه اول امسال و فــروش 65
درصــد باقی مانده به صــورت آزاد و طبیعتا
افزایش قیمت محصوالت نهایی به ضرر مردم
بــوده اســت ،پیشنهاد می شود ابتدا عرضه
محصوالت نهایی در بورس کاال انجام شود
و فوالدسازان ،به میزان معامالت انجام شده،
شمش مورد نیاز نوردکاران را در قالب عرضه
اختصاصی تامین کنند.همچنین رئیس
اتاق بازرگانی تهران در نامههایی جداگانه به
معاون اول و معاون اقتصادی رئیسجمهور
خواستار اصالح فوری شیوهنامه جدید تنظیم
بـــازار فـــوالد بــا مــشــارکــت بخش خصوصی
شد.خوانساری یادآور شد که به دلیل دخالت
دولت در تعیین قیمت پایه محصوالت فوالدی
که با احتساب ارز نیمایی حدود  ۲۵درصد
ارزانتــر از نرخهای جهانی است ،حدود ۸۰
هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه
نقدی کشور ،رانت توزیع میشود.

تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان
معاون فناور یهای نوین بانک مرکزی با
اشاره به اجرایی شدن ماده  11قانون پایانه
های فروشگاهی ،از تشکیل پرونده مالیاتی
برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد.
به گــزارش ایرنا ،مهران محرمیان معاون
فــنــاوری هــای نوین بانک مرکزی گفت:
براساس ایــن مــاده ،بــرای کلیه صاحبان
کارتخوان که مــودی مالیاتی نیستند با
تکمیل و صحت سنجی اطالعات ،پرونده
مالیاتی تشکیل خواهد شد .بانک مرکزی
و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار
مالیاتی هماهنگی کامل دارند .به گزارش
فــارس ،در ســا لهــای اخیر و به خصوص
پس از تحلیل داد ههــای مرتبط با مفاسد
اقتصادی که از طریق مراجع قضایی کشور
کشف و ارائه شد ،این موضوع روشن شد که
اقدامات اساسی به منظور بهبود شفافیت
اقتصادی ضروری است .در همین خصوص
قوانین و مقررات متعددی با هدف تقویت
حکمرانی در حوزه ریال به تصویب رسید که
یکی از مهم ترین آن ها ،قانون پایانههای

فروشگاهی و سامانه مودیان است .براساس
ماده  ۱۱این قانون ،بانک مرکزی موظف
بــوده اســت تا تاریخ  ۱۱آبــان امــســال ،در
راســـتـــای ســامــان دهـــی دســتــگــاههــای
کارتخوان بانکی یا درگــا ههــای پرداخت
الکترونیکی ،اول این که :شناسه یکتا به
هر یک از پایانههای فروشگاهی اختصاص
دهد و دوم این که :اطالعات تراکنشهای
بانکی شامل مانده اول دوره ،وجوه واریزی،
وج ــوه بــرداشــت شــده و مــانــده آخــر دوره
همه حسا بهای متصل به دستگا ههای
کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت
الکترونیکی را ب ـهصــورت بــرخــط بــرای
سازمان امور مالیاتی ارسال کند .تبصره
این ماده همچنین بانک مرکزی را موظف
کــرده اســت تا از تاریخ  ۱۲آبــا ن امسال،
اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی()pos
یا درگاههای پرداخت الکترونیکی به شبکه
پرداخت بانکی کشور را در صورتی که تعلق
آن ها به مودی معین توسط سازمان امور
مالیاتی تأیید نشده باشد ،ممنوع کند.

مجبور به تهیه نهاده های مورد نیاز با قیمت و
شرایط یک طرفه و نامناسب هستند بنابراین
باید اقدام های الزم برای جلوگیری از رانت و
انحصار در این حوزه انجام شود و تنوع بخشی به
واردکنندگان در دستور کار قرار گیرد .البته در
تنوع بخشی ،باید صالحیت و سابقه افراد را از
ابعادی نظیر تجارت و شناخت درخصوص نهاده
ها در نظر گرفت .نظارت جدی در گمرک و بازار
بر کیفیت نهاده ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
 -3وابستگی مهلک به واردات نهاده
ها از چند کشور محدود و حتی آمریکا:

طبق اعــام مرکز پــژوهــش هــا ،هــم اکنون
بخش «عمده ای» از نهاده های دامی مورد
استفاده در صنعت طیور ،از سه کشور برزیل،
آرژانتین و آمریکا وارد می شود .این در حالی
است که با توجه به نقش این محصوالت در
تامین امنیت غذایی کشور ،الزم است مبادی
وارداتی آن ها بر اساس معیارهایی همچون
داشتن روابط سیاسی مناسب ،بعد مسافت
و داشتن روابــط تجاری دو سویه تغییر یابد.
همچنان که ظرفیت بالفعل و بالقوه تولید این
محصوالت در کشورهای همسایه ،منطقه و
همسو وجود دارد.
 -4اعتیاد سبد خ ــوراک دام کشور به
محصوالت کم تنوع و لوکس :عالوه بر همه
این ها ،مرکز پژوهش ها تاکید می کند خوراک
دام کشور از تنوع کافی برخوردار نیست و به
جیره غذایی لوکس واردات ــی متکی است.
این در حالی است که به عنوان مثال به جای
ذرت می توان از ضایعات بوجاری گندم و نیز
به جای کنجاله سویا می توان از کنجاله کنجد
و آفتابگردان استفاده کرد که بررسی ها نشان
می دهد در صورت استفاده مناسب ،مشکلی
برای مرغ ایجاد نخواهد شد و بازدهی تولید
تحت تاثیر معناداری قرار نخواهد گرفت.

درنطقپیشازدستورقالیبافمطرحشد:

تشریح طرح های مجلس درباره
4مطالبه اقتصادی رهبرانقالب
رئیس مجلس با اشــاره به بیانات رهبری
درخصوص اداره اقتصادی کشور ،برنامه
و اقدامات مجلس در چهار فصل راهبردی
مد نظر ایشان را تشریح کرد و گفت :سازمان
برنامه باید الیحه بودجه را با ایجاد تغییرات
الزم به مجلس ارسال کند.
▪سازمان برنامه ،بودجه را با تغییرات الزم
ارسال کند

بــه گ ــزارش خــبــرگــزاری خانه ملت ،دکتر
محمد باقر قالیباف در نشست علنی دیروز
مجلس بــا اش ــاره بــه بیانات رهبر انقالب
در جلسه شــورای هماهنگی اقتصادی به
چهار سرفصل مهم مطرح شده در بیانات
رهبر معظم انقالب در خصوص طرح های
مجلس در ارتــبــاط بــا ایــن چهار سرفصل
اشاره کرد و گفت :همان طور که همه متفق
القول هستیم اصالح ساختار بودجه ،
محور اول بسته اقتصاد مــردمــی مجلس
است و همکاران محترم ،به ویژه نمایندگان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با کمک
مرکز پــژوهـشهــای مجلس ما ههاست با
نمایندگان محترم سازمان برنامه و بودجه
در حال رایزنی هستند تا انشاءا ...بودجه
سال آینده کشور با رعایت اصول مصوب
اصالح ساختار بودجه ارسال شود.رئیس
مجلس در ادامه مطرح کرد :با توجه به تاکید
رهبر معظم انقالب ،از سازمان برنامه و
بودجه انتظار میرود ،همان طور که پیش
از این وعد ه داده بودند ،بودجه را با ایجاد
تغییرات الزم ارسال کنند تا بار فشار کسری
بودجه کاهش یابد.قالیباف با اشــاره به
سرفصل دوم مورد تاکید رهبر انقالب گفت:
سرفصل دوم مربوط به جهش تولید است که
در بسته اقتصاد مردمی با عنوان رونق
کسبوکار و ایجاد اشتغال بــرای جهش
تولید مورد توجه نمایندگان قرار گرفته و در
این خصوص طرح های مختلفی در دستور
کار مجلس است.
▪طرح های مجلس برای مسکن و خودرو

وی طرح های جهش تولید مسکن ،سامان
دهی بازار خودرو ،سامان دهی بازار زنجیره
فــوالد و اصــاح خرید تضمینی محصوالت
ک ــش ــاورزی و تصویب اعــطــای تسهیالت
در خصوص آن را از گام های مهم مجلس
یازدهم در این باره برشمرد.رئیس مجلس
اظهار کرد :در سرفصل سوم یعنی افزایش
ســـرمـــایـــهگـــذاری دولـــتـــی و نــهــادهــای
عمومی ،تصویب قــانــون افــزایــش سرمایه
شرکتها از محل صرف سهام بدون حق تقدم
اقدام مهمی بود که مجلس در تالش خواهد
بود بر اجرای درست آن به نحوی که به بهبود
شرایط اقتصادی کمک کند ،نظارت کند.
▪پیگیری مجلس بــرای اجـــرای هــر چه
سریع تر قانون حمایت معیشتی

قالیبافهمچنینیادآورشد:سرفصلچهارم

مورد مطالبه مقام معظم رهبری ،ضرورت
حمایت از قشرهای ضعیف است .مردم عزیز
ما مطلع هستند که در چهار ماه گذشته،
نمایندگان محترم ،به طور مداوم پیگیر به
سرانجام رسیدن قانون حمایت معیشتی
از مردم بودهاند.وی با اشاره به تاکید دیروز
مقام معظم رهبری و انتظار مــردم گفت:
اکنون این امیدواری وجود دارد که دولت و
مجلس با هماهنگی و همکاری هر چه سریع
تــر ،قانون حمایت معیشتی از مــردم را به
مرحله اجرا برسانند و انتظارات موجود را
پاسخ دهند .طبق این قانون ،باید تا پایان
سال به  60میلیون نفر از هموطنان عزیز ما،
یارانه کاالهای اساسی پرداخت شود.
▪واکنش قالیباف به افزایش قیمت مرغ

قالیباف رئیس مجلس افزود :ختم کالم این
که ،این روزها گرانی های افسارگسیخته
دغدغه اصلی مــردم شــده اســت و زندگی
را بــر مــردم ســخــت و پـــدران را شرمنده و
شرمسار خــانــواده ها کــرده اســت .گرانی
های کمرشکنی که یک روز با تخم مرغ آغاز
شد و اکنون به مرغ رسیده  و امروز قیمت
مــرغ تــبــدیــل بــه نــمــادی از نــاکــارآمــدی و
ناهماهنگی در اجرا و سیاست گذاری شده
است .
رئیس مجلس در پایان تاکید کرد :ضروری
است بخشهای مختلف دولت با هماهنگی
کامل به سرعت بــرای سامان دهی مجدد
بازار کاالهای اساسی به خصوص مرغ اقدام
کنند در همین زمینه الزم است کمیسیون
کشاورزی مجلس با سرعت و دقت وظیفه
نظارتی خــود را در ایــن بــاره انــجــام دهــد و
گزارش آن را به مجلس و مردم ارائه کند.

بازار خبر

پشت پرده گرانی پرتقال
مهر  -رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به این
که دالالن ،پرتقال مازندران را در حجم وسیع
برای صادرات خریداری کرده اند ،افزود :دالالن
پرتقال را کیلویی  ۱۳هــزار تومان از کشاورز
خریداری میکنند که این قیمت سبب شده
کــشــاورزان بــرای ارســال بار به میدان مرکزی
تهران تمایلی نداشته باشند .وی با بیان این که
سال گذشته پرتقال روی درخت کیلویی دو هزار
تومان از کشاورز خریداری میشد،خاطر نشان
کرد :امسال کشاورزان مازندران ،پرتقال را روی
درخت کیلویی هفت هزار تومان میفروشند
که این قیمت منطقی نیست .دارایی نژاد ادامه
داد :وقتی کشاورز پرتقال را کیلویی هفت هزار
تا هفت هزار و  ۵۰۰تومان به صورت عمده عرضه
کند سه هزار تومان نیز هزینه بسته بندی ،کارگر
و حمل به آن اضافه میشود بنابراین عمده
فروش با هزار تومان سود آن را به قیمت  ۱۱تا
 ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان در میدان مرکزی معامله
میکند و در نهایت این محصول با  ۳۰درصد
سود خرده فروش به قیمت  ۱۵تا  ۱۶هزار تومان
به دست مصرف کننده میرسد.

کاهش  15درصدی صدور پروانه
ساختمانی در بهار
فارس – بر اساس گــزارش مرکز آمــار ،بررسی
نتایج طــرح گــــردآوری اطــاعــات پــروانـههــای
ساختمانی صــادر شده توسط شهردار یهای
کــشــور در فــصــل بــهــار س ــال  ٩٩کــاهــش ١٥
درصــدی واحدهای مسکونی پیشبینی شده
در پروانههای صادر شده را نسبت به فصل قبل
(زمستان  )98نشان میدهد .همچنین این آمار
نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٦.٨
درصد افزایش داشته است. 

خط فقر در تهران  ۱۰میلیون
تومان شد
تسنیم  -یک مدرس دانشگاه گفت :در سال ۹۹
بسیاری از پژوهشها نشان داده که خط فقر در
تهران به  ۱۰میلیون تومان رسیده است .زهرا
کریمی،عضو هیئت علمی دانشگاه گفت:
هزینه اجاره مسکن و خوراک و ...شرایط را به
سمتی برد که شاهد مهاجرت افــراد به حومه
شهر هستیم ،که همین موضوع هم عــاوه بر
هزینه اجاره ،هزینه دوری راه و حمل و نقل و...
را نیز بر خانوادهها تحمیل کرده و تقریبا شاهد
هستیم طبقه متوسط در حال نزدیک شدن به
طبقه فرودست است .طبق آمارهای منتشر شده
در بیش از  50درصد خانوادههایی که زیر خط
فقر قرار دارند حداقل یک نفر مشغول کار است
اما مشکل ،درآمد پایین این فرد شاغل است که
درآمدش کفاف هزینهها را نمیدهد و خانواده
در زیر خط فقر قرار گرفته است.

هزینه وام مسکن متاهالن
به  ۳۴میلیون تومان رسید
اقتصادنیوز  -در چهارمین روز آذر دومین رکورد
ارزانی وام مسکن به ثبت رسید .در این روز هزینه
وام مسکن مجردان به  ۲۰میلیون کاهش یافت
و همین موضوع سبب شد تا نرخ سود این وام به
پایین تر از حد  ۲۲درصد تنزل یابد .از آن جا که
بانک مسکن مبلغ وام برای مجردان را 140
میلیون تومان و بــرای متاهالن  240میلیون
تومان اعالم کرده است ،مجردها نیازمند خرید
 280ورق و متاهالن  480ورق خواهند بود.
بنابراین مجردها برای دریافت وام مسکن باید
 20میلیون تومان و متاهالن  34میلیون و 300
هزار تومان اوراق تهیه کنند.

