هر بامداد در سراسر ایران

افزایش کیفیت چای ایرانی
رئیس سازمان چای گفت :افزایش کیفیت چای تولیدی جهت حمایت از کاالی
داخل ،یکی از برنامههای امسال سازمان چای است.محمد ولی روزبهان در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به اینکه برداشت چین اول برگ
سبز چای از هفته نخست اردیبشهت آغاز میشود ،اظهار کرد :با توجه به آنکه
نزوالت جوی در میزان تولید موثر است ،در صورت شرایط جوی مساعد پیش
بینی میشود که میزان تولید چای خشک به  27تا  28هزارتن برسد.

افزایش نرخ مرغ در بازار
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رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش  ۱۵۰تومانی قیمت مرغ نسبت به روز
چهارشنبه در بازار خبر داد و گفت :قیمت این کاال به  ۸۶۰۰تومان رسیده
است.مهدی یوسف خانی در گفت و گو با مهر اضافه کرد :همچنین قیمت هر
کیلوگرم مرغ گرم در عمده فروشی درب کشتارگاه  ۷۷۵۰تومان و توزیع
درب واحدهای صنفی  ۷۹۰۰تومان است.رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزود:
قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن  ۷۳۳۰تومان است.

یادداشت

پیروز حناچی معاون عمرانی شهردار در گفتوگو با آفتاب اقتصادی:

شهرداریمایلاستازخانههایخالیعوارضبگیرد
تصمیمــات
|
عمومیحاکمیت باید به
گونهای باشد که فارغ
از خانه اول که به عنوان
مسکن حق همه است،
خانه دوم باید شــامل
مالیات گــردد یا خانه
ســوم مالیات مضاعف
پرداخــت نماید و خانه
چهــار و پنجم و باالتر به
شکل تصاعدی مالیات
بیشتری پرداخت نمایند.
این مســئله یکــی از
آیتمهای شــهرداریها
در همه جای دنیا است
آفتاب اقتصادی  -گروه صفحه اول« :وقتی شــهرداری
تهران شــهر را مثل یک بنگاه اداره میکند همین میشود»،
این گوشــه ای از سخنان کنایه آمیز وزیر مسکن و شهرسازی
به شهردار قبلی است که نســبت به افزایش تعداد خانههای
خالی در دوره وی اعتراض داشت  .وجود خانههای خالی یکی
از هولناک ترین بیماریهای اقتصاد کشور است .تصور کنید با
وجود نیاز مبرم بســیاری در جامعه به خانه ،مالکان خانهها به
دلیل چالشهای اقتصادی حاضر نیستند خانههای خود را حتی
اجاره دهند و ترجیج میدهند که این منازل خالی بماند .آمارها
اما بســیار ضد ونقیض است .وزیر راه و شهرسازی ابتدای سال
 96از وجــود دو میلیون و  500هزار واحد خالی از ســکنه در
کشور خبر داد و مدعی شد در برابر 3میلیون و900هزار واحد
مســکونی در تهران تنها  7/2میلیون خانوار وجود دارد ،یعنی
در تهران تا پایان سال  95بالغ بر یکمیلیون و 200هزار واحد
مســکونی مازاد بر تعــداد خانوار وجود دارد کــه خالی بودن
 500هزار واحد از این واحدها محرز شده است ،در این میان از
آنجا که شواهد از وجود خانههای خالی در مناطق گران قیمت
حکایت دارد ،به نظر میرســد ارزش خانههای خالی تهران با
احتساب هر واحد  800میلیون تومان بالغ بر 400هزار میلیارد
تومان میشود .یعنی قریب  400هزار میلیارد تومان از سرمایه
کشور در خانههایی حبس شده که کسی در آن سکونت ندارد ،
اگر ایــن رقم را با رقم کل رقم درآمد کشــور که رقمیبالغ
بر  217هزار میلیارد تومان اســت مقایســه کنیم ( شــامل
نفــت ،مالیات و  ) ....به بزرگی عــدد  400هزار میلیارد تومان
پی میبریم  .به روایتی اگر سرمایه این خانههای خالی آزاد شود.
در اولین تبعات آن بخش تولید عم ً
ال میتواند مشکل بیکاری
در کشــور را حل نماید ،قیمت مسکن کاهش خواهد یافت و
حجم عظیم سرمایه به بخشهای مولد سرازیر میگردد؛ اتفاقی
که نمیافتد .علی رغم تالش وزارت مســکن و قوانین موجود
معلوم نیســت که چرا اراده الزم برای اخذ مالیات از خانههای
خالــی وجود نــدارد تا دیگر خالــی نگه داشــتن آنها برای
صاحبانشان نصرفد.
ماجرای تصرف خانههای خالی در تهران

ظاهرا ً خانههای خالی پدیده ای طوالنی در اقتصاد ایران است
و پیش از انقالب هم وجود داشته است  ،در ابتدای انقالب که

فضا ملتهب بود روشــی دیگر در برخورد با خانههای خالی که
تعدادش بســیار اندک تر از امروز بود در پیش گرفته شد  .در
بنیاد مســکن آن موقع دفتری تحت عنوان« :دفتر طرح خرید
و واگذاری خانههای خالی» شــکل گرفــت که بنا بر آنچه در
روزنامه کیهان آمده است در بیانیه ای جالب در مورد خانههای
خالی در روز  ۱۳اسفند  ۱۳۵۸اینگونه اعالم کردند« :به دنبال
پایان مهلت  ۴۸ساعته «دفتر طرح خرید و واگذاری خانههای
خالی»  -مستقر در بنیاد مسکن انقالب  -به مالکان ،صدها خانه
خالی در شهر تهران تصرف شد ......دفتر طرح خرید و واگذاری
خانههای خالی دو روز پیش از این اقدام با تعیین ضرباالجل
 ۴۸ساعته از مالکان خواســته بود که از این فرصت یک روزه
برای تعیین تکلیف خانههای خود اســتفاده کنند تا با تصمیم
انقالبی این دفتر مواجه نشــوند .خانههایی که تصرف شده در
شمال و شمال غربی تهران قرار دارد .واحدهای مسکونی تصرف
شــده در بلوکهای  ۸۰تا  ۱۰۰واحدی قرار دارد .این اقدام به
دنبال پایان مهلــت مالکان خانههای خالی صورت گرفت و به
تدریج ابتدا در مورد  ۵۰هزار خانه خالی شناسایی و سپس بقیه
خانهها اعمال میشود » .....البته امروزه دیگر نمیتوان اینگونه
عمل کرد و خانههای مردم را به جرم خالی بودن تصرف کرد و
آنها را به زور اجاره داد ،در عصر مدرن اقتصاد ابزارهای بهتری
وجود دارد که متاســفانه از آنها استفاده نمیشود .در اینباره
احمد توکلی به تازگی نامه جالب توجهی خطاب به وزیر مسکن
نوشته است .
وی عنــوان کرده که «آخوندی به تکلیفش عمل نکرد؛ قانون
اخذ مالیات از خانههای خالی روی زمین مانده اســت» او در
نامه اش آورده اســت « :برادر ارجمند جناب آقای دکتر عباس
آخوندی؛ وزیر محترم راه و شهرسازی
براساس الزام ماده 8قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطالعات،
مصوب  ،1387تمام دستگاههای عمومیملزم اند ،تقاضای هر
ایرانی برای اطالعات را حداکثر تا10روز ،در اختیار متقاضی قرار
دهند .منشور حقوق شــهروندی که دولت به تدوینش افتخار
میکند ،در ماده  69میگوید« :حق شهروندان است که از فرآیند
وضع ،تغییر و اجرای سیاستها ،قوانین و مقررات اقتصادی اطالع
داشته باشند  »...از آنجا که یکی از تصمیمات شما باعث ضایع
شدن حقوق عمومیو بیت المال شده ،لطفا درباره موضوع زیر،
فوری و شــفاف توضیح دهید :تبصره  7ماده  169مکرر قانون

اصالح مالیاتهای مستقیم مصوب  ،1394/04/31دستگاههای
مختلف را موظف کرده اطالعات مورد نیاز برای وصول مالیات را
در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند .بنابراین قانون ،وزارت
راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر تا بهمن« ،94سامانه ملی
امالک و اسکان کشور» را طوری ایجاد کند که امکان دسترسی
برخط و شناسایی مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی ،تجاری و
اداری و پیگیری نقل و انتقال امالک در تمامینقاط کشور برای
"سازمان امور مالیاتی کشور" مهیا شود.
اگر وزارت راه و شهرسازی به این تکلیف قانونی عمل میکرد ،از
اول بهمن سال  1394سازمان امور مالیاتی میتوانست مالیات
بر خانههای خالی را در سراســر کشور وصول کند اما مسئوالن
سازمان امور مالیاتی اعالم کردهاند مکاتبات چندباره وزارت امور
اقتصادی و دارایی با وزارت مســکن ،راه و شهرسازی بی پاسخ
مانده اســت( .از جمله مصاحبه معاون پژوهشــی سازمان امور
مالیاتی در تاریخ  7اسفند  1396با یک خبرگزاری) .از آنجا که
تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی ،هر سال
چند صدمیلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت
المال ،باعث شــده این مبلغ به ناحق در جیب مستغالت داران
باقی بماند ،دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت
به منافع ملی ،علیه وزارت راه وشهرســازی اعالم جرم کند .بر
این اساس الزم دیده شد قبل از اقدام حقوقی ،درباره علل تعلل
در اجرای این تکلیف قانونی ،از جنابعالی توضیح خواسته شود.
مقتضی است دستور فرمایید توضیحات حداکثر ظرف  10روز(تا
 )1397/01/31به طور رسمیبه اطالع عموم و دیده بان برسد».
مشکلکجاست

با توجه به اهمیت موضوع به ســراغ خادمالمله مشــاور وزیر
مســکن و شهرسازی و همچنین پیروز حناچی معاون فنی و
عمرانی شهرداری تهران و معاون سابق وزیر مسکن و شهرسازی
رفتیم تا نظر این دو را در رابطه با این مسئله و موضوع این نامه
جویا شویم  .اشکال کجا است که همه از جمله وزارت مسکن
و شهرسازی و سازمان مالیاتی مشتاق اجرای این طرح هستند ،
اما نمیشود !
آمارهایمتفاوت

سلمان خادم المله در این باره به آفتاب اقتصادی گفت :مبحث

حقشناس:

کسانی که مقابل صرافی صف میکشیدند تنها  ۱۰درصد خریدار واقعی بودند

یــک کارشــناس اقتصادی معتقد اســت کــه تصمیم دولت
برای یکســان ســازی نرخ ارز  ،تصمیمیراهبــردی و دقیق
اســت و میتوان انتظار داشــت که با نظارت و مدیریت بانک
مرکزی قیمت دالر نیز به ســمت واقعی شدن میل کند.هادی
حقشناس در گفتوگو با خبرآنالین ،با تاکید بر اینکه تحوالت
بازار ارز باید از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد،گفت :واقعیت
اینجاست که ارز در تمامیکشــورها متاثر از عوامل سیاسی و
اقتصادی تعیین قیمت میشود ،اما اگر دولت اجازه تعدیل نرخ
رئیس اتاق بازرگانی ایران:

حمایت از صنایع ناکام مانده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است آنچه تاکنون بهعنوان
حمایت از صنایع صورت گرفته براســاس منافع جمعی نبوده
و عمال ایــن حمایتها ناکام بوده اســت.به گزارش ایســنا،
غالمحسین شافعی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
با بیان اینکه تصمیمگیری در حوزه اقتصاد بدون مشــورت با
بخش خصوصی صورت میگیرد ،اظهــار کرد :فعاالن بخش
خصوصی بازیگــران اصلی صحنه اقتصاد هســتند و باید در
تصمیمات مورد مشــورت قرار گیرنــد اما در اکثر تصمیمات
نظری از آنها گرفته نمیشود.وی با اشاره به دغدغه مقام معظم
رهبری در زمینه اقتصاد کشور تصریح کرد :چندین سال است
که نامگذاری ســال از سوی مقام معظم رهبری با موضوعات
اقتصادی همراه بوده است که این نشان از پیام صریحی برای
مسئوالن دارد .شافعی ادامه داد :با توجه به مشکالت اقتصادی

ارز متناسب با تورم سالهای  1393تا  1396را میداد ،امکان
جهش یکباره قیمت ارز در ماههای پایانی سال گذشته و امسال
از میان میرفت .وی یکســان ســازی نرخ ارز را مطالبه مهم
اقتصاد از دولت دانســت و گفت :هر چند میتوان بر سر واقعی
بودن یــا نبودن نرخ  4200تومان برای هر دالر بحث کرد ،اما
الزم است دقت کنیم که رفتار دولت در یکسان سازی نرخ ارز
رفتاری درست و راهبردی بود و با هر منطق اقتصادی میتوان
بر صحت این تصمیم تاکید نمود.

و تولید در کشــور نامگذاری امسال به نام «حمایت از کاالی
ایرانــی» نشــان از اهمیت این موضوع در ســال جاری دارد.
وی افزود :سالهاســت در کشور تعریف شفافی از تولید ارائه
نشــده و حمایت از تولید بیشتر رنگ و بوی رانتخواری دارد
و حمایتی از صنایعی صورت گرفته اســت که هیچ جایگاهی
در تولید کشــور ندارد.شــافعی گفت :حال این سوال مطرح
میشود که تولید داخلی نیازمند چه حمایتی است و چگونه
میتوان اقدامیجهت افزایش تولید و اشــتغالزایی انجام داد.
حمایت از تولید داخلی نباید به انحصارطلبی منجر شــود و با
وضع تعرفههای سنگین برای برخی از کاالیهای وارداتی تنها
منجر به افزایش درآمد دولت شود.رئیس اتاق بازرگانی ایران با
بیان اینکه حمایت از کاالی ایرانی تنها از منظر تقاضا صورت
میگیرد ،اظهار کرد :اقداماتی جهت حمایت از مصرفکننده
صورت گرفته اســت که به تنهایی کافی نیســت و باید برای
تقویت تولیدکننــدگان از طریق مالیات و حق بیمه عرضه را
نیز توانمند ساخت.

حق شناس گفت :دولت و بانک مرکزی سال قبل با جدیت به
ســاماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ورود کردند و
البته از این ناحیه نیز در فشار سنگینی قرار گرفتند اما نتیجه
بی تردید شفاف شدن وضعیت بازار پولی کشور است .حاال نیز
با ســاماندهی صرافیهای غیر مجاز الزم است ساماندهی بازار
ارزی را در دستور کار قرار دهد.او چنین نتیجه گیری کرد که
در این بازار حذف ارز چنــد نرخی از بهترین تصمیمات بوده
است و گفت :در شرایط اخیر ،دولت رانت موجود در این بازار را
رئیسکمیسیونحمایتازتولیدملیمجلسمطرحکرد

آسیب تولید از واردات بیرویه

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت :عالوه
بر وظایف مصرفکننده و تولیدکننده در حمایت از کاالی ایرانی
حاکمیت باید با فراهم کردن شرایط رقابت برای تولیدکنندگان و
حذف قوانین دست و پا گیر از تولید کاالی ایرانی حمایت کند .به
گزارش فارس ،حمیدرضا فوالدگر در سی و پنجمین جلسه هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد الزامات حمایت از کاالی
ایرانی گفت :اولین الزام ،بهبود فضای کسب و کار است که در بحث
حمایت از کاالی ایرانی باید مورد توجه قرار گیرد.رئیس کمیسیون
ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شــورای اسالمیبا بیان اینکه
ارتباط بخش خصوصی با مجلس باید بیشتر شود ،افزود :بخشی از
تالشها برای بهبود فضای کسب و کار از طریق اعمال قانون است،
در حالی که اجرای اکثر بندهای قانون وضع شده به تعویق افتاده
و تنها  20درصد آن اجرایی شده است.فوالدگر با تاکید بر اجرای

مطرح شده در رابطه با خانههای خالی مانند هر کاالی دیگری
در چارچوب عرضه و تقاضا تعریف میشــود .این مسئله که
حاال عدهای ترجیح میدهند که منزل مسکونی خود را حتی
اجاره ندهند و خالی نگه دارند به دلیل همین ساختار و ساز
و کار معیوب اقتصادی در کشور ما است ،البته در گذر زمان
اضافه شــدن تعداد خانههای خالی برای اقتصاد کشور مفید
نیست و به ضرر اقتصاد است و بهتر است که برای این خانهها
که به مدت طوالنی خالی و بدون سکونت ماندهاند یک مالیات
در نظر گرفته شود .ولی در کل این ساختار که منجر به ایجاد
این مشکل شده باید اصالح گردد ،یعنی بهتر است به صورت
مبنایی و ریشــهای  ،مشکالت ساختاری که پدیده خانههای
خالی را به وجود آورده درمان شــود .این اســتاد دانشگاه در
پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین آمارگیریها در مورد تعداد
خانههای خالی در تهران گفت :سرجمع تعداد خانههای خالی
کشــور را تعداد یک میلیون و پانصد هزار خان ه خالی برآورد
کرده بودند و تعداد خانههای خالی تهران هم رقمیدر حدود
 600تا هفتصد هزار برآورد شده است .البته چون آمارگیریها
و شاخصهای تعریف شده ممکن است که خیلی دقیق نبوده
باشــد ،نمیتوان خیلی دقیق اظهارنظر کرد ،در واقع برخی
مراجع تعداد خانههای خالی تهران را یک میلیون نفر و بیشتر
هم برآورد کردهاند .به طور کلی تعداد قابل توجهی از امالک
مسکونی در تهران خالی اســت و باید فکری برای آنها کرد.
خادم المله در رابطه با ادعای مقامات سازمان مالیاتی گفت :به
لحاظ فنی باید گفت که لیست بندی احصاء تعداد خانههای
خالی یک کار محال و نشدنی نیست ،اما دلیل هر چه باشد ،باید
وزارت راه و شهرسازی پاسخ دهد.

شهرداری مایل است

پیروز حناچی ،معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و معاون
ســابق وزارت مسکن نیز در این باره به آفتاب اقتصادی گفت:
واقعیت آن اســت که میتوان گفت که ایــن اعتراض انجام
گرفته از ســوی آقای توکلی درست اســت ،البته نه اینکه در
این مســئله وزارت مسکن مقصر اســت ،بلکه کال تصمیمات
عمومیحاکمیت باید به گونهای باشد که فار غ از خانه اول که
به عنوان مســکن حق همه است ،خانه دوم باید شامل مالیات
گردد یا خانه سوم مالیات مضاعف پرداخت نماید و خانه چهار
و پنجم و باالتر به شــکل تصاعدی مالیات بیشتری پرداخت
نمایند  .این مســئله یکی از آیتمهای شــهرداریها در همه
جای دنیا اســت که معروف اســت به . taxes property
در واقع در این کشــورها ،شــهرداریها بخــش عمدهای از
درآمدشــان را از منازل مسکونی تامین میکنند .ما هم باید
سیاســتی در پیش بگیریم که ســرمایه بیش از حد در بخش
مسکن تجمیع نشده و حجم عظیم سرمایه در این بخش فریز
نگردد .این مســئله موضوع درستی است و فکر کنم آالرم این
موضوع را هم ابتدا وزارت مســکن به صدا درآورد .حناچی در
پاسخ به سوالی در مورد احتمال داوطلب شدن شهرداری برای
اخذ عــوارض از این خانههای خالی گفت واقعیت آن اســت
کــه این کار نیازمند قانونگذاری اســت .او گفت :میدانید که
تمامیعوارضی که شهرداری در تهران یا شهرستانها از امالک
دریافت میکند براساس قانون اســت .بنابراین اخذ مالیات و
عوارض از خانههای دوم و ســوم از ســوی شهرداری نیازمند
قانون است .البته اگر قانونش باشد ،شهرداری مایل است که از
این خانههای خالی عوارض بگیرد و به نظر منطقی میآید .اخذ
مالیات از خانههای خالی یکی از ابزارهایی اســت که میتواند
ســرمایه را در بخشهای مختلف تولیدی به گردش دربیاورد،
سرمایه نباید در این خانههای خالی حبس شود و راکد بماند.
البته این موضوع کمیحســاس هم است ،زیرا افزایش مالیات
منجر به افزایش اجاره هم خواهد شد .اما در اینکه این موضوع
باید باشد شکی نیست.
هدف گرفت اما الزم است با تعدیل نرخ دالر و نظارت دقیق بر
بازار مانع از شکلگیری دوباره این فضا شود.او با اشاره به اینکه
صفهای طویل مقابل صرافیها خود نشان از بی اعتماد شدن
مردم به آینده اقتصاد داشــت ،گفت :از میان کسانی که مقابل
صرافی صف میکشــیدند تنها  10درصد خریدار واقعی بودند
و بقیه با هدف ســرمایه گذاری به این بازار هجوم برده بودند.
این کارشــناس اقتصادی پیش بینی کرد در ماههای پیش رو
نتایج سیاست یکسان سازی نرخ ارز با بازگشت آرامش به بازار
آشکار میشود .حق شناس گفت :به نظر میرسد کسانی که در
قیمتهای باال دست به خرید دالر زدند و حتی کسانی که با در
شرایط کنونی به منظور سرمایه گذاری وارد بازار ارز میشوند با
زیان هنگفتی روبهرو خواهند شد.
صیح اصل  44بیان داشت :دومین الزام حمایت از کاالی ایرانی،
اجرای صحیح این قانون است.رئیس کمیسیون ویژه حمایت از
تولید ملی مجلس شورای اســامیالزام سوم حمایت از کاالی
ایرانی را با مبارزه با واردات بیرویه و مبارزه با کاالی قاچاق عنوان
کرد و گفت :واردات بیرویه امکان رقابت را از تولیدکننده داخلی
میگیرد.فوالدگر در ادامه گفت :در زمینه حمایت از تولید کاالی
ایرانی از مصرف کننده انتظار میرود که کاالی ایرانی مصرف کند
و خودباوری داشــته باشد و از تولید کننده نیز انتظار میرود که
کاالی رقابت پذیر تولید کند تا رضایت مشتری را جلب کند ،اما
در این میان حاکمیت نیز وظایف ســنگینی بر دوش دارد که از
جملهآنفراهمکردنشرایطرقابتبرایتولیدکنندگانوحذفکردن
قوانین دســت و پا گیــر و محدود کننده اســت .وی با تاکید
بر اینکه دولت باید به صورت مســتقیم و غیر مستقیم از تولید
ت بیمهای ،بانکی و گمرکی از جمله
حمایت کند ،گفــت :حمای 
حمایتهای مستقیم و رفع موانع ،محدودیت زدایی و بهبود فضای
بوکار حمایت غیرمستقیم است که اثرگذاری بیشتری دارد.
کس 

مالیات
خانههای خالی

محمدمهدی سلطانی *

طرح اخذ مالیات از خانههای خالی موافقان و
مخالفانی دارد و البته تعداد موافقان بسیار بیشتر
از مخالفان است ،هر چند بنده در زمره مخالفان
این طرح قرار دارم .معتقدم این طرح در دیگر
نقــاط جهان هم که اجرا شــده طرح چندان
موفقی نبوده است .باید پرسید که سازنده چه
انگیزهای دارد کــه خانهای را خالی میگذارد،
پیش از این گفته میشــد که مالک خانه به
خاطر تورم از فروش خانهاش امتناع میکند ،اما
اکنون مالحظه میکنید که قریب  4سال است
جهش قابل مالحظهای را در بخش مســکن
شــاهد نبودیم و عمال ارزش داراییهای این
شخص نصف شده است .مگر شخصی از جنبه
ســامت عقلی دچار مشکل باشد که بخواهد
انتظار بکشــد تا خانهای را بفروشد .طبیعتا او
میخواســته خانهاش را بفروشد ،اما نتوانسته
بفروشد .این شخص به اندازه کافی هم جریمه
شده اســت .زیرا ارزش داراییهای وی کاهش
یافته است حال ما هم بیاییم و جریمهای اضافه
نسبت به او اعمال کنیم که چرا نتوانسته است
بفروشد .طبیعتا این مسئله منطقی نیست .به
عالوه در مرحل ه اجرا مشــکالت بسیاری رخ
خواهد داد ،قراردادهای صوری و اظهار خالف
واقع برای فرار از مالیات مرسوم میشود .سازنده
نیز ممکن اســت برای آنکــه ارزش ملک در
یکی دو ســال اول کاهش نیابد از اجاره دادن
ملکش امتناع کند .بدیهی است که ارزش اجاره
در ســال قریب  5درصد خواهد شد و مالک و
سازنده که از این  5درصد صرف نظر کرده به
این خاطر بوده است که در صورت اجاره دادن
ملک ارزش دارایی او به عنوان منزل دســت
دوم بسیار بیش از مبلغ اجاره دریافتی کاهش
خواهد یافت و بدیهی است که او چنین ضرری
را تعمدا ً بر خود هموار نخواهد کرد  .به همین
دلیل ممکن است که شخص سازنده در نهایت
مبلغ یکی دو درصد مالیات را نیز تقبل کند تا
مجبورنشودضرربیشترشکستقیمتخانهاش
در اثر اجاره را تحمــل نماید .او اگر خانهاش
خالی مانده به این دلیل است که نتوانسته است
مشــتری پیدا کند ،به جای آنکه جریمهاش
کنیم باید ســعی کنیم که بازار رونق بگیرد تا
ســازنده بتواند مشتری بیابد و در نتیجه بازار
مسکن نیز رونق بیشتری خواهد یافت .
* کارشناس مسکن

خودرو
قائممقام ارشد مدیرعامل
گروه خودروسازی سایپا:

پرداختمطالبات قطعهسازان
شتابمیگیرد

قائممقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی
سایپا گفت :سایپا با هدف شتاب بیشتر در امر
تولید و دستیابی به برنامه بزرگ خود در سال
جاری ،پرداخت طلبهای مالی شــرکتهای
قطعهساز زنجیره تأمین را با سرعت بیشتری
انجــام خواهــد داد .به گزارش ســایپا نیوز؛
محمدرضا هنریکیا با اشــاره به بازدید هفته
گذشته مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا
از چند مجموعه قطعهســازی زنجیره تأمین
افزود :در بازدید از شــرکتهای قطعهســاز
و دیــدار با مدیران آنها ،تســریع در پرداخت
مطالبات این شرکتها با هدف پاسخگویی به
نیاز سایپا در امر تولید مورد بررسی قرار گرفت
و این گروه تصمیم دارد سیاست سال گذشته
خــود در این امر را با قدرت بیشــتری دنبال
کند .به گفته وی سایپا سال گذشته بیش از
ب قطعهسازان را با یک
 6هزار میلیارد ریال از طل 
برنامه مبتکرانه و همکاری شبکه بانکی کشور
پرداخت کرده اســت و امســال هم این روند
را با جدیــت دنبال خواهد کرد.پس از اجرای
این طرح توســط مدیریت ارشد سایپا ،تولید
خودرو در این گروه افزایش چشمگیری یافت
و این گروه توانست تمام رکوردهای قبلی خود
در زمینه تولید روزانــه ،هفتگی و ماهیانه را
جابهجا کند؛ ضمن اینکه گروه ســایپا هدف
تولید خود در ســال  96که تعداد  666هزار
و  666دســتگاه خودرو بود را نیز محقق کرد.
هنریکیا بهوجود توانمندیها و قابلیتهای
فراوان صنعت قطعهسازی کشور اشاره کرد و
افزود :سایپا در یک برنامه جدید تالش میکند
این شرکتها را در زمینه انتقال فناوریهای
تولید قطعات جدید و پیشرفته یاری کرده و
زمینه مشارکت آنها در برنامه توسعه محصول
را فراهم کند.

