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 4مانعساخت 4میلیونمسکن

اجازه دولت برای تامین مالی
طرح های عمرانی از طریق بورس

گالیه های صریح رئیس جمهور از روند پیشرفت طرح ساخت  4میلیون مسکن ،نشان دهنده ضعف های این طرح است،
این ضعف ها چیست؟

بــررســی آم ــاره ــای وزارت صــمــت نشان
مـیدهــد در ســال  ۱۴۰۰درمجموع ۲۲
هزار و  ۳۵۲دستگاه تراکتور کشاورزی و
باغی در کشور تولید شده که نسبت به تولید
 ۲۱هزار و  ۷۳۵دستگاه تراکتور در سال
 ،۱۳۹۹رشد  2.8درصدی داشته است .با
این حال ،این رشد مثبت روی دیگری نیز
دارد که نشان می دهد با تعداد کشاورزان
نامتناسب است .براساس آمارهای وزارت
جهاد کشاورزی مجموع تراکتورهای فعال
در دست کشاورزان و باغداران و  ...در کشور
تا پایان سال  ۱۴۰۰به  ۵۷۶هزار و ۳۹۱
دستگاه رسیده است .با در نظر گرفتن این
نکته که از چهار میلیون بهر هبردار بخش
کشاورزی کشور تعداد  ۳میلیون و ۳۵۹
هــزار نفر دارای زمین (زمین کشاورزی)
هستند ،در نتیجه باید گفت به ازای هر
 5.8کشاورز دارای زمین تنها یک دستگاه
تراکتور در ایران وجود دارد! (با اقتباس از
نود اقتصادی)

بازار خبر

تکذیب صدور مجوز گرانی مواد
شوینده
ایرنا  -برخالف برخی شایعات منتشر شده در
فضای مجازی ،قیمت مــواد شوینده افزایش
نیافته و هیچ مــجــوزی در ایــن زمینه بــرای
کارخانجات تولیدکننده صــادر نشده است.
یک مقام آگاه در ستاد تنظیم بازار گفت :تاکنون
هیچ بحث و تبادل نظری در خصوص قیمتهای
جدید محصوالت صنایع شوینده انجام نشده و
هر گونه افزایش قیمت در این حوزه فاقد مجوز
اســت .گفتنی اســت نامه منتشر شــده در این
زمینه در فضای مجازی که حاکی از افزایش 30
تا  80درصدی انواع محصوالت یاد شده است،
فاقد تاریخ ،امضا و مهر است و به نظر میرسد
فضاسازی برخی اعضای این انجمن بهمنظور
دریافت مجوز افزایش قیمت باشد.

حقگو-دولت ساخت چهار میلیون مسکن در
قالب نهضت ملی مسکن را هدف گذاری کرده
با این حال ،بررسی ها و گالیه صریح روز سه
شنبه رئیس جمهور از روند اجرایی این طرح،
تصویر مطلوبی از پیشرفت آن را نشان نمی
دهد و حاکی از ضعف های موجود در اجرای
این طرح بزرگ است.
▪تاخیر قابل تامل در ابالغ مصوبات جلسه
شورای عالی مسکن

به گزارش فارس ،با این که جلسه دوم شورای
عالی مسکن  25آبــان ســال گذشته برگزار
شد ،اما هنوز مصوبات این جلسه به نهادهای
ذی ربط ابالغ نشده است .یکی از تبعات این
قضیه متوقف شدن روند پرداخت تسهیالت
به  200هــزار مسکن روستایی اســت .این
تسهیالت با رقم  200میلیون تومان و سود 5
درصد و بازپرداخت  20ساله در جلسه مذکور
به تصویب رسیده است.
▪شوک آورده اولیه به متقاضیان

به استناد آخرین آمار موجود از بانک مسکن،
تعیین آورده اولــیــه سنگین ( 40میلیون
تومانی) سبب شده تا  40درصد متقاضیان
واجــد شرایط معرفی شــده به بانک ،آن هم
در شرایطی که حتی موقعیت زمین واحد
مسکونی خود را در ابتدا نمی دانند ،پرونده
تشکیل ندهند و احتما ًال عطای نهضت ملی
مسکن را به لقایش ببخشند .گــزارش 27
فروردین ماه ایسنا نیز در این زمینه نشان می

دهد که متقاضیان بسیاری از جمله در شهر
جدید پرند (تــهــران) هستند که می گویند
تاکنون  160میلیون تومان واریــز کرده اند
اما هنوز پروژه شان به پیشرفت  10درصد نیز
نرسیده است .این ها در حالی است که انتظار
می رفت وزارت راه در گام اول به جای دریافت
آورده اولیه سنگین ،به وصــول تسهیالت از
منابع داخلی بانکی بپردازد.
▪چرا منابع بانکی زیادی را نمی توان
درگیر این پروژه کرد؟

به گــزارش خراسان ،البته در آن سو نیز باید
اذعان کرد که مشکالت تامین مالی مسکن
از سوی بانک ها کم نیست .بر اساس قانون
جهشتولیدمسکن،بانکهامکلفاندحداقل
 20درصد از تسهیالت پرداختی نظام بانکی
در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول

و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به
طوری که در سال اول اجرای قانون ،حداقل
از  360هزار میلیارد تومان تسهیالت برای
واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد.
این در حالی است که طبق آخرین گزارش
بانک مرکزی درخصوص مقاصد تسهیالت
پرداختی در بخش های اقتصادی ،در سال
 ،1400بخش عمده و بیش از  65درصد از
کل تسهیالت بانکی با هدف تامین سرمایه در
گردش پرداخت شده که ماهیت کوتاه مدتی
دارد .از سوی دیگر در این مدت ،سهم بخش
مسکن از تسهیالت پرداختی بانک ها بین 5
تا  6درصد بوده است .به این ترتیب ،مشخص
اســت که با تخصیص هر ساله  20درصــد از
تسهیالت پرداختی بانک ها به تسهیالت
بلندمدت مسکن ،دو سناریوی ناگوار ممکن
است اتفاق بیفتد .در حالت اول و در صورتی

گردش مالی 100هزار میلیاردی 1005دالل ارزی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اعالم
کــرد :ســوداگــران ارزی که حسب اعــام بانک
مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش
غیر مجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی کنند،
مشمول پرداخت مالیات علی الحساب بر درآمد
میشوند.روابط عمومی سازمان امور مالیاتی
کشور در اطالعیه ای تأکید کرد ،سوداگران ارزی
که حسب اعالم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی
اقدام به خرید و فروش غیر مجاز ارز خارج از شبکه
بانکی یا صرافی ها کرده باشند ،در اجرای ماده
 ۱۶۳قــانــون مالیا تهای مستقیم ،مشمول
پرداخت مالیات علیالحساب بر درآمد میشوند.

اختالل در سامانه فروش یکپارچه
خودرو
تسنیم  -در حالی دومین روز آغاز به کار سامانه
یکپارچه تخصیص خــودرو را سپری میکنیم
که برخی خریداران با مشکالتی در بارگذاری
اطالعات و نهایی کردن ثبتنام مواجه هستند.
البته در این سامانه ،بــازه زمانی یکهفتهای
برای ثبتنام متقاضیان در نظر گرفت ه شده است
و تقدم یا تأخر زمــان ثبتنام ،هیچ تأثیری بر
قرعهکشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت
و مراسم قرعهکشی با نظارت سازمان حمایت
مصرفکنندگانوتولیدکنندگانانجاممیشود.

یارانه  20هزار میلیارد تومانی
سوخت هواپیما در جیب
ثروتمندان
فارس  -سالیانه حدود  20هزار میلیارد تومان
یارانه سوخت جت به جیب  3تا  4درصد از افراد
پردرآمد جامعه میرود که از ناوگان هوایی برای
سفرهای کاری و تفریحی خود استفاده میکنند
در حالی که قشرهای متوسط و ضعیف چندان
بهر های از این یارانه ندارند .به طور میانگین
روزانه حدود  4تا  4.5میلیون لیتر سوخت جت
در هواپیماهای مسافربری مصرف میشود که
معادل سالیانه رقم  1.65میلیارد لیتر است.
هــم اکــنــون قیمت سوخت جــت لیتری 600
تومان است در حالی که طبق آمار بورس انرژی،
سوخت جت با میانگین قیمت لیتری  13هزار
و  400تومان قیمتگذاری و صادر میشود.

 ۲۰درصد گندم وارداتی سال
گذشته ایران از اوکراین بود
ایرنا  -رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان
این که بخش عمده واردات گندم ایران از روسیه
و اوکراین بوده است،اظهار کرد :سال گذشته
 ۲۰درصــد گندم واردات ــی از اوکــرایــن صورت
گرفته است بنابراین جنگ این دو کشور تاثیر
بسزایی در اختالل در تامین این محصول در دنیا
و به دنبال آن در ایران دارد.

که بانک ها این قانون را به طور کامل و با منابع
موجود اجرا کنند ،طبیعی است که یک پنجم
منابع بانکی به طــور بلندمدت درگیر این
قانون و به اصطالح منجمد خواهد شد و توان
تسهیالت دهی بانک ها در بخش های دیگر
و به خصوص سرمایه در گردش که این روزها
بنگاه های اقتصادی به شدت به آن نیازمندند،
کاهش خواهد یافت .در حالت دوم ،ممکن
است بانک ها با حفظ قدرت تسهیالت دهی
خود به بخش های دیگر ،سراغ تامین منابع
مالی این قانون با اضافه برداشت از منابع بانک
مرکزی بروند که درآن صورت تبعات تورمی آن
قابل پیش بینی خواهد بود.
▪تامین زمین تاکنون فقط برای  30درصد
واحدها

مسئله بعدی نهضت ملی مسکن معطوف به
مسئله زمین است .با توجه به محاسبات انجام
شده ،در چنین شرایطی نهضت ملی مسکن
در هر سال با هدفگیری ساخت یک میلیون
واحد مسکونی به حداقل 50هزار هکتار زمین
نیاز دارد .با وجود این میزان نیاز به زمین برای
ساخت یک میلیون مسکن در سال ،متاسفانه
آمارهای مبهمی برای تامین زمین بر اساس
واحد هکتار ارائه شده است.در همینخصوص
به استناد آمار غیر رسمی رسیده به خبرگزاری
فارس ،کل زمینهای تامین شده برای نهضت
ملی مسکن  15هزار هکتار بوده که تنها 30
درصد از واحدهای مسکونی نهضت ملی را
پوشش میدهد.

 41درصدسهامسایپارویمیزفروش

در این اطالعیه آمده است :اقدامات الزم برای
شناسایی و وصــول مالیات از  ۱۰۰۵سوداگر
ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که در طی
دو سال گذشته از طریق بیش از  ۵۰۰۰حساب
بانکی به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه بانکی
و صرافیها اقدام به خرید و فروش ارز کردهاند ،در
دست رسیدگی مالیاتی است.
این گزارش میافزاید گردش مالی این دالالن
ارزی بیش از صد هزار میلیارد تومان بوده است
که  ۷۳۱نفر از ایــن دالالن ارزی فاقد سابقه
مالیاتی بوده و برای اولین بار برای آنها پرونده
مالیاتی تشکیل شده است.

سایپا آگهی واگذاری  41درصد از سهام
خــود به صــورت بلوکی را منتشر کــرد تا
گامی برای تحقق یکی از دستورات هشت
گانه رئیس جمهور بــرای تعیین تکلیف
واگذاری مدیریت خودروسازان برداشته
شود.
به گزارش ایرنا ،روز گذشته شرکتهای
گروه سرمایهگذاری سایپا ،سرمایهگذاری
گــروه صنعتی رنــا ،گــروه سرمایهگذاری
کارکنان سایپا و سرمایهگذاری و توسعه
صنعتی نیوان ابتکار با انتشار آگهی اعالم
کردند که قصد دارند مجموع سهام خود
در شرکت سایپا را که حدود  ۴۱درصد از
سهام این شرکت است بهصورت بلوکی به
اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط
با رعایت ضوابط و مقررات مربوط واگذار
کنند .ایــن سهام در حقیقت بــه شکل
خودسهامداری در اختیار این شرکت ها
بــوده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم
زیرمجموعه سایپا محسوب می شوند.
این در حالی است که بیش از  17درصد
سهامسایپانیزدراختیارسازمانگسترش
و نوسازی صنایع ایران (ایــدرو) است که

زیرمجموعه وزارت صمت محسوب می
شود اما به دلیل در وثیقه بودن این سهام،
فعال امکان واگذاری آن وجود ندارد.
سایپا اعالم کرده است که شرایط عرضه
و واگذاری این سهام پس از تکمیل فرایند
مربوط و از طریق سازمان بورس و اوراق
بهادار به اطالع متقاضیان خواهد رسید.
اگرچه براساس اطالعیه اعالم شده ،این
سهام به صورت بلوکی عرضه خواهد شد.
به گزارش خراسان ،با توجه به ارزش روز
 42.8هزار میلیارد تومانی شرکت سایپا
در بــورس 41 ،درصد سهام این شرکت
معادل  17.5هزار میلیارد تومان ارزش
دارد اما به دلیل عرضه به صورت بلوکی
که دو کرسی هیئت مدیره را در اختیار
خریدار قرار می دهد ،پیش بینی می شود
ارزش بلوک واگــذار شــده ،حداقل 20
درصد بیش از ارزش خرد آن باشد و بلوک
مزبور بیش از  21هــزار میلیارد تومان
فروخته شود .با این حال این سوال مطرح
است که آیا این واگــذاری منجر به توقف
واقعی خودسهامداری در ایــن شرکت
خواهد شد؟

رئیسسازمانتعزیراتبااشارهبه 5برابرشدنضریبجرایمتخلفاتوپروندههایپسازمردمیسازییارانههاخبرداد

جرایمنجومیبرایمتخلفانبازار
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشــاره
به افــزایــش اختیارات و رویــکــردهــای جدید
این سازمان ،از افزایش سرعت رسیدگی به
تخلفات ،ضریب پنج برابری جریمه متخلفان
بــازار ،افزایش جریمه درج نکردن قیمت از
 80هــزار به  10میلیون تومان و همچنین
جریمه های کالن شرکت ها از جمله جریمه
 200میلیارد تومانی یک شرکت تولید پوشک
و  1100میلیاردتومانییکشرکتفوالدیدر
طولیکهفتهاجرایطرحمردمیسازییارانه
ها خبر داد.به گزارش تسنیم ،رئیس سازمان
تعزیراتحکومتیدربرنامهصفاولشبکهخبر
به شرح اقدامات این سازمان در کنترل بازار در
زماناجرایطرحمردمیسازیوتوزیععادالنه
یارانه ها پرداخت و از کاهش سرعت رسیدگی
به کمترین زمان ممکن خبر داد .اصانلو گفت:
اکنون زمان رسیدگی به این صورت است که
در تخلفات گرانفروشی یا هر نوع تخلفی که
مهم و ملی باشد و بستر ملی داشته باشد ،ظرف
دو تا سه روز منتهی به صدور حکم شده است.
وی تأکید کرد :میانگین رسیدگی تعزیرات
حکومتیازمهرماهگذشتهتاکنونازحدود80
روز به  29روز رسیده که البته این زمان برای
قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانههاست.
سیاستمادرپروندههایمهموخاصایناست
که بتوانیم ظرف 24ساعت صدور حکم کنیم.

▪رسیدگی به تخلفات بازار باید مانند
جریمه خودروی متخلف باشد

اصانلو دربــاره مصوبه ســران قوا درخصوص
افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی
گــفــت :قبل از مصوبه ســـران قـــوا ،فرایند
رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی به
خالف هدف دوم از تشکیل این سازمان بود
که رسیدگی به تخلفات از دادسرا به آن محول
شده بود .با گرفتن اختیارات سازمان تعزیرات
حکومتی دوباره به همان مسیر بازگشته بودیم
و پروند ه تخلفات برای رسیدگی به دادسرا
ارس ــال مـیشــد .وی تأکید کــرد :مــا اصــاح
آییننامه را به آن سمت بردیم که اگر رسیدگی
به تخلفات میخواهد مؤثر باشد باید مانند
رسیدگی به تخلفات رانندگی رفتار کنیم که
در آن اگر شخصی مرتکب تخلف شود ،جلسه
محاکمه تشکیل نمیشود و متخلف مجازات
و حکم ابالغ میشود و اگر اعتراضی صورت
گرفت به اعتراضات رسیدگی میشود.
▪ضریب  5برابری برای جریمه متخلفان
بازار

اصانلو ادام ــه داد :چالش و آسیبی کــه در
ســازمــان تــعــزیــرات حکومتی در رسیدگی
بــه پــرونــدههــا داشتیم ایــن بــود کــه بهلحاظ
مقرراتی و موانع قانونی ،امکان رسیدگی
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تــوأم با سرعت نبود و مجازا تها هم اساس ًا
بــازدارنــده نبود .چکیده افزایش اختیارات
این است که مجازا تها ضریب پنج برابری
خورد هاند .پیش از مصوبه سران قوا جریمه
احتکار کاال70درصد قیمت کاال بود ،یعنی اگر
ک میلیاردی را احتکار
یک بازاری یک کاالی ی 
میکرد70درصد یک میلیارد مجازات آن
شخص بود اما اکنون و با مصوبه جدید ،ضریب
پنج برابری میخورد که  350برابر است،
یعنی حاال اگر کسی احتکار کند  350برابر
ارزش آن کاال مجازات میشود یا جریمه درج
نکردن قیمت  80هزار تومان بوده که االن 10
میلیون تومان شده است.
▪جریمه  11هزار میلیارد ریالی یک
شرکت فوالدی

رئیس ســازمــان تعزیرات حکومتی ادامــه

داد :در مــدت اجــرای طــرح مردمیسازی
یارانهها در مدت یک هفته اخیر ،بیش از شش
هزار شکایت و گزارش به تعزیرات حکومتی
رسیده که تقریب ًا به همین میزان هم رسیدگی
صورت گرفته است ،البته رویکرد ما این بود
که در ایــن مــدت پروند ههای مهم و ملی و
تأثیرگذار را رسیدگی کنیم و بر این اساس
شرکت تولیدی پوشک با جریمه سنگین
 200میلیاردی مواجه شد ،شرکت نوشیدنی
هفته گذشته محکوم شد ،یک شرکت تولید
ماکارونی  380میلیارد تومان جریمه شد
و دو نفر از مدیران دولتی که مرتکب گران
فروشی شده بودند ،انفصال دایم از خدمات
دولتی گرفتند یا پروندهای داشتیم برای یک
شرکت فوالد که عرضه خارج از شبکه داشت
و 11تریلیون ریال ( 11هزار میلیارد ریال)
محکوم شده است.

بردبار :قانون بودجه امسال در تبصره 4به دولت
اجــازه داده اســت تحت شرایطی درخصوص
تامین مالی طرح های عمرانی از طریق ابزارها و
روش های بازار سرمایه اقدام کند.در این تبصره
همچنیناجازهتهاترطرحهایعمرانینیمهتمام
با بدهی طلبکاران از دستگاه های اجرایی تحت
شرایطی داده شده است.
بند ج تبصره  4قانون بودجه امسال می گوید:
به دولــت اجــازه داده میشود نسبت به تأمین
مالی طرح های تملک داراییهای سرمایهای
که اهمیت و کارکرد راهبردی آن ها با پیشنهاد
دستگاه اجرایی ذ یربــط ظرف یکماه پس از
پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید سازمان برنامه
و بودجه کشور میرسد ،از طریق ابزارها و روش
های بازار سرمایه اقدام کند.
البته سقف مشخصی نیز برای تامین مالی از این
طریق تعیین شده و در ادامه این بند آمده است:
سقف منابع موضوع این بند حداکثر  30درصد
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مصوب
در هر فصل تعیین میشود.

در حاشیه دولت

خبر اوجی از شناسایی بازارهای
جدید برای نفت ایران
هـــــادی مــحــمــدی -
جــواد اوجــی وزیــر نفت
در ح ــاش ــی ــه جــلــســه
هیئت دولت و در جمع
خبرنگاران در پاسخ به
ســوال خــراســان مبنی
بر این که رویترز مدعی
شده ما با تخفیف نفت را می فروشیم ؟ اظهار کرد:
خوشبختانه در بحث فروش نفت ،هم بازارهای
جدیدی که در دولت سیزدهم طی این  9ماه پیدا
کرد و هم ظرفیت های جدیدی که ایجاد کردیم
کمک کرد که نفت را به قیمت خوبی بفروشیم.
وی دربــاره درخواست عربستان بــرای رایزنی
درخــصــوص مــیــدان گــازی آرش گفت :اجــازه
بدهید وزارت خارجه در این زمینه صحبت کند،
زیرا در این خصوص وزارت امور خارجه در حال
صحبت و حل و فصل موضوع اســت .ما برنامه
مطالعاتمانرویمیدانآرشتقریب ًاتکمیلشده
و با برنامهریزی خوبی که شرکت ملی نفت انجام
میدهد ،به زودی نصب سکو در آن جا انجام
خواهد شد .از نظر ما میدان آرش بین کویت،
عربستان و ایران مشترک است.
وزیر نفت در پاسخ به سوالی دربــاره این که آیا
روسیه در تــاش اســت که فــروش نفت ایــران
کاهش یابد؟ افزود :همه دنبال مشتری هستند.
با توجه به تحریمی که روسیه در زمینه انرژی
داشته ،آن را دنبال می کند .ما خوشبختانه
بــازارهــای جدید و ظرفیت هــای جــدیــدی را
شناسایی کردیم که به وضعیت صــادرات نفت
جمهوری اسالمی ایران کمک می کند.
اوجــی دربـــاره ایــن که آیــا صـــادرات نفت ما در
دوران تحریم افزایش یافته است؟ گفت :بله .ما
مشتری های خود را کامل داریم و خوشبختانه
بازارهای جدیدی را شناسایی کردیم و بازارهای
جدیدتری هم به ما اضافه می شود.

وعده واردات خودروی اقتصادی
به جای خودروی گران قیمت
سیدرضا فاطمی امین
وزیـــر صــنــعــت ،معدن
و تــجــارت در حاشیه
جلسه هیئت وزیران در
جمع خبرنگاران درباره
انحصار واردات خودرو
تصریح کرد :انحصاری
نیست .کلیات آن در دولت مصوب شد و درباره
یکی از بندهای آن سواالتی مطرح و قرار شد
کمیسیون اقتصادی آن را بیشتر بررسی کند.
در این آیین نامه انحصاری نداریم و دنبال این
هستیم که خودروی اقتصادی به جای خودروی
گران قیمت و تجمالتی وارد شود و تمرکز بیشتر
بر واردات خــودروی اقتصادی است.فاطمی
امین درباره اوضاع بازار نیز گفت :از هفته آینده
سامانه نظارت مردمی شروع به کار میکند .وی
افزود :از هفته آینده ،برگههای نظارت مردمی
روی کــاالهــا درج مـیشــود و شــهــرونــدان اگر
تخلفی دیدند و رضایتی دارند با اعالم سامانه و
یک اپلیکیشن به اسم “صمت من” می توانند آن
را اعالم کنند و به صورت خودکار قابل کنترل
خواهد بــود .اگر شکایتی دارنــد آن را گزارش
میدهند و عــاوه بر گزارشگری ،این سامانه
وضعیت آن واحــد صنفی را مشخص و خود
کنترلی برای اصناف هم ایجاد میکند و نظارت
را گسترده میسازد؛ الزم نیست بازرسان ما
سرکشی داشته باشند.

