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 براي كاهش مدت انتظار خريد مسكن 

وزير راه و شهرسازي در حالي چند روز قبل رسماً استعفا داد كه نگاهي 
به آمار موجود در حوزه مسكن نشان مي دهد، شرايط صاحب خانه شدن 

براي ايرانيان هر روز سخت تر مي شود. 
وزير راه و شهرسازي دولت حس��ن روحاني از همان روزهاي نخست 
شروع فعاليت، مهم ترين پروژه توليد مسكن تحت عنوان مسكن مهر را 
متوقف كرد و نشان داد، تمايلي به ادامه تأمين مسكن در قالب مسكن 
مهر ندارد و پس از آنكه زير تيغ انتقاد مردم در خصوص تأمين مسكن 
قرار گرفت، از طرحي به نام مسكن اجتماعي رونمايي كرد؛ طرحي كه 
قرار بود، همانند مسكن مهر دهك هاي كم درآمد را هدف قرار دهد، اما 
واقعيت آن بود كه تا به امروز و پس از گذشت بيش از پنج سال از آغاز 
فعاليت دولت حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور و عباس آخوندي 
به عنوان وزير راه و شهرس��ازي، هنوز هيچ مانيفستي در خصوص اين 

طرح اعالم نشده است. 
اين تنها طرح شكست خورده دولت در حوزه مسكن نبود؛ چراكه سال 
گذشته روحاني طرح جديدي را در خصوص نوسازي بافت هاي فرسوده 
به عرصه عمومي جامعه كش��يد. بر اين اس��اس روحاني در بهمن ماه 
گذشته از طرح برنامه ملي بازآفريني شهري رونمايي كرد،اما با گذشت 
بيش از هشت ماه از رونمايي اين طرح، پروژه نوسازي بافت هاي فرسوده 
نيز سرنوشتي همچون مسكن اجتماعي پيدا كرد و به بايگاني سپرده 

شد و ثمره آن چيزي جز جهش شديد قيمت مسكن نبود. 
طرح هاي دولتي مس��كن در حال��ي يكي پس از ديگري به بن بس��ت 
مي رسيد كه تحت همين سياستگذاري اشتباه شاخص هاي دسترسي 
به مسكن شهري روز به روز وضعيت ناگوار تري را نشان مي داد. بر اين 
اساس از سال 1392 كه دولت حس��ن روحاني رسماً آغاز به كار كرد، 
شاخص دسترسي به مسكن رقم 6/8 را نشان مي داد كه اين به معناي 
آن بود كه هر خانوار شهري با درآمد متوسط خود براي خريد مسكن 
بايد 20 سال انتظار مي كش��يد. اين آمار در سال 1393 بار ديگر رشد 
كرد و متوسط زمان براي خريد مسكن شهري به 21 سال رسيد. اين 
رقم طي س��ال هاي 94، 95 و 96 به علت ايجاد ركودي شديد بر بازار 
مسكن به رقم 6 رس��يد و طول مدت انتظار براي خانه دار شدن به 18 
سال رسيد. اما همزمان با تكان هاي ش��ديد بازار ارز و هجوم نقدينگي 
سرگردان به بازار مسكن بار ديگر شاخص دسترسي به مسكن، رشدي 
چشمگير كرد و بر اساس آمارهاي غير رسمي به 7/8 رسيد. اين بدان 
معنا است كه يك خانوار شهري در ايران با توجه به درآمدهايش بايد 
23 سال براي خانه دار شدن انتظار بكشد. بر اساس گزارش هاي رسمي 
در مرداد ماه متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد 
مسكوني آپارتماني در شهر تهران، نسبت به ماه مشابه سال قبل بيش 

از 62 درصد افزايش را نشان مي دهد. 
اما اين جهش قيمتي در حالي اس��ت كه طي اين م��دت دولت عماًل 
هيچ تالشي براي افزايش سقف وام خريد مسكن و تسهيل دوره هاي 
زماني براي ايجاد انگيزه براي اس��تفاده از اين ابزار در ميان خريداران 
مس��كن انجام نداده و عماًل نه تنها دولت در حوزه توليد مسكن دست 
روي دست گذاشته، بلكه ابزارهاي تقويت قدرت خريد مسكن را عماًل 

از ميان برده است. 
بنابراين با استناد به اين آمارها به نظر مي رسد، مهم ترين برنامه وزير 
جديد راه و شهرسازي، تمركز بر حوزه مس��كن با هدف كاهش مدت 
انتظار براي خانه دار شدن است. وزير جديد در جلسه اخذ رأي اعتماد 
بايد به صراحت توضيح دهد كه چگونه قصد دارد با افزايش توليد مسكن 
بر قيمت اين كاالي اس��تراتژيك تأثير بگذارد و چگونه دسترس��ي به 

ابزارهايي نظير تسهيالت خريد مسكن را بهبود خواهد بخشيد؟
بي شك به راه افتادن چرخ توليد مسكن در كشور و ايجاد ابزار الزم براي 
ترغيب عموم به خريد مسكن، مي تواند يكي از مهم ترين راهكارها براي 

خروج از ركود اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور خواهد بود. 

حس�ن روحاني زمان�ي كه در مجلس ش�وراي 
اسالمي وزراي دولت دوازدهم را معرفي مي كرد 
مدعي شد كه جذب سرمايه گذار خارجي يكي از 
مؤلفه هاي مهم براي انتخاب وزرا بوده است، حال 
به نظر مي رسد وضعيت متفاوت شده است، زيرا 
نه تنها سرمايه گذاري خارجي جذب نشد، بلكه 
ضمن افزايش حجم بدهي هاي دولت مس�ئله 
ركود و تورم نيز حاد تر شد. در چنين وضعيتي كه 
به آغاز تحريم هاي ناعادالنه امريكا نيز نزديك 
مي ش�ويم بايد دي�د معيارهاي جديد حس�ن 
روحاني براي انتخ�اب وزرا و به ويژه جابه جايي 
يك وزير از وزارتخانه صنعت به كار چيس�ت؟!

به گزارش »جوان«، حسن روحاني از سال 92 كه 
كرسي هدايت دولت را در دس��ت گرفت به دنبال 
بهبود روابط ب��ا دنيا و رفع تحريم هاي هس��ته اي 
ايران جهت ج��ذب س��رمايه گذاري خارجي بود، 
از همين رو بنا بر ادعاي مطرح ش��ده از سوي وي 
اعضاي كابينه نيز بر اساس توانايي شان جهت جذب 
س��رمايه گذاري خارجي انتخاب شدند و حتي وي 
زماني كه در مجلس شوراي اسالمي حاضر شد تا 
اعضاي كابينه دولت دوازدهم را معرفي كند، مؤلفه 
جذب سرمايه گذاري خارجي را در انتخاب اعضاي 

كابينه بسيار مؤثر عنوان كرد. 
دليل تأكيد رئيس دولت يازدهم و دوازدهم بر مقوله 
جذب سرمايه گذاري خارجي جهت انتخاب اعضاي 

دولت را شايد بتوانيم از س��خنان محمود واعظي 
زماني كه س��كاندار وزارت ارتباطات ب��ود، درك و 

رمز گشايي كنيم. 
وي پيش از اين در پاسخ به اين پرسش كه چرا براي 
توسعه بخش هاي داخلي همانند فناوري و ارتباطات 
و  آي تي سي به دنبال جذب سرمايه گذاري خارجي 
هستيد، به خبرنگار اقتصادي روزنامه جوان گفته 
بود تقريباً س��رمايه  موجود در داخل كش��ور مورد 
اس��تفاده قرار گرفته است و براي توس��عه و رشد و 
پيشرفت نياز به تأمين مالي و جذب سرمايه گذاري 

خارجي داريم. 
 س�رمايه پيش از اين مورد اس�تفاده قرار 

گرفته است
در اين بين شايد عده اي بر اين باور باشند كه بيش 
از 1600ه��زار ميليارد تومان حج��م نقدينگي در 
كشور است، چرا اين نقدينگي براي رشد و توسعه و 
پيشرفت به كار برده نمي شود كه بازگشايي اجزاي 
تش��كيل دهنده اين نقدينگي نش��ان مي دهد كه 
نزديك به 80درصد نقدينگي در ايران شبه نقدينگي 
اس��ت كه تحت قالب س��پرده هاي بانكي سود دار 
در اختيار بانك ها و مؤسس��ات اعتباري غير بانكي 
)تحت نظارت بانك مركزي( يا مجموعه هايي چون 
صندوق هاي سرمايه گذاري) تحت نظارت سازمان 

بورس اوراق بهادار( مي باشد. 
در ادامه بايد عنوان داشت كه پس اندازهاي اشخاص 

حقيقي و حقوقي ك��ه در بانك ها س��پرده گذاري 
بلند مدت شده است و حجم آن بيش از 1300هزار 
ميليارد تومان است پيش از اين مورد استفاده قرار 
گرفته است و به وام خواهان پرداخت شده است، در 
واقع دارايي سپرده گذار در بانك هم اكنون به عنوان 
بدهي بسياري از دريافت كنندگان تسهيالت جهت 
تأمين مالي ثبت و ضبط شده است، از اين رو بايد به 
دليل آنكه بخش عمده حجم نقدينگي شبه پول است 
يا همان سپرده بلند  مدت بانك ها است در حقيقت 
پيش از اين،   منابع جهت تأمين مالي به كار برده شده 
است از همين رو است كه روي توسعه بازار سرمايه 
براي تأمين مالي اقتصاد پيوسته تأكيد مي شود كه 

متأسفانه هم اكنون تنها در سطح 10 درصد است. 
مقوله فوق از اين حيث مطرح ش��د ك��ه با انتخاب 
ترامپ به عنوان رئيس جمهور امريكا و اس��تراتژي 
ايجاد ريسك براي س��رمايه گذاراني كه عالقه مند 
به همكاري اقتصادي با ايران هس��تند و در نهايت 
خ��روج وي از توافق برجام، عماًل حس��ن روحاني 
رئيس جمهور ايران نتوانست به هدف خود كه همانا 
جذب س��رمايه گذاري خارجي براي بهبود اقتصاد 
ايران است، دس��ت يابد؛ از اين رو ش��اهد آن بوديم 
كه به دليل تغيير متغيرهاي اقتص��ادي در ايران و 
تنگ تر شدن حلقه معيش��ت به دليل رشد تورم و 
نوسان هاي نرخ ارز و س��كه و طال مجلس پيش از 
اين پيش��نهاد تغيير در اعضاي كابينه را به دولت 

ارائه داد، زيرا وزراي اقتصادي براساس مؤلفه جذب 
سرمايه گذاري خارجي انتخاب ش��ده بودند كه با 
خروج امريكا از برجام و وض��ع مجدد تحريم هاي 
ظالمانه بر اقتصاد ايران عمالً حضور برخي از وزرا در 

دولت تأثير چنداني نداشت. 
اس��تيضاح و بركناري علي ربيع��ي از وزارت كار و 
مسعود كرباسيان از وزارت اقتصاد در حالي پيش 
از اين انجام ش��د كه عب��اس آخوندي وزي��ر راه و 
شهرس��ازي و محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت 
با استراتژي استعفا توانس��تند از استيضاح رهايي 
يابند، اما معرفي محمد شريعتمداري به عنوان وزير 
كار، عماًل كار را براي اخذ رأي اعتماد سخت كرده 
است و اين پرسش براي نمايندگان و افكار عمومي 
ايجاد شده است كه معيار رئيس جمهور براي معرفي 
وزراي جديد يعني اس��المي به عن��وان وزير راه و 
شهرسازي و دژپسند به عنوان وزير اقتصاد و رحماني 

به عنوان وزير صنعت چيست ؟
در شرايطي كه وزارتخانه كار به دليل مجموعه هاي 
تابعه اي چون س��ازمان تأمين اجتماعي و صندوق 
بازنشستگي صدها ش��ركت در تمامي بخش ها و 
رشته هاي اقتصادي دارا مي باشد و يك وزارتخانه 
اقتصادي تر از وزارت اقتصاد و حتي صنعت به شمار 
مي رود، رئيس جمهور وزيري را معرفي كرده است 
كه كارنامه اش در بخش صنع��ت، معدن و تجارت 
با پرسش هايي از سوي نمايندگان مجلس و افكار 

عمومي مواجه است. 
در نهايت انتظار م��ي رود از رئيس جمهوري حال 
كه پروژه اش براي جذب سرمايه گذاري خارجي با 
رفتارهاي طرف امريكايي به نوعي ناموفق بوده است، 
مؤلفه هاي خود را براي انتخاب وزراي جديد براي 
افكار عمومي توضيح دهد به ويژه آنكه پيش از اين 
در زمان معرفي وزرايي چون محمد شريعتمداري به 
عنوان وزير صنعت عنوان كرده بود كه توانايي وزرا 
براي جذب سرمايه گذاري خارجي در انتخاب اين 

افراد مؤثر بوده است. 
گفتني است كه منتقدان استراتژي حسن روحاني 
در مذاكرات هسته اي به وي توصيه كردند كه همه 
تخم مرغ هايش را در سبد برجام نچيند و در كنار 
مذاكرات چند استراتژي ديگر براي بهبود وضعيت 
اقتصادي تعريف كند، حال به نظر مي رسد با توجه 
به ريس��ك هاي بين المللي موج��ود و همچنين 
تنگناي مالي دولت، بهتر اس��ت افرادي به عنوان 
وزير به مجلس معرفي ش��وند كه در ابتدا اقتصاد 
ايران و منطقه و جهان را خوب بفهمند و در ادامه 
بتوانند بهترين استفاده را در عرصه داخلي و خارجي 
از امكانات و منابع موجود ببرند، به عبارت ديگر براي 
بهبود وضعيت اقتصاد تنها نگاه و اميدشان به غرب 
نباشد، كما اينكه هم اكنون خود امريكا هم قوانين 
بازار آزاد را زير پا گذاشته است و بر اساس منافعش 

سياست هاي خود را در لحظه تغيير مي دهد. 

مؤلفه جايگزين در جذب سرمايه گذاری خارجی 
 برای انتخاب وزرا چیست؟!

كاال هاي دريافت كننده يارانه ارزي
 تا ۷۴ درصد گران شده است

ب�ا وج�ود آنك�ه واردات كااله�اي اساس�ي ب�ا هم�ان دالر 3800 
تومان�ي انج�ام مي ش�ود، اما تورم اي�ن كااله�ا نش�ان مي دهد كه 
خانواره�اي ايران�ي براي تهي�ه برخي از اين اقالم نس�بت به س�ال 
گذش�ته ت�ا 74درص�د ه�م هزين�ه بيش�تري پرداخ�ت كرده اند. 
»متوس��ط قيمت كاالهاي اساس��ي به رغم اختصاص ارز 4 هزار و 200 
توماني، در مقايسه با پارس��ال از 30 تا 50 درصد افزايش يافته است كه 
نبايد اين گونه باشد«. محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي 
مجلس اخيراً ضمن بيان اي��ن گفته ها با انتق��اد از روش تأمين كاالهاي 
اساسي براساس نرخي رسمي عنوان كرده است كه »اكنون چند ميليون 
نفر اتباع خارجي از يارانه متعلق به مردم ايران استفاده مي كنند و همچنين 
حدود 4 تا 5 ميليون گردشگر خارجي هم از اين ظرفيت استفاده مي كنند 
و قاچاق كاالي اساسي هم در دو ماه اخير، مشكل ساز شده است، بنابراين 
اگر يارانه ارزي به خود مردم به صورت مس��تقيم داده شود، برخي از اين 

مشكالت، حل مي شود. «
پيش از اين نيز رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در نامه 30مردادماه به 
وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن هشدار درباره تخصيص ارز دولتي براي 
تأمين كاالهاي اساسي اظهار داشت: »با عنايت به تأثير نرخ غيررسمي بازار 
ارز بر مجموعه كاالهاي مختلف طي ماه هاي اخير به نظر مي رسد سياست 
اعمال نرخ ترجيح��ي ارز براي كاالهاي اساس��ي نيازمند نظارت دقيق با 
استفاده از سازوكارهاي جديد در عرصه فعاليت هاي بازرگاني است كه در 
غير اين صورت تخصيص ارز به كاالهاي گروه يك منجر به بهره مندي مردم 
از مزاياي نرخ ترجيحي براي كاالهاي اين گروه نخواهد ش��د و عماًل نرخ 

ترجيحي به محلي براي توزيع رانت در اقتصاد كشور منجر خواهد شد.«
  روند صعودي قيمت  ها

به گزارش »فارس« در بخش��ي  از آن گزارش آمده اس��ت »طي پنج ماه 
گذشته تا كنون، 21هزار ميليارد تومان يارانه ارزي براي واردات كاالهاي 
اساسي پرداخت شده كه با ميزان يارانه نقدي خانوارها برابري مي كند، اما 
با اين حال و به رغم سياس��ت هاي حمايتي دولت، نه تنها فشار هزينه اي 
روي دهك هاي كم درآمد كاسته نشده بلكه همچنان روند صعودي  نرخ ها 

ادامه دارد«. 
با اين تفاس��ير، آخرين گزارش متوس��ط قيمت خرده فروشي منتهي به 
20مهرماه نيز مهر تأييدي اس��ت بر انحراف منابع ارزي و افزايش قيمت 

كاالهاي اساسي كه در جدول زير آمده است. 
 كاال هاي دريافت كننده يارانه ارزي تا 74 درصد گران شدند

مقايسه آمار گزارش متوسط قيمت خرده فروشي در شهر تهران در سومين 
هفته امسال يعني همان هفته شروع سياست ارزي فروردين ماه با سومين 
هفته مهرماه نش��ان مي دهد، قيمت  كاالهاي اساس��ي از جمله گوش��ت 
گوسفند، گوشت گاو، گوشت مرغ، ، ش��كر، تخم مرغ، چاي، روغن نباتي 
جامد، روغن نباتي مايع كه نقش مهمي در سبد مصرفي خانوار دارند به 
ترتيب با 56/28،6/5، 16/8، 30/31،8/8، 15، 46/8 و 27/1 درصد افزايش 

همراه بوده است. 
 واردات با دالر 3800 توماني فروش با. . . 

اين در حالي است كه در بخشي از بيانيه اخير سازمان برنامه و بودجه اعالم 
شده است: »بودجه سال 1397 براساس دالر 3800 توماني تنظيم شده 
اس��ت و ارز دولتي با قيمت 4200 تومان عرضه مي شود، اما مابه التفاوت 
3800 تا 4200 تومان نيز در حسابي نزد بانك مركزي نگهداري و همه آن 
صرف پرداخت مابه التفاوت كاالهاي اساسي و نهاده هاي كشاورزي و دامي 
و دارو و تجهيزات پزشكي مي شود تا اين كاالها با همان نرخ 3800 تومان 

قانون بودجه 1397 تأمين شود.«
  كاالهاي دريافت كننده يارانه ارزي تا 74درصد هم گران شد

با اين حساب و با وجود آنكه براي واردات كاالهاي اساسي ارز 3800 توماني 
اختصاص يافته است، اما تورم نقطه به نقطه اين كاالها منعكس كننده آن 
اس��ت كه خانوارهاي ايراني براي تهيه س��بد معيني از گوشت گوسفند، 
گوشت گاو، گوشت مرغ، شكر، تخم مرغ، چاي، روغن نباتي جامد، روغن 
نباتي مايع و برنج خارجي در هفته منتهي به 20مهرماه سال جاري نسبت 
به سال گذشته به ترتيب40، 60/3  ، 38/6، 30/4، 74، 23/1، 48، 27/1 
و 53/7 درصد هزينه بيشتري پرداخت كرده اند. به عبارتي فشار هزينه اي 
وارده بر خانوارهاي ايراني براي تهيه سبدي متشكل از اين 9 قلم كاالي 

اساسي نسبت به سال قبل، 44درصد بيشتر بوده است. 
 سوبسيد 93هزار ميليارد توماني

در حالي  كه طبق گفته رئيس كل بانك مركزي از ابتداي سال 9/5 ميليارد 
دالر بابت واردات 25 قلم كاالهاي اساسي تأمين شده كه با در نظر گرفتن 
قيمت 10 هزار تومان به ازاي هر دالر، دولت در اين مدت براي واردات اين 
كاال ها حدود 59هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت كرده تا قيمت اين كاال ها 
را تا پايان سال كنترل كند. ضمناً قرار بر آن است كه تا پايان سال نزديك 
به 15 ميليارد دالر ارز دولتي به اين كاالها تخصيص پيدا كند كه ميزان 
پرداخت يارانه ارزي براي واردات اين كاالها ب��ه 93 هزار ميليارد تومان 
خواهد رسيد.  آنچه مسلم است، اصرار دولت بر كنترل قيمت ها آن هم به 
روش هاي ناكارآمد از قبيل كنترل دستوري و غيرمتمركز نرخ ها، ممنوعيت 
صادرات و برخورد هاي تعزيراتي بدون تالش براي كنترل نرخ فزاينده ارز 
نتوانسته يارانه ها را به سوي مصرف كننده نهايي هدايت كند. نتيجه آنكه در 
صورت تداوم شرايط فعلي در ابتداي سال آينده احتمال وقوع ركود شديدتر 

در اقتصاد و تورم هاي بزرگ تر دور از انتظار نخواهد بود.

رئي�س كل س�ازمان ام�ور مالياتي كش�ور با 
اشاره به برخي پرونده هاي فرار مالياتي گفت: 
از پارس�ال تاكنون ۲۲ هزار ميلي�ارد تومان از 
مح�ل س�امانه ها و ب�ه كم�ك دس�تگاه هاي 
نظارت�ي كش�ور از ف�رار ماليات�ي جلوگيري 
كرديم، ب�ه عنوان مث�ال، از يك نفر ب�ه اندازه 
يك ميلي�ون و 700 هزار نفر مالي�ات گرفتيم.
سيد كامل تقوي نژاد در برنامه »نگاه يك« شبكه 
يك سيما افزود: اگر در سال هاي گذشته درآمدهاي 
نفت��ي م��ا 100 بود، درآمدهاي ماليات��ي ما 150 
بود؛ يعني ما 50 درصد از درآمدهاي نفتي سال قبل 
سبقت گرفتيم.  وي ادامه داد: سال قبل حدود 97 
درصد درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه 
را محقق كرديم، در ح��ال حاضر حدود 38 درصد 
درآمدهاي بودجه را درآمدهاي مالياتي تش��كيل 
مي دهد و حدود 50 درصد درآمدهاي كشور از راه 

ماليات حاصل مي شود. 
 به اقشار كم درآمد سخت  نمي گيريم

رئيس كل س��ازمان امور مالياتي كشور با اشاره به 
اينكه نس��بت به دريافت ماليات اقشار كم درآمد 
سخت گيري نمي كنيم، گفت: مردم از نظام مالياتي 

كشور رضايت نسبي دارند. 
سيد كامل تقوي نژاد در ادامه سخنان خود با بيان 
اينكه از پارسال تاكنون 22 هزار ميليارد تومان از 
محل سامانه ها و به كمك دستگاه هاي نظارتي كشور 
از فرار مالياتي جلوگيري كرديم، افزود: از يك نفر به 
اندازه يك ميليون و 700 هزار نفر ماليات گرفتيم.  

وي گفت: در چهار تا پنج س��ال آينده سامانه هاي 
نظام مالياتي به قدري قوي خواهند شد كه خودمان 
اظهارنامه توليد و به مؤديان اعالم مي كنيم.  رئيس 
كل سازمان امور مالياتي افزود: بر اساس اطالعات 
سامانه، يك نفر در 167 شركت مديرعامل بود، قطعاً 
اين شخص قصد سوء استفاده دارد و نمي خواهد از 
اين شركت ها درست استفاده كند.  تقوي نژاد ادامه 
داد: از طريق شاخص هايي كه تعريف كرديم، مؤديان 
پر ريسك را تشخيص داديم و مجموعه اي از مؤديان 
را شناسايي كرديم كه 2014 نفر از آنان يك نشاني 
را مطرح كردند.  وي گفت: از طريق مكان، عضويت 

در هيئت مديره، نحوه پرداخ��ت و از مجموع اين 
شاخص ها، مؤديان پرريسك را شناسايي مي كنيم.  
تقوي نژاد با بيان اينك��ه 300 هزار مؤدي جديد را 
شناسايي كرديم، افزود: آنان كساني بودند كه هيچ 

سابقه اي نداشتند. 
 ۲0 درصد مؤديان سال آينده حسابرسي 

مي شوند
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در سال 
آينده حدود 20 درصد از مؤديان براي حسابرسي 
انتخاب مي ش��وند و 80 درصد بر اساس اظهارات 
خودشان ماليات را مي پذيريم، البته اين اظهارات 

بايد با اطالعات س��ازمان امور مالياتي همخواني 
داشته باشد.  وي افزود: در سال 1395 خوداظهاري 
اش��خاص حقوقي 10 هزار ميليارد تومان بود، در 
حالي كه ماليات تشخيصي ما براي آنان 48 هزار 

ميليارد تومان بود. 
تقوي نژاد گفت: بر اس��اس م��اده 238 قانون امور 
مالياتي، همكاران را تشويق مي كنيم كه با مؤدي 
توافق و تفاهم كنند، در غير اين صورت هيئت هاي 

حل اختالف به موضوع رسيدگي مي كنند. 
وي افزود: مدت رسيدگي به پرونده هاي مالياتي را از 
550 روز به كمتر از 200 روز كاهش داديم و امسال 
هدف ما اين است كه آن را به 80 روز كاهش دهيم. 
رئيس كل سازمان امور مالياتي با بيان اينكه حدود 
40 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور از پرداخت 
ماليات، معاف اس��ت، گفت: 97 درصد از ضرايب 
مالياتي مربوط به توليد را كاهش داديم، در عوض 
ضرايب مالياتي مربوط ب��ه واردات كاال را افزايش 
داديم. پارسال در بخش صادرات، 1700 ميليارد 
تومان را به صادركنندگان استرداد كرديم.  وي با 
انتقاد از صدور برخي كارت ه��اي بازرگاني گفت: 
برخي به نام پيرزن، پيرمرد، معتاد و مانند آن كارت 
بازرگاني صادر كردند و اين كارت درآمدهاي كالني 
را ايجاد كرد. وي افزود: در ح��ال حاضر ماليات بر 
بخش توليد 25 درصد است و پيشنهاد كرديم اين 
رقم به 20 درصد كاه��ش يابد و مي توانيم كمبود 
ناشي از درآمد مالياتي آن را از محل فرارهاي مالياتي 

تأمين كنيم. 

مالیات ستاني از فردي كه مديرعامل ۱۶۷ شركت بود
رئيس كل سازمان امور مالياتی: از يك نفر به اندازه يك ميليون و 700 هزار نفر ماليات گرفتيم!

    ماليات

هادي غالمحسيني
  گزارش یک

جعفر تكبيري

نامه سرگشاده تشكل هاي مرغداري 
به رئیس جمهور 

ب�ه  سرگش�اده  نام�ه  در  كش�ور  مرغ�داري  تش�كل هاي 
رئيس جمه�ور اع�الم كردن�د، تأمي�ن نهاده ه�اي اساس�ي 
م�ورد مص�رف خ�وراك طي�ور ب�ه عل�ت ع�دم تخصي�ص ارز 
متوق�ف ش�ده و آنه�ا نمي توانن�د طي�ور خ�ود را تغذي�ه كنند. 
به گزارش »فارس«، جمعي از تش��كل هاي مرغداري كشور با ارسال 
نامه  سرگش��اده به رئيس جمهور از وضعيت تأمين نهاده هاي اساسي 
مورد مصرف خوراك طيور به علت عدم تخصيص يا تأمين ارز با وقفه 
گاليه كردند.  آنها نوش��ته اند كه از اول مهر ماه مشكالت كاميونداران 
بر مشكالت موجود اضافه كرده، به طوري كه اغلب توليدكنندگان به 
خاطر عدم حمل مواد اوليه از مب��ادي ورودي تقريباً نمي توانند طيور 
خود را تأمين كنند و در ادامه خواس��ته اند كه اقدام عاجلي براي رفع 
مش��كل حمل مواد اوليه توس��ط دولت به عمل بيايد ك��ه در غير اين 
صورت آينده توليد كاماًل مبهم و كشور در آينده اي نزديك از نظر توليد 
جوجه يك روزه، گوشت و تخم مرغ در مضيقه خواهد بود. اين نامه به 
امضاي انجمن توليدكنندگان جوجه يك روزه، اتحاديه ميهن،  اتحاديه 
سراسري مرغداران گوشتي، انجمن ملي شركت هاي زنجيره اي توليد 

گوشت مرغ رسيده است. 
---------------------------------------------------

اختیار عزل و نصب مديران بانك ها
 به بانك مركزي داده شد

رئيس كان�ون بانك ه�اي خصوصي ب�ا اش�اره ب�ه اختياراتي كه 
ش�وراي هماهنگ�ي ق�وا ب�ه بان�ك مرك�زي داده اس�ت، گفت: 
طب�ق اي�ن اختي�ارات حت�ي بان�ك مرك�زي مي توان�د مديران 
بانك ه�ا را تغيي�ر ده�د و مدي�ران ديگ�ري را جايگزي�ن كند. 
كوروش پرويزيان در گفت وگو با »فارس«، در خصوص افزايش يافتن 
نرخ سود بانكي در بسياري از بانك ها اظهار داشت: اينكه برخي بانك ها 
تا 23 درصد هم سود سپرده مي دهند و به س��پرده گذاران جديد اين 

نرخ ها را پيشنهاد مي دهند، افراطي است. 
وي افزود: بانك مركزي دي��د اگر بخواهد نرخ س��ود بانكي را افزايش 
دهد، نرخ سود تسهيالت هم رشد قابل توجهي خواهد داشت؛ بنابراين 
تصميم گيري براي نرخ س��ود بانكي را به بررس��ي هاي بيشتر موكول 
كرده است.  وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين ناقض اساسنامه بانك ها، 
قانون تجارت و ساير قوانين مرتبط نيست، گفت: باالخره شرايط خاصي 
را بانك مركزي طلب كرده است و مي خواهند تحوالتي در سيستم بانكي 

ايجاد كنند. 

 حجتي در نامه اي به مناسب آغاز سال زراعي
 جديد اعالم كرد

ركورد تولید كلزا در كشور شكسته شد
 ۶ رش�د  و  تولي�د  افزاي�ش  از  كش�اورزي  جه�اد  وزي�ر 
درص�دي خري�د تضمين�ي گن�دم در س�ال ج�اري خب�ر داد 
و گف�ت ك�ه در زراع�ت كل�زا ه�م ب�ا تولي�د 340 هزار ت�ن در 
س�ال ج�اري رك�ورد تولي�د پ�س از ۱0 س�ال شكس�ته ش�د. 
به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي 
همزمان با آغاز س��ال زراع��ي جدي��د در نامه اي خطاب به رؤس��اي 
سازمان هاي جهاد كشاورزي اس��تان ها، ضمن تقدير از زحمات كليه 
دست اندركاران بخش كشاورزي خاطرنشان كرد: به بركت اين همدلي 
و با توجه به رعايت اصول فني، تهيه و تدارك به موقع نهاده هاي توليد 
و پيگيري مجدانه برنامه هاي تعيين شده در سال زراعي 97 - 1396 
به رغم كاهش 27 درصدي بارندگي نس��بت ب��ه دوره بلند مدت و 21 
درصدي نسبت به س��ال گذش��ته توليد گندم افزايش يافته و خريد 
تضميني آن تاكنون با 6 درصد رشد نسبت به سال قبل به فراتر از9/5 
ميليون تن رسيده است.  وزير جهاد كش��اورزي يادآوري كرد: ضريب 
خوداتكايي گندم از 68 درصد متوسط سه سال 92 - 90 به تأمين كامل 
گندم از محل توليد داخل در سال جاري ارتقا يافته و كشور در سه سال 
اخير از واردات گندم بي نياز شده است.  حجتي تصريح كرد:در زراعت 
كلزا هم با توليد 340 هزار تن در س��ال جاري ركورد توليد پس از 10 
سال شكسته شد و اميدواري براي افزايش توليد و عملكرد اين محصول 
با ترويج و توسعه كشت ارقام جديد فراهم شد.  وزير جهاد كشاورزي 
تصريح كرد:توزيع ب��ه موقع نهاده هاي كش��اورزي ش��امل بذر، كود 
)شيميايي، بيولوژيك، آلي( ماشين آالت و ادوات دنباله بند، تسهيالت 
سرمايه در گردش، سموم آفت كش، حشره كش و قارچ كش براي زارعان 
از مهم ترين عناصر تحقق اهداف تعيين شده مي باشد،بنابراين در تدارك 

بهنگام و كافي اقدام الزم به عمل  آيد. 
 

يك عضو انجمن س�يمان با اعالم اينكه افزاي�ش هزار توماني 
قيم�ت پاك�ت ض�رر زي�ادي را ب�ه توليدكنندگان س�يمان 
وارد كرده اس�ت، گف�ت: اگر مس�اعدتي در اي�ن رابطه انجام 
نش�ود برخ�ي از واحدها مجب�ور ب�ه تعطيلي خواهند ش�د. 
محمدعلي بُد در گفت وگو با »تس��نيم« با اش��اره ب��ه اينكه هنوز 
تجديدنظري در قيمت پاكت سيمان به وجود نيامده است، اظهار 
داشت: در اواخر سال 96 قيمت هر پاكت سيمان 50 كيلويي 850 
تومان بود، اما در حال حاضر اين قيمت به 1850 تومان رس��يده 

كه اين موضوع اصاًل جوابگوي هزينه هاي توليدكنندگان سيمان 
نيس��ت.  وي با اعالم اينكه افزايش هزار توماني قيمت پاكت ضرر 
زيادي را به توليدكنندگان س��يمان به وجود آورده اس��ت، افزود: 
هزينه هاي توليد براي فعاالن بخش س��يمان بسيار گران شده، به 
نحوي كه اگر مساعدتي در اين رابطه انجام نشود برخي از واحدها 

مجبور به تعطيلي خواهند شد. 
اين عضو انجمن سيمان اضافه كرد: در حال حاضر ما با مازاد توليد 
روبه رو هس��تيم و به نحوي كه توليدكننده بايد براي فعاليت خود 

محصوالت را به فروش برس��اند، اما هزينه هاي گران توليد امكان 
فعاليت را از آنها گرفته است. 

براس��اس توافقنامه اي كه در سوم مهر ماه س��ال جاري به امضاي 
توليدكنندگان اين نوع كيسه ها رسيده است بهاي هر تخته كيسه 
س��يماني 25، 40 و 50 كيلويي بدون هزينه چاپ و ارزش افزوده 
به ترتيب 15ه��زار، 16هزار و 500 و 18ه��زار و500 ريال تعيين 
ش��ده و از بابت هزينه چاپ نيز به قيمت هاي مذكور 1000 ريال 

افزوده شده است. 

پاكت سیمان ۱۱۷ درصد گران شد
    صنعت
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