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یادداشت ،اخبار و گزارشهایی از تازههای اقتصاد

 ۱۰جوالی  ۲۰۱۸شماره ۲۵۳۵

اگرچه مسئوالن دولتی انحصار در واردات نهاد ههای دامی را رد میکنند اما شواهد دیگری وجود دارد

واردات نجومی غذای دام دست این چند نفر

گزارش

فر هیختـــگا ن بـــه
زهرا فریدزادگان
گفتـــه کارشناســـان
روزنامه نگار
و صا حبنظـــرا ن
اقتصـــادی ،وجود انحصار در هر
بخشی از اقتصاد میتواند بازار را با
نقصان مواجه و قدرت رقابت را کم
کند .انحصار در تولید ،انحصار در
واردات ،انحصار در توزیع و بهطور
کلی انحصـــار در تجارت همواره
بهعنـــوان یک آفـــت اقتصادی
شناخته میشود که با برهم زدن
نظم بازار ،نوسانات قیمت و گرانی
کاالها را رقم میزند .اقتصاد ایران
نیز از این قاعده مستثنی نیست
و در حـــوزه واردات برخی اقالم و کاالها گرفتار
انحصار شـــده اســـت .گفته میشود واردات
نهادههای دامی مورد نیاز کشور تنها در انحصار
تعداد افراد اندکی است که نیاز کل کشور به این
ن میکنند .اقتصاددانان
کاالی اساسی را تامی 
بهخوبی میدانند که تامین صددرصدی یک
یا چند قلم کاالی وارداتی ،آن هم به دســـت
تعداد اندکی از واردکنندگان ،میتواند اقتصاد
یک کشور را بهشدت آسیبپذیر کرده و تبعات
سوئی به همراه داشته باشد .لذا به نظر میرسد
وجـــود چنین انحصاری در واردات نهادههای
دامی باید از پشتوانه محکمی از جمله دولت،
نهادهـــای دولتی یا افراد خاصـــی برخوردار
ت برخی
باشد .این امر سبب میشود که قیم 
کاالهای اساســـی در بازار دستخوش نوسان
و تغییرات اساســـی شود و دولت توان کنترل
آن را نداشـــته باشـــد .به عبارت دیگر ،تبعات
سوء انحصار در واردات زمانی بروز میکند که
کشور با بحرانهای اقتصادی مواجه میشود؛
چراکه وقتی واردات در دست تعداد محدودی
واردکننده باشد در شـــرایط بحران میتوانند
کاالی مذکـــور را به نرخ دلخواه خود به فروش
برســـانند .در این میان تـــاوان این انحصار را
بهطور برجسته مشتریان و مصرفکننده نهایی
میپردازند.

نیاز کشور به نهادههای دامی

طبق اعالم مســـئوالن وزارت جهاد کشاورزی
نیاز ســـاالنه ایران به نهادههای دام و طیور در
حدود  ۱۹میلیون تن است که بخش اعظمی از
این نیاز در حال حاضر از طریق واردات تامین
و ساالنه حدود سه میلیارد دالر صرف واردات
نهادههای دامی میشـــود .بهطور دقیقتر،
اکنون بیش از  6میلیون تن ذرت ۲/۵ ،میلیون
تن دانه و کنجاله سویا و نزدیک به یک میلیون
و  ۲۰۰هزار تن جو از کشورهای مختلف وارد
کشور میشود .چندســـالی است که بیشتر
فعاالن امـــور دام ،از انحصار بازار نهادههای
دامی گالیه دارند و حتی در این میان نام یک
تاجـــر خوراک دام به نام آقای «م» نیز بر ســـر
زبانها افتاده است .اعتراضات گسترد ه فعاالن
صنعت دام و طیور نسبت به واردات انحصاری
مایحتاج این صنعت ،مســـئوالن دولتی را بر

وزیر جهاد کشاورزی :در حال حاضر حدود  3یا  4شرکت وجود دارند که  80تا  90درصد واردکننده هستند

دارد ،به بطن آن ورود کرده و با
وضع قوانینی مشخص ،جلوی
آن بایستد.

آن داشت تا با ارائه راهکارهای
مختلف و سیاســـتهای ویژه،
درصدد شکســـتن این انحصار
باشند و راه واردات را برای افراد
دیگر باز کنند .البته تا حدودی
این اتفاق افتـــاد و چندین نفر
دیگـــر نیز بـــه فهرســـت افراد
واردکننده افزوده شـــدند ،اما
شنیدهها حاکی از آن است که
این افراد نیز از اعضای خانواده
همان واردکنندگان اولیه هستند
و در واقع انحصار ،به این واسطه،
انحصاریتر شد .حال این سوال
مطرح میشـــود که مجوزهای
وارداتـــی به چه کســـانی ارائه
میشود؟ چرا دولت در راستای
شفافســـازی و ابهامزدایی از
این بخش ،فهرستی از اسامی
وارداتکننـــدگان نهادههـــای
دامی را منتشر نمیکند؟

افزایش قیمت نهادههای
دامی

عرض اندام واردکنندگان

برخی کارشناسان معتقدند که
ممکن است انحصار ،به واسطه
شـــرکتهای خارجی و آنهایی
صورت بگیـــرد که اجناس مورد
نیاز را به تجار ایرانی میفروشند.
به این معنا که برخی شرکتهای
خارجـــی محصول خـــود را به
افرادی که نمیشناسند ،نمیفروشند .رئیس
هیاتمدیره انجمن صنفی پرورشدهندگان
مرغ گوشتی نیز بر این موضوع صحه میگذارد
و تاکیـــد میکنـــد که فروشـــندههای بزرگ
خوراک ،بهاین راحتی به هر کســـی محصول
نمیفروشـــند .افرادی هم که میخواهند به
تازگی وارد بازار شـــوند ،باید ابتدا توسط آنها
اعتبارسنجی شده و پس از آن اقدام به واردات
کنند.
البتـــه رئیـــس هیاتمدیـــره انجمن صنفی
گاوداران نیـــز از زاویه دیگـــری این جریان را
توصیف میکند و معتقد است تعداد کسانی
که میتوانند انحصار را در بازار نهادهها ایجاد
کنند ،بیش از سه نفر نیست .اگرچه در ظاهر
انحصـــاری وجود ندارد و گفته میشـــود که
انحصار شکســـته شده است ،اما در حقیقت،
کسانی که سرمایه بیشتری دارند ،بازار را قرق
کردهاند .این افراد ،هم ارتباطات قوی دارند،
هم سرمایه زیاد .بنابراین میتوانند در مواقع
الزم ،با هدایت بازار ،هم رقیبان خود را از صحنه
به در کنند و هم قیمتها را به هر شـــکلی که
دلخواه آنهاست ،تغییر دهند.
پیـــش از این ،عضو کمیســـیون کشـــاورزی
مجلس شـــورای اسالمی ،در مصاحبه با یکی
از خبرگزاریها گفته بـــود« :بازار نهادههای
دامی انحصاری و نیمهانحصاری و در اختیار
حداکثر پنج نفر است ،بنابراین مرغدار مجبور
ت نهادههای دامی را با هر نرخی خریداری
اس 

کند و این امر ظلم به مرغدار است».
رئیـــس انجمن صنایع خـــوراک دام ،طیور و
آبزیـــان ایران نیز بر ایـــن نکته تاکید میکند
که هر شـــرکت خصوصـــی و دولتی میتواند
برای واردات اقـــدام کند و محدودیتی وجود
ندارد ،اما واقعیت این اســـت که درباره سهم
بازار واردکنندگان در داخل کشـــور نمیتوان
بهراحتی این نظر را داد .بهطوری که به دالیل
متعدد سهم بزرگی از بازار نهادههای موردنیاز
خوراک دام در اختیار تعداد انگشتشماری
از واردکننـــدگان اســـت؛ در نتیجه این تعداد
واردکننده اثرگذاری بیشتری نسبت به دیگران
در بـــازار دارند و همین موضوع باعث شـــده
از آن بعضـــا بهعنـــوان انحصار یاد شـــود .از
سوی دیگر دولت در ســـالهای اخیر برنامه
اســـتخوانداری جهت ورود تعداد بیشتری
از واردکنندگان نهادههای دامی نداشـــته و
امروز هم ندارد .امـــروز اگر بهعنوان مثال به
جای پنج واردکننده عمده ۵۰ ،بازرگان عرصه
نهادههای دامی داشـــتیم ،عالوهبر افزایش
رقابتپذیری و کاهش رانت و فساد ،قطعا کمتر
شاهد مشکالت عدیدهای همچون نوسانات
شدید قیمتی ،کیفیتی بودیم».

پرسش و پاسخ وزیر

هفته گذشـــته اعضای کمیسیون کشاورزی
مجلس شورای اســـامی با حضور وزیر جهاد
کشاورزی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس

سازمان ملی استاندارد ،رئیس سازمان برنامه
و بودجـــه ،گمرک ،اتاق بازرگانی ،اتاق تعاون
و نماینـــدگان بخشهـــای خصوصی و تولید
جلســـهای با موضوع وضعیت قیمت نهادهها
و محصوالت کشاورزی و دامی برگزار کردند.
در این جلسه ،کریمی قدوسی ،نماینده مشهد
درباره ایجاد انحصار در بازار دان و مرغ توسط
آقـــای «م» در زیر پا گذاشـــتن قانون انحصار
از وزیر جهاد کشـــاورزی سوال کرد .محمود
حجتی در پاسخ به این سوال گفت« :کسی که
عمده بازار را در اختیار دارد ممکن اســـت اگر
بخواهد و نظارتی بر آن نباشـــد ،در بازار دخل
و تصرف داشـــته باشد .در حال حاضر حدود
ســـه یا چهار شرکت وجود دارند که  80تا 90
درصد واردکننده هستند؛ اما آیا باید حرکت این
ت را متوقف کنیم یا دیگر شرکتها تقویت
شرک 
شوند؟ اگر قرار است حرکت این شرکت متوقف
شود ،باید مشخص شود که براساس چه مالک
و قانونی این موضوع باید انجام گیرد .در اروپا
نیز وضعیت به همین شکل است و اگر راهکار
مطلوبتری وجود دارد ارائه شود».
در چنین شرایطی ،آنچه مسلم است این است
که بهترین بازارها در رقابت کامل رقم میخورد
و سیاست بیشـــتر دولتها حرکت در همین
راستاســـت .بنابراین اگـــر خمیرمایه بازار ،به
شـــکلی پیچیده شد که در حوزه واردات ،یک
یا چنـــد نفر نبض بازار را در دســـت گرفتند،
الزم اســـت دولت با ابزارهایـــی که در اختیار

قیمـــت جهانـــی نهادههـــای
اصلی دامـــی مانند ذرت ،جو،
کنجاله و دانه سویا در یکی دو
ماه گذشـــته  ۱۵درصد افزایش
قیمت را تجربه کرده اســـت که
گفته میشـــود دالیـــل اصلی
افزایش قیمت نهادههای دامی
در ایـــران به مشـــکالت ملی و
فراملی مربوط میشود .با توجه
به اینکه بیش از  ۸۰تا  ۹۰درصد
نهادههای دامی کشور از محل
واردات تامین میشود بنابراین
این اقالم تحـــت تاثیر تحوالت
بینالمللی قرار میگیرد .رشد
قیمتهـــای جهانـــی ،جنگ
تجـــاری بین آمریـــکا و چین،
برجام همه و همه در افزایش یا
کاهش قیمت نهادههای دامی
تاثیرگذار هستند .برای مثال،
قیمت ذرت در ماه گذشـــته در
ســـطح بازارهای جهانی ۲۰۵
دالر بود که ایـــن عدد امروز به
240دالر ،قیمـــت جو از ۱۹۵
دالر به  ۲۰۸دالر و همینطور کنجاله سویا از
 ۳۹۰دالر به  ۴۶۰دالر رســـیده است .از آنجا
که گفته میشـــود تحوالت بینالمللی نقش
چشمگیری در حوزه واردات و صادرات کشور
دارد ،لذا این نگرانی وجود دارد که در صورت
اعمال تحریمها و فشارهای اقتصادی به ایران،
وضعیت واردات نهادههای دامی چه خواهد
شد؟ آیا انحصار موجود در واردات نهادههای
دامـــی میتواند نظم بازا را برهم زده و موجب
افزایش قیمت این کاالهای اساسی شود؟
مدیرعامل ســـابق شـــرکت پشـــتیبانی دام
در گفتوگـــو با «فرهیختـــگان» در این مورد
میگوید« :در حال حاضر بیش از  20شرکت،
صددرصد نیاز کشـــور به نهادههای دامی را
تامین میکنند .از سوی دیگر شرایط اقلیمی
و خشکسالیهای چند ســـال اخیر در ایران
موجب شده حجم واردات افزایش و تولیدات
داخلی کاهش یابد .به گفته صدرا ...دولت،
قیمت نهادههای دامی متاثر از دو مولفه است
نخست قیمت نهادههای دامی در بازار جهانی
و دوم قیمـــت نفت .قیمت جهانی نهادههای
دامـــی در مدت اخیـــر به صـــورت ناگهانی
 10درصـــد افزایش یافـــت و از این رو واردات
ایـــن کاال نیز بـــا هزینههای ســـنگینتری
همراه شـــد .چراکه نـــرخ ارز وارداتی پیش از
تکنرخی شـــدن ارز ،به قیمت  3300تومان
در اختیـــار واردکننده قرار داده میشـــد اما
پس از تکنرخی شدن ،واردکنندگان مجبور

شدند با ارز  3850تومان نهادههای دامی را
خریداری و وارد کنند .عالوهبر این زمانی که
قیمت جهانـــی نفت افزایش مییابد ،بدیهی
است که کرایههای حمل بار زمینی و دریایی
افزایش مییابد .بنابراین این امر اجتنابناپذیر
است که همه شرکتها توانایی واردات در این
حوزه را داشته باشند».

نهادههای دامی و تولید سوخت

مدیرعامل ســـابق شرکت پشـــتیبانی دام در
ادامه با اشـــاره به تولید سوخت از محصوالت
کشاورزی ،این امر را دلیل دیگری برای افزایش
قیمتنهادههایدامیمیداندومیگوید«:در
یکی دو دهه گذشته در کشور آمریکای جنوبی
از جمله برزیل بخش قابل توجهی از محصوالت
کشاورزی صرف تولید اتانول یا سوخت طبیعی
میشـــود .به همین دلیل تقاضای اضافی در
بازار برای محصوالت کشـــاورزی برزیل ایجاد
میکنـــد .در واقع کشـــورها در زمان افزایش
قیمت نفت ،میکوشـــند با خریـــد و واردات
محصوالت کشـــاورزی ،از آنها سوخت اتانول
تهیه کنند بنابراین طبیعی اســـت که افزایش
تقاضا برای ســـوخت ،موجب افزایش قیمت
نهادههای دامی میشود ».وی معتقد است که
با اتفاقات پیش رو از جمله تحریمها ،احتمال
بسته شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت،
بازار نهادههای دامی نیز دچار نوسان قیمت
خواهد شـــد .در این میان انحصار در واردات
نهادهها ،میتواند التهابات بازار را تشدید کند.

دشواری واردات نهادههای دامی

سخنگوی کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم
گرگان در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با «فرهیختگان» با اشاره به جلسه هفته گذشته
اعضای کمیسیون با مسئوالن دولتی ،نتیجه
حاصل این جلســـه را چنین عنوان میکند:
«بدون شک تعدادی واردکننده مشخصی در
حوزه واردات نهادههای دامی فعالیت میکنند
کـــه بخش عمـــدهای از واردات این اقالم در
اختیار این افراد اســـت .با توجه به اینکه این
افراد سالهای متمادی در این حوزه مشغول
به فعالیت هســـتند ،بنابراین از تجربه کافی
در این حوزه برخوردارند و در زمان بحرانها و
تحریمها ،راهکارهای عملیاتی برای دور زدن
تحریمها در اختیار دارند».
نورمحمد تربتینژاد معتقد است که در حال
حاضر انحصار در واردات نهادههای دامی در
معنای اصلی واژه انحصار وجود ندارد ،چراکه
هر فرد یا هر شـــرکتی کـــه کارت بازرگانی در
اختیار داشـــته باشند ،میتواند در این حوزه
ورود پیدا کند ،اما نکته اساســـی این اســـت
کـــه در حال حاضر و بـــا توجه به افزایش نرخ
ارز در کشـــور ،کسی توان ورود به این حوزه را
ندارد .بنابراین دولت باید بهمنظور جلوگیری
از بروز نوســـانات قیمتی در بازار نهادههای
دامی کشـــور ،نظارت ویژهای بر واردات این
کاال داشته باشد.

گزارش خبری

دولت برای نان ارزان یارانه بدهد ولی نه از جیب نانوا
با وجود اینکه در چند سال گذشته قیمت کاالها و خدمات مختلف
در کشور باال رفته ،قیمت نان در چهار سال گذشته تغییری
نداشته اما هزینههای تولید این بخش باال رفته است .این امر
باعث گالیههای نانوایانشده کهچرابرایرفعمشکالت اینصنف اقدامی
نشده و هزینههای آنها با درآمدشان مطابقت داده نمیشود.

بررسی دو برنامه برای رفع مشکل نانوایان در دولت

یزدان سیف ،معاون وزیر جهاد کشاورزی اخیرا در نشست خبری در
ارتباطات با این مشکالت نانوایان ،اظهار کرد« :برای تصمیمگیری
قیمت نان با حضور اعضای کارگروه ساماندهی گندم ،آرد و نان به
ریاست وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،سناریوهای مختلفی استخراج و
هزینههای تمامشده و درآمدهای نانواییها در دست بررسی است».
وی افزود« :دو برنامه کارگروه ساماندهی گندم ،آرد و نان شامل کاهش
هزینههای نانواییها با توجه به خدمات دولتی همچون مالیات و بیمه
و افزایش درآمد نانواییها ناشی از افزایش نرخ نان است که این موارد
اکنون در دست بررسی است .امیدواریم این موضوع در سریعترین
زمان ممکن تصویب و اعالم شود».

رئیس اتحادیه نانوایان :به دنبال گران کردن نان نیستیم
اما هزینههای جانبی نانوایان باید تامین شود

بنابر این گزارش ،قاسم زراعتکار ،رئیس اتحادیه نانواییهای سنتی
نیز درباره مشکالت نانواییها گفت« :ما دنبال گران کردن نرخ نان
نیستیم ،ما به دولت میگوییم ما یک سرباز در کنار شما هستیم اگر
بگویید ،نان را رایگان هم به مردم میدهیم ولی حداقل هزینههای
جانبی نانواییها را تامین کنید».
وی افزود« :از سال  93تاکنون افزایش قیمت نان نداشتهایم .در حال
حاضر نانوایان بر اساس نرخ سال  93نان را میفروشند و مهمترین
مطالبه نانوایان افزایش نرخ نان است».
وی بیان کرد« :نان لواش با قیمت  210تومان با چهار کارگر و
هزینههای آب ،برق ،گاز و تورم اداره زندگی را برای نانواییها بسیار
سخت کرده است ،نانواداران اعتراض زیادی در این زمینه به اتحادیهها
دارند .افزایش هزینههای کارگری هر ساله طبق قانون کار ،افزایش 25
درصدی بیمه و افزایش مالیات (پنج تا  15درصد) همه اینها باعث فشار
آمدن به این قشر شده است».
زراعتکار با بیان اینکه در سراسر کشور  90هزار نانوایی سنتی وجود

دارد ،گفت 93« :درصد نان کشور را این نانواییها تهیه میکنند و اکثر
آنها به اتحادیه استانها اعتراض میکنند و ناراحت هستند که از سال
 93قیمت نان افزایش نداشته است».

دولت از جیب نانوا به مردم یارانه ندهد

«تسنیم» برای بررسی مشکالت این قشر زحمتکش جامعه به برخی
نانواییها در سطح شهر تهران سر زده است .یکی از نانوایان بربری
دولتیپز در خیابان جمالزاده شمالی تهران میگوید« :نمیشود که
هزینههای تولید در کشور افزایش یابد اما درآمد ما ثابت بماند ،ما
نیز در این جامعه زندگی میکنیم و باید بتوانیم دخلوخر جمان را
متعادل کنیم».
وی میافزاید« :هزینههای تولید ما تنها مربوط به بخش آب ،برق و گاز
نیست بلکه قیمتهای خمیرمایه ،کنجد و کارگری نیز افزایش یافته
و قیمت تمامشده محصول را ما را باال برده است و در این شرایط اگر
نانوایی از وزن نان خود بزند نباید دیگر به آن خرده گرفت».
ن باره به «تسنیم» میگوید« :ما
یکی دیگر از نانوایان منطقه نیز در ای 
نیز دوست داریم نان باکیفیتی به مردم بدهیم اما قیمتهای دستوری
نان در کشور باعث شده که در صنف ما رقابتی میان نانوایان ایجاد
نشود و کارخانههای آرد نیز این محصول خود را با هر کیفیتی به
د ِر نانواییها بفرستند».
وی میافزاید« :اگر دولت میخواهد قیمت نان باال نرود چرا یارانه این
محصول را از جیب ما نانوایان میپردازد؟»

دخل و خرج نانواییها نمیخواند

این شاطر بیان میکند« :دولت اگر میخواهد قیمت نان گران
نشود و حیات نانواییهای نیز ادامه یابد ،میتواند از فعاالن این
بخش مالیات و بیمه نگیرد یا قیمت آب ،برق و گاز را به قیمت کمتری
با نانوایان محاسبه کند ».یکی از نانوایان در واکنش به این اظهارات
میگوید« :درصورتیکه قیمت به صورت عرضه و تقاضا مشخص شود ما
هیچ کمکی از دولت نمیخواهیم و دخل و خرج دکانهای ما نیز
خواهد خواند».
بنابراین گزارش ،دولت برای اینکه قیمت نان را در شرایط تورمی
اقتصاد کشورثابتنگهدارد،باید هزینههای نانوایانمانندبیمه،مالیات،
آب ،برق و گاز را کاهش دهد تا این قشر نیز بتواند باکیفیت بهتری به
فعالیت خود ادامه دهند/ .تسنیم

از غذای 600هزار تومانی مدیر منطقه آزاد تا ماجرای استعفای نیلی
برنامه پایش یکشنبهشب کمپین «هزینه اضافی کجاست» را آغاز کرد و از
مردم خواست هرجا هزینه اضافی دیدهاند با ارسال عکس به این برنامه آن
هزینه اضافه مربوط به سازمانها ،شرکتها و نهادهای دولتی و غیردولتی
عمومی را منتشر کنند.
دراینبرنامهمدارکیازریختوپاشهاوهزینههایاضافیمدیرانمنطقه
آزاداروندمنتشرشدومجریبرنامهازسردارشمخانیکهعضوهیاتمدیره
این منطقه آزاد است خواست این هزینههای اضافی را بررسی و با مدیران
متخلف برخورد کند .تعدادی از اسناد منتشره مربوط به بلیتهای پرواز
مدیر حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند است ،این شخص فقط در
سال  96بالغ بر  200میلیون ریال هزینه رفت و برگشت خود از خوزستان
به تهران را از این سازمان گرفته است .این رفت و برگشتها به خاطر پروازی
بودن این مدیر است .همچنین در اسناد دیگری هزینههای سرسامآور
اقامت یک مدیر منطقه آزاد اروند در هتل پارســـیان آزادی آبادان منتشر
شد که گفته میشود خانواده این شخص به دلیل اقامت در کانادا سالیانه
ســـه ماه به ایران میآیند و در هتلی اقامت دارند که هزینه این اقامت بر
دوش سازمان منطقه آزاد اروند است.
طبق اسناد منتشرشده هزینه برخی وعدههای غذایی این مدیر به اتفاق
همســـر و فرزندش حدود  600هزار تومان پای منطقه آزاد اروند افتاده
است .نکته جالب اینکه حتی هزینه تاکسی این شخص و خانواده برعهده
هتل و سازمان منطقه آزاد اروند بوده است.
کیاداوود اسفندیاری ،مجری برنامه پایش در این باره گفت« :این شخص
اگر شیشـــلیک هم خورده بود هزینهاش اینقدر نمیشـــد .آیا هزینه هر
وعـــده غذایی این شـــخص در خانهاش هم  600هزار تومان اســـت؟
آقـــای رئیسجمهور گفته هزینههای اضافی را کم کنیم ولی گویا برخی
ادارات هزینه اضافی را اضافهتر میکنند!» وی افزود« :همین االن مدیر
نجومیبگیر هم داریم ،مدیر پروازی هم داریم .مگر قرار نبود طبق مصوبه
دولت دیگر مدیر پروازی نداشـــته باشیم؟ چرا به این مصوبه بیاعتنایی
میشود و کسی از عدم اجرایش چیزی نمیگوید؟»

نیلی استعفا نداده است

در ادامه برنامه شـــب گذشـــته پایش ،مجری با خواندن توئیت محسن
جاللپور رئیس سابق اتاق بازرگانی مبنی بر استعفای مسعود نیلی مشاور
ارشد اقتصادی رئیسجمهور که نوشته بود« :آقای نیلی بیش از  10ماه و
از ابتدای سال در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده و استعفا داده است».
این برنامه با انتشـــار عکس مسعود نیلی ،مشاور اقتصادی و تئوریسین

اقتصادی دولت در جمع تیم اقتصادی دولت نشان داد که نیلی استعفا
نداده و کماکان در این جلسات اقتصادی دولت شرکت میکند.

درجلسه پنجشنبه وزارت مسکن چه اتفاقی افتاد؟

وحید عزیزی ،پژوهشگر اقتصاد مسکن در مورد جلسه روز پنجشنبه در
وزارت مسکن گفت« :بعد از چند سال پیگیری وزارت مسکن افتخار داد
که یک جلسه هماندیشی با حضور کارشناسان و مشاوران مسکن داشته
باشـــد .در این جلسه  9راهکار ارائه شد ولی این راهکارها نیز قرار نیست
اکنون اجرایی شود و به معرض نقد و بررسی کارشناسان گذاشته شود».
اینپژوهشگراقتصادیگفت«:یکیازاینراهکارهابستهمشوقبودهاست
که تقاضا را به ســـمت مصرف هدایت کند و کسانی که تقاضای مصرفی
دارند از مالیات معاف شـــوند ،همچنین در این جلسه مقرر شد کسانی
که بیش از یکسال قرار اجاره منعقد کنند از مالیات اجاره معاف شوند».
وی افزود« :بحث دوم مالیات بر عایدی ســـرمایه بود ،دوستان در وزارت
مسکن بعد از چند سال به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه رسیدهاند ولی
میخواهند همین موضوع را نیز ناقص اجرا و مالیات بر عایدی ســـرمایه
را فقط بر زمین اعمال کنند .اگر هدف مالیات بر عایدی سرمایه کاهش
سوداگری است چه تفاوتی بین زمین و ساختمان است».
عزیزی گفت« :بحث بعدی موضوع راهاندازی درگاه الکترونیک است ولی
نفهمیدیمکهبایکسایتاینترنتیقراراستچهکاریانجامشودکهجلوی
ســـوداگری و وضعیت بد مسکن گرفته شود .در این جلسه هم مشخص
نشد که آیا مالیات بر خانههای خالی گرفته شود یا خیر؟»
ویدرپایانافزود«:راهکارهایارائهشدهدراینجلسهقرارنیستعملیاتی
شود و فعال در معرض نقد و بررسی کارشناسان قرار میگیرد».
طبق قانون قرار بود وزارت مسکن مالیات بر خانههای خالی را وضع کند
ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده اســـت .این قانون وزارت راه و شهرسازی
را موظف به ایجاد ســـامانهای برای شناسایی خانههای خالی کرده بود.
سامانه امالک بر مبنای نوع کاربری ،شناسایی میشود که از این طریق
سازمان امور مالیاتی میتواند واحدهای خالی را شناسایی و مالیات آنها
را پس از یکسال محاسبه خواهد کرد.
در تبصره  ۷این ماده آمده که وزارت را ه و شهرسازی موظف است حداکثر
۶ماه پس از تصویب این قانون ،سامانه ملی امالک و اسکان کشور را ایجاد
کند .با ابالغ اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم تعداد این خانهها هر
قدر که باشد باید صاحبان آن از این پس یکی از این دو راه را انتخاب کنند
یا آن را اجاره دهند یا با مالیات تصاعدی آن کنار بیایند.

