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اقتصادی

ایران از ازبکستان خودرو وارد میکند

به گفته منابع ازبکستانی ،قرار است یک شرکت ایرانی به زودی تعدادی خودرو از این
کشور وارد کند .با توجه به آنکه ناوگان حمل و نقل ایران بهویژه اتوبوسها نیازمند
جایگزینی هستند ،شرکت سپهر مشکات خزر قرار است با همکاری شرکتهای خودروساز
ازبکستانی تعدادی خودرو به ایران وارد کند .شرکت ایرانی قرار است در مرحله اول
تعدادی از نمونههای خودروهای تولید ازبکستان را خریداری کند.

گزارش

به صندوق امانت بانکها
اعتمادکنیم؟

افزایش بهای مسکوکات و مصنوعات طال در
ماههای اخیر از ســویی و تمایل برخی برای
تبدیل ســرمایههای خود به طال و ارز سبب
شده تا عدهای برای نگهداری این اقالم به فکر
اجاره صندوق امانات بانکها بیفتند .شــاید
بــرای عدهای خرید گاوصنــدوق و نگهداری
اموال بهادار گزینه مقرون به صرفهای باشــد
اما باید توجه داشت که بهای گاوصندوقهای
خانگی به نسبتاندازه آن و فوالد و آلیاژهایی
که در آن به کار میرود ،در بازار متفاوت است
ضمن آنکه گاوصندوقهای کوچکتر که امکان
حمل دارند ،از ایمنی کافی در برابر ســرقت
برخوردار نیست .این امر سبب شده تا برخی
برای نگهــداری از اموال خود به فکر صندوق
امانات بانکها باشــند که بــا پرداخت اجاره
ساالنه قابل استفاده است.
در هفتههای اخیر اخباری در فضای مجازی
منتشــر و ادعا شــد که به دلیل درخواست
زیاد مردم برای نگهداری ســکه ،طال و ارز در
صنــدوق امانات بانکها ،ظرفیت آنها تکمیل
شده واندک بانکی هم که تعداد کمی صندوق
امانات خالی دارند آنها را برای مشتریان ویژه
و رده باالی خود نگه داشــتهاند .با این حال
پیگیری از بانکهای کشــور چنین موضوعی
را تایید نمیکرد و بســیاری از بانکها بهویژه
بانکهای بزرگ اعالم میکردند که در صورت
مراجعه مردم صندوق امانات کافی برای اجاره
دارند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
شاید یکی از گزارههایی که منجر به انتشار این
خبر شده ،اظهارات محمد کشتی آرای رئیس
کمیسیون تخصصی طال و جواهر اتاق اصناف
باشــد که اوایل مردادماه اعــام کرد بیش از
 ۲۱۵تن طال در قالب سکه و انواع مصنوعات
در خانهها نگهداری میشــود .وی معتقد بود
که در جریان پیش فروش سکه انتظار میرفت
پس از تحویل آنها ،وارد بازار شــود اما مردم
ترجیح دادند در خانه نگهداری کنند.
در موضوع ارز نیز به همین ترتیب بود؛ پس از
بروز نوسانهای ارزی از زمستان سال گذشته،
عدهای از مردم برای حفظ ســرمایههای خود
اقدام به خرید و نگهداری ارز کردند؛ هرچند
رقم دقیقی از میزان خرید انجام شــده وجود
ندارد اما به گفته رضا ترکاشوند دبیرکل کانون
صرافان ایران ،زمستان سال گذشته و ابتدای
امسال بانک مرکزی تا  ۴۰میلیون دالر روزانه
ارز به بازار تزریق میکرد اما نتیجه نمیگرفت
چون نیازها واقعی نبود و برای خروج سرمایه
یا تبدیل سرمایه میخواستند.
با این همه ،نگهداری داراییهای با ارزش نزد
بانکهــا چند مزیت عمده برای شــهروندان
دارد؛ نخست اینکه بانک امنیت آن را تامین
میکند و دیگر اینکــه هیچکس از محتوای
صندوق مطلع نمیشــود؛ تنها تبصرهای که
در این زمینه وجود دارد ،این اســت که نباید
مواد خطرناک ،ممنوعه و فاسدشدنی در این
صندوقها نگهداری کرد.
در گذشــته تنها بانکهای بــزرگ صندوق
امانات اجارهای داشتند اما در سالهای اخیر
بانکهای خصوصی نیز بــه این عرصه ورود
کردهاند .یکــی از مزیتهای صندوقها ،رفع
نگرانی از ســرقت داراییهای ارزشمند مانند
طال و ارز است اما باید به ازای آن اجارهبهایی
را به بانک پرداخت .نکته قابل تامل اینکه برای
اجاره این صندوقها در کنار اجاره بهای سالیانه
باید ودیعهای نیز نزد بانک سپردهگذاری شود.
دستاندرکاران نظام بانکی ،باالترین رقم اجاره
صندوق امانات را مربوط به ساختمان مرکزی
بانک ملی ایران میدانند که به دلیل مجاورت
با موزه جواهــرات ملی از باالترین ســطوح
امنیتی برخوردار است.
یک مقــام آگاه در نظام بانکــی درباره اینکه
گفته میشــود پس از تحوالت ارز و افزایش
بهای طال مراجعه مــردم برای اجاره صندوق
امانات بانکی بیشتر شده است ،گفت :چنین
نیست؛ موج استفاده از صندوق امانات از زمان
بروز حادثه ســاختمان پالسکو به راه افتاد و
بسیاری از صاحبان مشاغل و بازاریان ترجیح
دادند داراییهای ارزشمند و اسناد بهادار خود
را به بانک بسپارند.
وی که خواست نامش ذکر نشود اظهار داشت:
از آنجــا که بانــک در زمان اجــاره صندوق،
محتوای آن را از مشــتری نمیپرسد ،گزینه
خوبی برای نگهداری اموال ارزشــمند است
و همین امر سبب شــده تا کسانی که ارز یا
مسکوکات طال در خانه نگهداری میکنند ،به
فکر اجاره صندوقی در بانک باشند.
به گزارش ایرنا ،محمدرضا جمشیدی دبیرکل
کانــون بانکهای خصوصی و موسســههای
اعتباری نیز گفت :شنیدهها از افزایش تمایل
افراد به اجاره صندوق امانات بانکها حکایت
دارد اما آماری در دســت نیســت که به طور
قطعی آن را تایید کنیم.
با ایــن وجود ،کارشناســان اقتصادی بر این
باورند که نگهداری فیزیکی ارز و سکه شاید در
کوتاه مدت برای دارنده آن سودده باشد اما در
بلندمدت چون سرمایه را از چرخه اقتصادی
خارج میکند ،سودی برای آینده اقتصاد ندارد
و بهتر است آن را چرخه تولید هدایت کرد.

خبر
قائم مقام وزیر صمت اعالم کرد

ممنوعیت صادرات  ۲۷قلم
کاال به دلیل ارزبری دولتی

قائم مقام وزیر صمت اعالم کرد که صادرات
 ۲۷قلم کاال بــه دلیل ارزبری دولتی ممنوع
اســت و این موضوع به گمرکات اعالم شد.
به گزارش ایبِنا ،مجتبی خسروتاج در نشست
هیئت نمایندگان گفت :ریشــه بســیاری از
مشکالت و گرفتاریهای امروز کشور جهش
نرخ ارز است .پیمان سپاری آزمایش خود را
پس داده و صادرکنندگان تاکید دارند که ارز
حاصل از صادرات بایــد به چرخه اقتصادی
بازگردد.
رئیس ســازمان توســعه تجــارت گفت :ما
در بحــث سیاســتگذاری صحبت میکنیم؛
صادرکننده میتواند ارز خود را به سامانه نیما
وارد کند ،چه خــودش واردات انجام دهد یا
در اختیــار واردکننده دیگــری بگذارد .وی
اعــام کرد که صادرات  ۲۷قلم کاال به دلیل
ارزبری دولتی ممنوع است و این موضوع به
گمرکات اعالم شده است.

مالیات در انتظار معاملهگران
باالی پنجهزار دالر

رئیس ســازمان امورمالیاتی بــا بیان اینکه
خریداران کمتر از ۲۵ســکه معاف از مالیات
شدند ،گفت :معاملهگران باالی  ۵هزار دالر،
در انتظار پرداخت مالیات باشند.
به گزارش مهر ،سیدکامل تقوی نژاد در یک
نشست خبری گفت :طبق برنامه ریزیها در
ســال جاری ،مالیات عملکرد بخش تولید از
 ۲۵درصد به  ۲۰درصد کاهش خواهد یافت.
پیشنهاداتی به دولت ارائه کردیم که البته این
مسئله مستلزم سیر مراحل قانونی در مجلس
است.
تقوینــژاد با بیان اینکه بر اســاس نیازهای
اساسی شهرداری و دهداریها اقدامات مهمی
را انجام دادیم ،گفت :از ابتدای اجرای قانون
مالیات بر ارزش افزوده تا پایان مرداد ماه سال
 ،۹۷بالغ بر  ۲۶۲هزار میلیارد تومان مالیات و
عوارض از محل ارزش افزوده اخذ شده است.
خوشــبختانه  ۸۹هزار میلیارد تومان از این
مبلغ عوارض بوده که به حساب شهرداریها
و دهداریهای سراســر کشــور واریز شده و
در حــال حاضر ۸۰ ،درصــد از عمده درآمد
۷۰درصد از شهرداریهای کشور از این محل
دریافت میکنند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به طرح
سالمت اظهار داشت :از ابتدای اجرای طرح
ســامت ،بالغ بر  ۱۴هــزار و  ۴۰۰میلیارد
تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته
و از ابتدای سال جاری ۲۲۰۰ ،میلیارد تومان
برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.
وی همچنین با بیان اینکه افزایش درآمدهای
مالیاتی از طریق شناســایی مودیان و منابع
درآمدی جدید و مبارزه با فرار مالیاتی است،
گفت :از سال گذشته تاکنون  ۲۲هزار میلیارد
تومــان از محل شناســایی فرارهای مالیاتی
برگه تشخیص صادر شده است.
معاون وزیر اقتصــاد با بیان اینکه  ۵۰درصد
از هزینههای جاری کشــور به وسیله مالیات
تامیــن میشــود ،گفت :نســبت مالیات به
بودجه  ۳۸تا  ۴۰درصد اســت .با شناسایی
منابع جدید و مبارزه با فرار مالیاتی در صدد
افزایش این سهم هستیم.
تقوی نژاد با اشــاره به مالیات دریافتی پنج
ماه ابتدایی ســال جاری گفت :در این مدت
۳۶هزار و  ۶۰۰میلیــارد تومان مالیات اخذ
کردیم که هشت هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
عوارض به حساب شهرداریها واریز شد.
تقــوی نژاد همچنیــن در ارتبــاط با بحث
اظهارنامههــا گفــت :در خرداد و تیر ســال
جاری چهار میلیون و  ۸۶۳هزار و  ۱۱۳فقره
اظهارنامه الکترونیکی در ســازمان مالیاتی
دریافت شد.
رئیس ســازمان امور مالیاتی بــا بیان اینکه
تراکنشهــای مالی بــاالی پنــج میلیارد
تومان مشکوک اســت ،افزود :سال گذشته
۶۰۰۵تراکنش مشکوک را مورد بررسی قرار
دادیم که برای این تعــداد  ۱۲هزار میلیارد
تومان مالیات در نظر گرفته شد که البته این
عــدد در دل آن  ۲۲هزار میلیارد تومان فرار
مالیاتی قرار دارد.
وی با اشــاره به شناســایی افراد با تکیه بر
ماده  ۱۸۱قانون مالیاتهای مستقیم ،گفت:
قبل از بررســیها اظهار مودیان این حوزه،
چهارهــزار و  ۲۴۰میلیارد تومان بود اما پس
از اســتخراج اطالعات ،مالیات شان  ۹هزار و
 ۸۳۰میلیارد تومان شد.
تقوی نژاد همچنین گفت :تا  ۲۵عدد ســکه
خرید و فروش شــده معاف از مالیات است،
جدولی تهیه شده و در اختیار سران قوا برای
تصویب اســت ،برای خرید و فروش بیش از
هزار ســکه با نرخ  ۳۵درصــد مالیات تعلق
گیرد.
تقوی نژاد همچنین اظهــار کرد :اگر فردی
بیش از پنج هــزار دالر خرید وفروش کرده
باشــد اطالعات را دریافت میکنیم و مالیات
میبندیم.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.
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آفتاب یزد گزارش میدهد

«ایتیآر» هواپیماهای ایران را به دیگران میفروشد!
آفتاب یزد -الهــام عالئی :از ابتدای قــرارداد با
«ایتیآر» تا به این لحظه ،رخدادهای گوناگونی
در ارتباط با تولید و تحویل هواپیماهای سفارشی
ایران اتفاق افتاده اســت« .ایتیآر» بعد از اجرای
برجام و لغو تحریمها توانســت قــرارداد فروش
هواپیما به شــرکت ایران ایر را به امضا برســاند.
شــرکت ایران ایر در آوریل  ۲۰۱۷قــراردادی با
ت «ایتیآر» برای خرید  ۲۰فروند هواپیمای
شرک 
توربوپراپ به امضا رسانده بود .ایران در ماه میسال
ی «ایتیآر» تحویل
 ۲۰۱۷چهار فرود هواپیمــا 
گرفت و در ماه ســپتامبر نیز دو فروند هواپیمای
دیگر را از این شــرکت اروپایــی تحویل گرفت.
همچنین دو فرون د «ایتیآر» دیگر در ماه دسامبر
به ایران تحویل داده شده و مابقی هواپیماها قرار
بود تا پایان ســال  ۲۰۱۸به ایــران تحویل داده
شــود .اما نارضایتی دولت ترامپ از توافق با ایران
ادامه تحویل هواپیماهای این شــرکت اروپایی به
کشــورمان را در معرض ریسک قرار داد .هرچند
واشنگتن فرصتی  ۹۰روزه را برای پایان همکاری
شرکتهای خارجی با ایران تعیین کرده ،اما پس
از آنکه خزانــه داری آمریکا اعالم کرد مجوزهای
صادراتی اعطا شــده به شرکتهای هواپیماسازی
را لغــو میکند ،تحویل هواپیمــا به ایران متوقف
شــده اســت .با این همه در مردادماه سال جاری
«ایتــیآر» پنج فروند هواپیمای دیگر را به ایران
تحویل داد اما نکته اینجاســت که اخیرا شرکت
هواپیماسازی لئوناردو اس پیای ایتالیا اعالم کرده،
ت «ایتیآر» که به صورت مشترک متعلق
شــرک 
به لئوناردو و ایرباس فرانسه است ،در حال مذاکره
بــا خریداران جایگزین جهت فــروش باقی مانده
هواپیماهایی اســت که قرار بــود به ایران تحویل
داده شود.
ل «ایتیآر»
> تمای 
نسبت به ادامه تحویل هواپیما به ایران

ت «ایتیآر» تا
مطابق قرارداد فی ما بین ،شــرک 
اواسط سال  ۲۰۱۷شــش فروند هواپیما به ایران
تحویــل داده و پس از آن اعالم کــرده بود که تا
پایان سال  ۲۰۱۷هشــت فروند هواپیمای دیگر
نیز برای فروش به کشورمان آماده میکند .همان
زمان کریستین شرر ،مدیر شرکت هواپیماسازی
«ایتیآر» در این راســتا گفته بود« « :ایتیآر»
بعد از تحویل شش فروند هواپیما به ایران از ابتدای
ســال  ۲۰۱۷میالدی تاکنون کــه در چهارچوب
مجوزهای صادر شده از سوی دولت آمریکا صورت
گرفتــه ،قصد دارد تا پایان ســال هشــت فروند
هواپیمای دیگر به این کشور تحویل دهد».
پس از آن به دلیل بروز برخی مناقشــات سیاسی
میان ایران و آمریکا ،روابط متقابل میان دو کشور
تحت تاثیر قرار گرفت و به تبع آن شرکای تجاری
آنهــا نیز در این راســتا واکنشهایی از خود بروز
دادند .اما ظاهرا «ایتیآر» قصد تاثیرپذیری از این
چالشها را نداشت.
بهمن ماه سال  ۹۶مدیرعامل شرکت هواپیماسازی
«ایتیآر» ابراز امیدواری کرد که تشدید تنشها
بین ایــران و آمریکا ،مانع از رابطــه تجاری این
شرکت با تهران نشود .شرر در این باره گفته بود:
«این تحول (نوسازی ناوگان هوایی ایران) برای آنها
بسیار قدرتمند است و به صراحت میتوان گفت
که از نقطه نظر ژئوپلتیک و امنیتی کامال بی خطر
است« » .ایتیآر» همچنین تعدادی از متخصصان
را بــرای آموزش نحوه پرواز بــا این هواپیماها به
خلبانان ایرانی به این کشور اعزام کرده بود.

بخش بود ۱۴ .مردادماه ،پنج فروند هواپیمای جدید
ت «ایتیآر» ،وارد فرودگاه
خریداری شــده از شرک 
مهرآباد تهران شــد .به این ترتیب تعداد این مدل
هواپیماهای تحویل شــده به ایران بــه  ۱۳فروند
افزایش یافت که همگی به ناوگان هواپیمایی هما
افزوده شدند.
الزم به ذکر اســت که فرزانه شرفبافی ،مدیرعامل
شرکت هواپیمایی هما برای تحویل این هواپیماها
به فرانسه سفر کرده بود؛ این هواپیماها پس از طی
مراحل تحویل به ایران ،از فرودگاه تولوز فرانسه عازم
ایران شده بودند.
> «ایتیآر» به دنبال مشتری
برای فروش هواپیماهای ایران

> «ایتیآر» تحویل هواپیما به ایران
را متوقف کرد

وارد آورد.
در همین راســتا کریستین شــرر ،مدیر شرک 
ت
«ایتیآر» گفته بود« :این شرکت فرانسوی ایتالیایی
به دولت آمریــکا برای اعطــای مجوزهای جدید
درخواست داده است تا اجازه دهد تجارت قبلی این
شرکت با ایران قبل از ضرب العجل ماه اوت تکمیل
ت «ایتیآر» در حال انجام مذاکراتی با
شود .شرک 
ل «ایتیآر» این
خزانه داری آمریکاست .اســتدال 
خواهد بود که هواپیماها را با حسن نیت و به موجب
مجوز دولت آمریکا فروخته و این ممنوعیت جدید
ی
برای تحویل بقیه هواپیماها موجب آســیب جد 
«ایتیآر» خواهد شد».

امــا اتفاقی که چند ماه قبل افتاد و طی آن آمریکا
از برجام خارج شد ،سیاستهای شرکت هواپیمای 
ی
«ایتــیآر» را تحت تاثیــر قــرار داد و در تیرماه
سال«۱۳۹۷ایتیآر» اعالم کرد ،ناگزیر است برنامه
تحویل مابقی هواپیماهای سفارش ایران را به دلیل
تحریمهــای جدید آمریکا متوقف کند و اگر نتواند
از دولت آمریــکا معافیت بگیرد ،ناگزیر خواهد بود
۱۲فروند از این هواپیماها را مجددا طبقه بندی کند.
ت «ایتیآر» گفته
کریستین شرر ،مدیرعامل شرک 
بود« :در سال  ،۲۰۱۸هدفگذاری تحویل هواپیماها
ممکن است از تحریمهای ایران تاثیر بپذیرد .ایرانیها
> مانع تراشی دولت ترامپ
میخواهند هواپیماها را تحویل بگیرند ،اما «ایتیآر»
در پاسخ به این درخواست ،چند روز بعد یک مقام
هیچ گونه ریسکی مبنی بر قرار گرفتن سهامدارانش
ارشــد آمریکایی تصریح کرد ،بعید است واشنگتن
یعنــی لئوناردو و ایرباس در فهرســت تحریمهای
مجوزی صــادر کند که بر
آمریکا را نخواهد پذیرفت.
«ایتــیآر» بــرای اینکه شرکت هواپیماســازی لئوناردو اس اساس آن شــرکتهایی
نظیر ایرباس و «ایتیآر»
بتواند این هواپیماها را به
پــیای ایتالیا اعالم کرد ،شــرکت
بتواننــد ارائــه خدمــات
ایران تحویل دهد همچنان
در تــاش بــرای گرفتن «ایتیآر» که به صورت مشترک متعلق هوانوردی به ایرالینهای
معافیت اســت اما کامال به لئوناردو و ایرباس فرانســه است ،ایرانی را ادامه دهند.
مارشــال بیلینگســلی،
مطمئن نیست که بتواند
در حال مذاکره با خریداران جایگزین
دســتیار وزیر خزانه داری
چنین معافیتــی از دولت
جهت فروش باقی مانده هواپیماهایی آمریکا در امور تامین مالی
آمریکابگیرد».
بــه گفته مدیر شــرکت اســت که قرار بود به ایران تحویل تروریــزم همچنین گفته
بــود« :بعید اســت دولت
«ایتــیآر» ،پس از اعالم
داده شود
آمریکا با درخواست جدید
خروج آمریــکا از برجام،
ت «ایتیآر» جهت
شرک 
آمریکاییها سه ماه (می تا
فروش هواپیماهای بیشــتر به ایران موافقت نماید.
اوت) به شــرکتها فرصت دادهاند تا محصوالتی را
تولید کنندگان هواپیما برای پشــتیبانی کامل از
که برای ایران تولید کرده بودند را تحویل دهند ،اما
هواپیماهای تحویل داده شده به ایرالینهای ایرانی
این فرصت برای صنعت هوانوردی خیلی کوتاه است.
از ما مجوز گرفتهاند .در این مقطع ،من فکر میکنم
> اعالم آمادگی
ما در موقعیتی نیســتیم که اعــام کنیم ،چنین
سفارشی
آر»
ی
ت
ی
«ا
د

فرون
برای تحویل شش
مجوزهایی را صادر خواهیم کرد».
بیلینگسلی همچنین تاکید کرده بود« :بعید است
ت «ایتیآر»،
پس از اعالم این موضوع توسط شرک 
ت «ایتیآر»
دولت آمریکا با درخواست اخیر شرک 
ایران تا حدود زیادی از تحویل هواپیماهای سفارشی
برای صدور مجوز تحویل تعداد بیشتری هواپیمای
خود ناامید شد اما درست یک هفته بعد این شرکت
توربوپراپ به ایرالینهای ایرانی موافقت کند .ما در
از آمریکا درخواســت کرد که بتواند شــش فروند
موقعیتی نیستیم که در این مقطع زمانی نسبت به
هواپیمای ساخته شــده برای ایران را به کشورمان
معامالت با ایران انعطاف نشان دهیم».
تحویل دهد .شرکت هواپیماســازی «ایتیآر» از
دولت ترامپ خواست مانع صدور این هواپیماها به
> ورود پنج فروند
ایران نشود.
ی «ایتیآر» به تهران
هواپیمای مسافربر 
این شــرکت هشــدار داده بود که پایــان یافتن
اما اتفاقی که حدود یک ماه بعد رخ داد ،دست کم
قراردادهایی که با مجوز واشنگتن مورد مذاکره قرار
برای صنعت هواپیمایی کشــورمان بسیار مسرت
گرفته بودند ،میتواند به این شرکت زیان مالی جدی

سرنوشت سامانه ملی امالک و اسکان چه شد؟

در چنــد ســال اخیر موضــوع اخــذ مالیات از
خانههای خالی موضوعی داغ بوده است .طبق آمار
۲.۵میلیون خانه خالی در سال  ۱۳۹۵موجود بوده
است .ماده  ۱۶۹مکرر اصالحیه قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب  ۱۳۹۴مجلس شورای اسالمی،
خانههای خالی را مشمول پرداخت مالیات دانسته
اســت .برای شناســایی خانههای خالی نیز باید
سامانه ملی امالک و اسکان راهاندازی شود.
به گزارش تابناک ،ایــن روزها خبرهای احتکار
کاالهای مختلف به خبر روز رســانههای تبدیل
شده اســت .این احتکارها به مسکن هم رسیده
است .علت احتکار مسکن این است که در ۱۲ماه
اخیر و از مرداد مــاه  ۱۳۹۶تا مرداد ماه ،۱۳۹۷
قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران با رشد
 ۶۲.۱درصدی رو به رو بوده است و همین موضوع
باعث شده اســت تا تقاضا برای خرید مسکن به
نیــت احتکار و فروش آن به قیمت باالتر افزایش
یابد .کســانی که به این نیت مســکن خریداری
میکننــد معمــوالً این مســکنها را خالی نگه
میدارند تا هرلحظه که به نفعشان بود ،این خانهها
را به فروش برسانند .آمارهای جدیدی از این که
چقدر مســکن هم اکنون خالی از سکنه هستند

وجود ندارد اما بر اســاس آمارهای قبلی میتوان
این گونه عنوان نمــود که طبق گزارش معاونت
اقتصــادی وزارت امور اقتصــادی و دارایی ،نرخ
واقعی خانههای خالی در کشــور در سال ۱۳۸۵
حدود  ۴.۲درصد (معادل  ۶۳۳هزار واحد خالی)
بوده است که این تعداد در سال  ۱۳۹۰به حدود
 ۸.۳درصد (معادل  ۱.۶میلیون واحد خالی) و در
ســال  ۱۳۹۵به حدود  ۱۱.۳درصد (معادل ۲.۶
میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.
راهکار اینکه از احتکار مسکن و همچنین خالی
ماندن خانهها از سکنه جلوگیری شود این است
کــه از این خانهها مالیات اخذ شــود .ماده ۱۶۹
مکرر اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
 ۱۳۹۴مجلس شورای اسالمی ،خانههای خالی را
مشمول پرداخت مالیات دانسته است .خانههای
خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت
مالیات میشوند .مالیات واحدهای خالی در سال
دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه ،ســال سوم
برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد ۱.۵برابر
مالیات متعلقه میباشد.
بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که شناسایی
خانههای خالی جهت اخذ مالیــات از آنها کار

بسیار دشواری میباشد اما تبصره  ۷همین ماده
 ۱۶۹مشخص کرده است که چگونه میتوان این
خانهها را شناســایی نمود .کلید حل این مشکل
راهاندازی ســامانه ملی امالک و اسکان میباشد.
تبصره  ۷این ماده قانونی ،وزارت راه و شهرسازی
را مکلف کرده است تا ظرف مدت شش ماه سامانه
ملی امالک و اســکان را با همکاری دستگاههای
ذی ربط برای شناسایی خانههای خالی طراحی
و راهاندازی کند که تا کنون و با گذشــت بیش از
دو سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت
دولــت و ابالغ به وزارت راه و شهرســازی ،قانون
مذکور هنوز اجرایی نشده است .شایان ذکر است
که در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه
و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده
داشت ،اما با دســتور عباس آخوندی وزیر راه و
شهرســازی تهیه و راهاندازی سامانه ملی امالک
و اسکان کشــور به سازمان ملی زمین و مسکن
منتقل شد.
اما پرسش این است که کار راهاندازی سامانه ملی
امالک و اسکان به کجا رسیده است؟
عبــاس آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی در
اردیبهشت ماه ســال جاری طی مصاحبهای از

تاوان سخت دست درازی
به ایران

خان سمیتقو بعد از جنگ جهانی اول ،تشکیل
جمهوری تجزیه طلب مهاباد به دستور و پشتیبانی
استالین پس از جنگ جهانی دوم به قصد تجزیه
ایــران ،درگیریها و اقدامات نظامی که پس از
انقالب اســامی در ســال  ۱۳۵۷با پشتیبانی
بیگانگان در کردستان به وقوع پیوست ،شواهدی
بر این مدعا میباشد .احزاب و گروههای تجزیه
طلب به نام مردم کرد ،در راستای اهداف بیگانگان
دست به اقدامات نظامی و حمالت تروریستی
میزنند و خســارات زیادی را به مردم کرد و
کشــور وارد نمودهاند .در حال حاضر در حال
جنگ با ایران میباشند ،شایسته است ،برخورد
مقتضی با آنها صورت گیرد .در این خصوص
مواردی را یادآوری مینمایم:

 -۱مطابــق با قانون اساســی ،از جمله اصول
۱۹و ۲۰و  ۵۶و ...ایــران متعلق به همه ایرانیان
بوده و همه مردم ایران دارای حقوق مساوی برای
استفاده از امکانات و موهبتهای آن میباشند.
 -۲حساب مردم کرد از احزاب تجزیه طلب و
وابسته به بیگانه جداست.
 -۳مردم کردستان محق و مجازند براساس قانون
اساسی ،اصول ۱۹و ۲۰و  ۴۳و ...در چارچوب
قانون و به عنوان بخشی از ملت ایران در جهت
احقاق حق و حقوق خود تالش نمایند .حاکمان
و دولت مردان موظفند زمینهای برای آنها فراهم
نموده و نسبت به حل مشکالت آنها اقدام نمایند.
 -۴احزاب و گروههای مســلحی که فلســفه
وجودی آنهــا تجزیهطلبی و حمالت نظامی و

ادامه از صفحه اول:

آنها هم چنین از کردها به عنوان اهرم فشــار
علیه یکدیگر اســتفاده کرده ،ولی با هم در این
مســئله متفق القولند که کشور مستقل کردی
نباید شــکل بگیرد ،چون بــه امنیت ملی آنها
برمیگردد .در دوران معاصر ابرقدرتها از احزاب
و گروههای کرد در جهت اهداف خود استفاده
نمودهاند .درگسســتهای تاریخی ایران ،این
احــزاب و گروهها همواره با تحریک بیگانگان
ادعای خودمختاری کرده و اقدام به تجزیهطلبی
نمودهاند .شورش شیخ عبیداهلل ،شورش اسماعیل

حدود یک ماه بعد یعنی سه روز پیش ،مجددا خبری
غیرقابل پیش بینی در این راستا منتشر شد .شرکت
هواپیماسازی لئوناردو اس پیای ایتالیا اعالم کرد،
ت «ایتیآر» که به صورت مشترک متعلق
شــرک 
به لئوناردو و ایرباس فرانســه است ،در حال مذاکره
با خریــداران جایگزین جهت فــروش باقی مانده
هواپیماهایی است که قرار بود به ایران تحویل داده
شود.
آلســاندرو پروفومو ،مدیر شــرکت لئوناردو در این
باره گفت« :ما کامال مطمئنیم که خواهیم توانست
قرارداد فروش این هواپیماها به ســایر کشورها را
نهایی کنیم ۱۲ .هواپیمای نسل جدی د «ایتیآر»
 ۶۰۰-۷۲که در ســال  ۲۰۱۶توسط ایران سفارش
داده شــده ،قبال تحویل این کشــور شده و هشت
هواپیمای باقی مانده به مشــتریان دیگر فروخته
خواهد شد».
وی افزود« :با توجه به فروش مجدد این هواپیماها
به سایر مشتریان ،شرکت انتظار ندار د «ایتیآر» و
لئوناردو تاثیر قابل توجهی از تحریمهای وضع شده
از ســوی آمریکا علیه ایران ببیند .شرکت لئوناردو
هیچ قرارداد دیگری با ایران ندارد .شرکت مشترک
«ایتیآر» به خوبی دارد ،کار میکند».
> از ابتدا کامال مشخص بود
که چنین اتفاقی میافتد

با توجه به حساســیت موضــوع با یک صاحبنظر
اقتصــادی در رابطه با علت بروز ایــن رویدادها و
پیامدهای احتمالی عدم تحویل هواپیماهای مذکور
گفتوگو کردیم .آلبرت بغزیان ،کارشناس اقتصادی
در این راســتا به آفتاب یزد گفت« :در زمینه بحث
فروش هواپیماهای شــرکت ایتی آر بسته به نوع
قرارداد عمل شده است .از ابتدا کامال مشخص بود
که چنین اتفاقی میافتد».
وی افزود« :اگر ما هواپیماهایی را سفارش میدادیم
و شرکت مذکور اعالم میکرد که تحت هر شرایطی
آنها را به ما تحویل میدهد (حتی در شرایط اجبار
و تحریم) ،در این صورت ایتی آر موظف به تحویل
هواپیماها به ما بود ،مگر اینکه بهای آنها را پرداخت
نکــرده بودیم .در ایــن زمینه بایــد حقوقدانان و
صاحبنظران به کار گرفته میشدند تا در این شرایط
قرار نگیریم و بتوانیم شریک تجاری خود را متعهد به
اجرای قرارداد خود کنیم».
بغزیــان در مورد پیامد عــدم تحویل هواپیماهای
باقیمانده شــرکت ایتی آر برای اقتصاد کشورمان
اظهار داشــت« :اینکه نــاوگان هواپیمایی خود را
تکمیل و مجهز کنیم درحالی که مشکالت دیگری
داریم ،اقدامی ضروری نیست .هر چند این مسئله
میتواند نشانگر تعهد اروپاییها باشد و اینکه تا چه
حد در شرایط تحریم ایران را حمایت میکنند».

رو به اتمام بودن کار راهاندازی سامانه ملی امالک
و اسکان کشور خبر داد و گفت به زودی مالیات
بر خانههای خالی اجرایی خواهد شــد .این در
حالی اســت که در  ۲۱تیر  ۱۳۹۶علی چنگی
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن هم
طی مصاحبهای اعالم کرده بود که سامانه امالک
و اســکان کشــور به زودی راهاندازی میشود.
از مصاحبــه وزیــر راه و شهرســازی پیرامون
راهاندازی ســامانه ملی امالک و اسکان  ۴ماه و
از مصاحبه مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد
مسکن ۱۴ماه میگذرد اما همچنان این سامانه
راهاندازی نشده است.
ذکر این نکته ضروری اســت که عباس آخوندی
طی مصاحبهای در مورخه  ۶مرداد  ۱۳۹۷اعالم
کرد :بنده کامــ ً
ا با مالیات بر عایدی ســرمایه
مخالفم! با این مصاحبه وزیر راه و شهرسازی ،این
پرسش در ذهن شکل میگیرد که شاید به همین
دلیل مخالفت وزیــر با دریافت مالیات بر عایدی
سرمایه است که هنوز ســامانه امالک و اسکان
جهت شناسایی خانههای خالی برای اخذ مالیات
راهاندازی نشده است و شاید اص ً
ال قرار هم نیست
این سامانه راهاندازی شود.
تروریستی و خرابکاری میباشد ،محق برخورد
متقابل حکومت مرکزی بوده و شلیک موشک به
مقر حزب دموکرات در این راستا میباشد.
 -۵تا زمانی که از کردستان عراق ،عملیات نظامی
و تروریستی و ...علیه مردم ایران طرح ریزی و
اجرا میشود حق مقابله و برخورد ایران محفوظ
است.
 -۶حمالت موشکی ،هشداری به رقبای منطقهای
و جهانی ،تاریخی این مرز و بوم بود که مواظب
افکار ،گفتار و اعمال خود باشند.
 -۷فارغ از این که چه نوع حکومتی با چه ماهیتی
در ایران بر سر کار باشد ،حق مقابله مناسب با
تجزیه طلبان همواره محفوظ است ،چون که این
مسئله به امنیت ملی کشور برمیگردد.

