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اقتصاد

روزهای سختی
برای نظام
بانکی در راه
است

معاون اقتصادی بانک مرکزی از هدفگذاری رشــد اقتصادی  ٥درصدی برای ســال  ٩٦خبر داد و گفت :روزهای ســختی برای نظام بانکی در راه است .به گزارش مهر ،پیمان قربانی در مراسم افطار پژوهشکده پولی و بانکی گفت:
نظام بانکی روزهای سختی را در پیش دارد و با توجه به شایعاتی که در فضای مجازی در خصوص بانکها به چشم میخورد الزم است اطالع رسانی صورت گیرد .معاون بانک مرکزی افزود :امید داریم ضمن حل مشکالت در جهت
بهبود نظام بانکی هم گام برداریم .قربانی افزود :رشد اقتصادی سال  ٩٥را امروز اعالم کردیم و فردا این گزارش نیز در اختیار صندوق بین المللی پول قرا می گیرد .وی اظهار داشت :رشد بخش غیرنفتی روند فزاینده داشته و سال ٩٥
به  ٣.٣درصد رسیده است .قربانی افزود :امیدواریم امسال این رشد افزایش داشته باشد همه بخشها البته به جز ساختمان رشد داشته و در صنعت رشد خوبی را شاهد بودیم .وی با بیان اینکه امیدواریم امسال شاهد رشد بهتر اقتصادی
باشیم از هدفگذاری رشد  ٥درصدی برای سال  ٩٦خبر داد و گفت :بانک مرکزی در حوزه رشد قصد هدفگذاری ندارد و هدفگذاری روی تورم است.

گفتگو با مؤلف کتاب قراردادهای همسان پیمانکاری ،مشاوره و سرمایهگذاری

انتظار رشد ،بدون آموزش شدنی نیست!

حمید حسین زاده ،میگوید «صادرات خدمات
مهنــدس و اشــتغال در پی آن ،بدون کســب
مهارتهای بینرشتهای ،یک شوخی تلخ است».؛
به گفته او ،مهندسان همچون سایر ارائهکنندگان
خدمت در درجــۀ اول ،نیازمند مهارت بازاریابی،
فروش ،ارتباط در عرصۀ بینالمللی و برونمرزی
هستند .ایشــان که ،دانشآموختۀ کارشناسی
ارشد مدیریت بازرگانی بینالمللی و معاون طرح
موسسه بینالمللی و حقوقی است؛
و توسعۀ یک ّ
بیش از یک دهــه در عرصه بازاریابی ،مدیریت
پروژه و حقــوق مهنــدس و قراردادها فعالیت
داشته و به عنوان مولّف کتب و مقاالت حرفهای
مدرس در زمینههای فوق ،در سطح کشور
و نیزّ ،
شناخته شده اســت ،امروز مهمان و پاسخگوی
سواالت ما میباشند.
آقــای مهندس ایده اصلی کتــاب قرادادهای
همسان پیمانکاری،مشاوره و سرمایه گذاری از
کجا شکل گرفت؟
با توجه به سالها تدریس مباحث قراردادی در دانشگاهها
و مراکز آمــوزش عالی تخصصی ،همچنین ســندیکاها و
انجمنهای صنفی ،و مشــاهدۀ ضعف برقــراری ارتباط با
قراردادهای اســتاندارد (تیپ) و یا به تعبیری «قراردادهای
همســان» از ســوی جامعــۀ حقوقی و مهندس کشــور،
عمیق ًا خالء وجود یک ســند مکتوب منسجمی که حداقل
قراردادهای همســان پیمانکاری ،مشاوره و سرمایهگذاری
را ،در ســطوح ملّی ،فراملّی و بینالمللــی ،معرفی و تبیین
نموده باشــد ،احســاس میکردیم .از اینرو با جناب آقای
دکتر ح ّداد ،تصمیم گرفتیم تا با مراجعه به منابع دست ا ّول
و مطالعات پیوسته کتابخانهای ،نسبت به تألیف کتاب حاضر
اقدام نمائیم.
وجه تمایز کتاب شما از منظر محتوا و حوزههای
تحت پوشش چیست؟
اساسیترین وجه تمایز کتاب حاضر با سایر کتب قراردادی
در این اســت که ،مخاطب مهندس و یا حقوقدان را ،بدون
درگیر شــدن با استداللهای عمیق و ســنگین حقوقی و
یا فرمولهــای پیچیدۀ مهندس ،با مفاهیم بینرشــتهای
قراردادهای همسان در سطوح ملّی ،فراملّی و بینالمللی ،و
از همه مهمتر نظامهای حقوقی و نهادهای تولیدکنندۀ این

نظام بانکی روزهای ســختی را میگذراند و شاید روزهای
ســخت دیگری هم در راه باشد .این را پیمان قربانی ،معاون
اقتصادی بانک مرکزی میگوید و با اشــاره به شــایعاتی که
این روزها در فضای مجازی در مورد ورشکســتگی بانکها
و موسسات اعتباری رسمی و غیررسمی مطرح شده و اوضاع
را نابســامان کرده ،تالش دارد بــه نوعی نگرانی خود را ابراز
کند .او معاون بانک مرکزی اســت و البته امیدوار است که در
آینــده ،نظام بانکی ایران وضعیت بهتری را تجربه کند .دیگر
معاون بانک مرکزی هم البته از ســپردهگذاران میخواهد که
حســب نیاز خود برای برداشتن سپرده ،به شعب مراجعه کنند
و نگران صیانت از سپردههایشان نباشند؛ اما اینها به تنهایی
کافی نیست .اظهارات جسته و گریخته معاونان بانک مرکزی
در تشــریح وضعیت کنونی بانکها و موسساتی که نامشان
دومینووار به لحاظ وضعیت مالی نامســاعد مطرح میشــود،
اگرچه مرهمی بر نگرانی ســپردهگذاران است ،اما شاید بتوان
گفت که بانک مرکزی به صورت رسمی ،هنوز سکوت کرده
است؛ سکوتی معنادار که نتیجهاش ،بی اعتمادی سپردهگذاران
را بیشتر میکند .در این میان ،اگرچه جا داشت بانک مرکزی
با صدور اطالعیهای رســمی ،خیال ســپردهگذاران را راحت
کند و بازار پولی کشــور را به آرامش فــرا بخواند ،اما تا این
لحظه ،هنوز خبری از ساختمان میرداماد شنیده نمیشود .گویا

تصويب الیحه  1.5میلیارد دالری توسعه
اقتصادی مناطق روستایی

عضو هیات رئیســه مجلس شورای اســامی گفت :مجلس
شــورای اســامی الیحه  1.5میلیارد دالری توسعه اقتصادی
و افزایش اشــتغال در مناطق روســتایی و عشــایری کشور را
برای ســال  96مصوب کرد .غالمرضا کاتــب در گفتگو با ایرنا
افزود :اشتغال و توسعه روستایی میتواند به عنوان یک رویکرد
زیرســاختی برای افزایش رفاه و آبادانی کشور قلمداد شود .وی
بــا بیان این که نگاه قوای مقننه و مجریه در ســال  96تقویت
اشتغال روســتایی با اعطای تسهیالت کم بهره و هدفمند است
 ،اظهارداشت :روستانشــیان باید قابلیتها و ظرفیتهای مهم
توســعهای خود راشناســایی کنند و با یک رویکرد هدفمند در
آبادانی کشــور نقــش آفرینی کننــد .وی خاطرنشــان کرد :
روســتاهای کشــور ظرفیت قابل توجهای بــرای اجرای دقیق
منویات رهبر انقالب در برنامه اقتصاد مقاومتی دارند و میتوان
با فراهم کردن زیرســاخت فرآوری و بســتهبندی محصوالت
کشــاورزی گامی ارزشمند برای افزایش اشتغال و روند کسب و
کار برداشت .عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد  :در دولت یازدهم قدمهای ارزشمندی برای توسعه متوازن
در نقاط مختلف ایران اســامی انجام شــد و اتصال تعداد قابل
توجهی از مناطق روستایی کشور به شبکه اینترنت خود گویای
این اقدامات اســت .وی به عنوان نمونه به کمبود آب آشامیدنی
در استان ســمنان اشاره و اضافه کرد  :بســیاری از روستاهای
استان ســمنان با بحران کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند که
باید برای جلوگیری از فــرار جمعیتی ،دولت دوازدهم قدمهای
ارزشمندی در این راستا بردارد .کاتب ادامه داد  :زیرساختهای
گردشــگری قابل توجهی در مناطق روســتایی و شهری کشور
وجود دارد که می توان با توانمندســازی این مناطق گام اساسی
برای افزایش آبادانی ایران اسالمی اقدام کرد.

دســت از قراردادها آشنا نموده است؛ و سخن گزافی نباشد،
اگر این کتاب را ،ســنگ بنای حقوق قراردادهای صنعت،
احداث و انرژی بنامیم.
لطفــا در مورد لزوم آشــنایی مهندســان و
حقوقدانان با استانداردها و قرادادهای بینالمللی
مثل فیدیک توضیح بفرمایید.
با توجه به اقتباس برخی از قراردادهای همسان سازمان
برنامــه و بودجه از کتابهــای رنگینکمانی فیدیک و نیز
انجام بعضــی از پروژههای ملّی ،بــا قراردادهای فیدیک،
به جهت لــزوم تمکین از سیاســتگذاریهای بانکهای
توسعهای در باب روش انعقاد قرارداد و شاید ،سابقۀ شایستۀ
فیدیــک در تولید قراردادهای اســتاندارد ،جامعۀ حقوقی و
مهندس کشور ،آشنایی نسبی با مقوله قرردادهای فیدیک و
نه لزوم ًا سازمان و ساختار و نحوۀ فعالیت وی دارند .ولی به
جرأت میتوان گفت که ،تجربۀ کار با قراردادهای موصوف،
در میان این فعاالن ،بســیار سطحی و نیازمند بازتعریف و
تقویت اساسی است.
با توجه به سوابق ارزنده شما در زمینه آموزش
حقوق مهندس به فعاالن صنعت احداث آیا منابع
کافی در این زمینه وجود دارد؟
عالقهمندم اینگونه به ســوال شما پاســخ دهم که ،اگر
مسئوالن محترم آموزش عالی کشور ،همت نمایند و ایجاد
رشتههای جدید دانشــگاهی چون ،حقوق مهندس ،حقوق
پیمانکاری ،حقوق قراردادها و  ...را ،در دستور کار خود قرار
دهند و در مقاطع تحصیالت تکمیلی این رشــتهها شــکل
گرفته و دانشــجویان و اســاتید مج ّدانه تالش کنند ،امید
اســت که ،این ضعف شدید منابع در زبان پارسی ،بر طرف
و اصالح شود.
با توجه به اشاره شــما در کتاب در خصوص
واژه گزینی نادرســت و عدم آشنایی و اشراف
مترجمان حوزه صنعت احداث،پیشــنهاد شــما
جهت ترجمه صحیح واژگان نظام و فنی اجرایی
مندرج در آیین نامههای بینالمللی چیست؟
در کتاب هم توضیح دادیم و مجدداً محضر شریف شما
و همه عزیزان و دســتاندرکاران عرصههای بینرشتهای
عــرض میکنم که ،اســتفاده از واژۀ ترجمــه برای انتقال
مفاهیم قراردادی از اســناد بینالمللــی و فراملّی ،به زبان
مقصد (در بحث ما پارســی) ،بسیار کار اشتباهی است؛ چرا
که ،مترجم فرض ًا انگلیســی زبــان ،در اوج مهارت ترجمه،
تســلّط عمیق به معانــی لغوی (ناظر بــه فرهنگ لغت یا
 )Dictionaryموضوع ترجمه دارد و در صورت آشنایی
مختصر با معانی اصطالحی (ناظر به فرهنگ اصطالحات یا

 ،)Terminologyاز درک وجــوه تمایز فنی آنها ،عاجز
اســت .بنابراین ،اساســ ًا ترجمۀ اصطالحی یا مفهومی (یا
 Compileکردن ،یعنی ُکد و دی ُکد کردن) که ،حاصل
شناسایی مفاهیم انتقالی از سند مبدأ و بومیسازی آن برای
درج در ســند مقصد اســت ،الزم بوده و این امر ،صرف ًا با
تشکیل کمیتههای تخصصی حرفهای متشکل از مترجمان
و مهندســان و حقوقدانان و کارشناسان مدیریت پروژه و
قرارداد ،و اتفاق نظر و اجماع آراء ایشان امکانپذیر میباشد.
طبقه بندی کتاب شما در سه دفتر نظامات حقوقی ،اسناد
و قراردادهای همسان فرا ملی و بینالمللی
و قراردادهــای ملی بر مبنا و اصولی اســتوار

است؟
سوال بســیار خوبی مطرح فرمودید .اساس ًا ،در نگاه اول،
شائبۀ بیارتباط بودن موضوع دفتر اول با عنوان درآمدی بر
نظامهای حقوقی ،با دو دفتر دیگر ،در ذهن مخاطب ایجاد
میشود ،لیکن بایستی عرض کنم که اتفاق ًا ما میخواستیم
نکتۀ مغفول حقوق قراردادها را ،در ابتدای امر گوشزد نماییم
و در اثنای کتاب از آن وام بگیریم .ســوال میفرمایید ،چه
نکتهای؟ نکته این اســت که ،هر مجموعه از قراردادهایی
کــه در کتاب گرد آوردیم تحت حاکمیت یک نظام حقوقی
و آثــار حقوقی نظام حقوقی مرتبط ،بر آن تیپ از قراردادها
حاکم اســت و به عبارت دیگر ،باید عــرض کنم که ،هر
قرارداد تحت نظام حقوقی باالدســت خود فهم میشود .به
طور مثال ،قراردادهای فیدیک ،متأثر از نظام حقوقی رومی
ژرمنی است و در برخی از موارد استثنائ ًا از کامن ال ،تبعیت
نموده اســت .خوب ،نزدیکی نظامهای حقوقی با یکدیگر،
اُلفت و بهرهمندی از قراردادهای تحت نظامهای مشــابه را
بیشتر مینماید و بالعکس .فلسفه تفکیک دفتر دوم و سوم
هم که مشخص است .سابقه طوالنی نهادهای تولیدکنندۀ
قراردادهای ارشــادی در عرصۀ بینالمللی و فراملّی ،نسبت
به ســابقه ناچیز نهادهای تولیدکننــدۀ قراردادهای الحاقی
داخلی است.

بازار پر از سپردههای سرگردان

ولی اهلل ســیف ،رئیسکل کنونی بانک مرکزی که روزهای
پایانی عمر ریاســت خود در دولت یازدهم را میگذراند ،هنوز
به این جمعبندی نرســیده اســت که یکبار برای همیشه در
ایــن روزهای پرالتهاب ،خیال ســپردهگذاران را بابت ادغام و
برنامههــای جدید نظام بانکی راحت کنــد و به مردم بگوید
که با ادغام ،هیچ اتفاقی برای سپردههایشــان نمیافتد .تمام
اینها در شــرایطی اســت که هر روز ،خبر از گوشه و کنار از
تجمعهای سپردهگذاران مقابل بانکها و موسسات اعتباری
مجازی میرسد که نگران از شنیدن خبرهای غیررسمی ادغام
بانکها ،تالش دارند تا اندک ســرمایه زندگیشان را نجات
دهند؛ غافل از اینکه شاید ادغام برایشان مسیر بهتری را مهیا
کرده و سپردههایشــان را غنای بیشتری بخشد .اما اکنون،
همه میخواهند همان چندرغازی را هم که دارند ،در دستشان
نگه دارند و به گفته خودشان ،به ساحلی امن برسانند .اکنون
بازار ،پر از ســپردههای ســرگردانی است که نگران از اوضاع
نامســاعد نظام بانکی ،راه این بانــک و آن بانک را در پیش
میگیرند و البته ،اعتمادشــان هم اندکی ترک خورده است؛
چراکه شــایعات در فضای مجازی و برخی رسانهها آنقدر به
سرعت میپیچد و کسی هم نیست که موضع رسمی در مقابل
آنها بگیرد که آنها ،شاید چارهای جز این حرکت نداشته باشند.
اما اکنون ،بهتر است که سپردهگذاران به بانک مرکزی اعتماد

کنند و البته به این نکته هم واقف باشــند که سپردههای زیر
 ۱۰۰میلیون تومان آنها در نظام بانکی ،ضمانت شــده است
و جای هیچ نگرانی نیســت .تمام اینها در شــرایطی است
که قطعا ،هر گونه ادغام موسســه اعتبــاری با بانک یا بانک
با بانک دیگر ،در شــرایطی رخ خواهد داد که شورای پول و
اعتبار مصوب کند و ضوابط را مشــخص نماید .بررسیهای
میدانی از شــعب موسســات اعتباری مجازی که در مراحل
کسب مجوزهای نهایی و ادغام با برخی موسسات اعتباری یا
بانکهای دیگر قرار دارند ،حکایت از آن دارد که مردم نگران
برای برداشــتن سپردههای خود ،از ساعات ابتدایی روز جلوی
شعب صف میکشند و خواستار دریافت پول خود هستند .این
در حالی اســت که برخی نیز تالش دارند تا موضوع را از خود
بانک مرکزی یا رسانههای رسمی کشور مطلع شوند .یکی از
ســپردهگذاران در گفتگو با مهر میگوید :با توجه به خاطرات
تلخ مردم از موسسات اعتباری همچون کاسپین و فرشتگان،
دیگر کمتر کسی حاضر میشود که در برابر شایعات مقاومت
کند؛ به خصوص اینکه دولت به صورت رسمی اعالم نمیکند
که چه برنامــهای دارد و مراحل ادغام بانکها را چطور پیش
خواهد برد .وی میافزاید :اکنون همه میخواهند که پولشان
در اختیار خودشان باشــد و آن را در بانکی قرار دهند که هر
زمان اراده کردند ،بتوانند به آن دسترســی داشته باشند؛ البته

لطفا از اقدامات و انتشــار کتب جدید در آینده
نزدیک در زمینه حقوق مهندس اطالع رســانی
بفرمایید؟
کتابهایــی که اینجانب و جناب آقای دکتر ح ّداد ،تقریب ًا
تألیف آنها را به اتمام رســانده و در مرحلۀ ویرایش هستیم،
به ترتیب« ،آئین دادرســی شکایات مناقصات و مزایدات»،
و «حل و فصل اختالفات در قراردادهای عمرانی صنعتی»
است که ،ان شــاء اهلل تا تیرماه ســال جاری به بازار نشر
عرضه خواهد شد.
با توجه به نامگذازی امسال (اقتصاد مقاومتی،
اشتغال و تولید)پیشنهاد و راهکار شما در جهت
تحقق اشتغال مهندسان چیست؟
در پاسخ یکی از ســواالت عرض کردم ،مقولههای بین
رشتهای امروز اساسیترین نیاز جامعه مهندس کشور است.
حقیر به عنوان دانشآموختۀ مهندس ،حقوق ،گردشــگری،
( MBAبا گرایش بازاریابی) و مدیریت بازرگانی (با گرایش
بازرگانی بینالمللی) ،عرض میکنم که ،مهندسان عزیز ما،
همچون ســایر ارائهکنندگان خدمت در درجۀ اول ،نیازمند
مهــارت بازاریابی ،فروش ،ارتبــاط در عرصۀ بینالمللی و
برونمرزی هســتند .ضمــن توصیه مطالعۀ کتاب بســیار
ســودمند «جهان مسطح اســت» ،اثر توماس ا ِل فریدمن،
مطالعات آکادمیک و یا شرکت در دورههای فشرده و تمرین
اساســی ماهر شــدن در معرفی خدمت و مسائل مرتبط با
کســب و کار رو ،به عنوان اولین گام اساسی به مهندسان
عزیــز توصیه و در گام بعدی ،کســب دانــش اقتصادی و
حقوقی مرتبط با کار و حرفه خــود و ارتقاء زبانهای زندۀ
تجــاری و صنعتی دنیا را ،یادآوری میکنــم .باور بفرمائید
تکتک مهندسان عزیز ما ،با دانش فنی خوب ،در صورت
تجهیز خود به مواردی که اشــاره کردم ،میتوانند مســیر
رشــد و ترقی و تولید ثــروت و ارزآوری رو طی کنند .هر
چنــد ،من تولید و اشــتغال در عرصۀ صدور خدمات فنی و
مهندس رو ،نیازمند یک حرکت منسجم و برنامهریزیشده
میدانم .تردیدی نیســت که ،صادرات خدمات مهندس و
اشتغال در پی آن ،بدون کسب مهارتهای پیشگفته ،یک
شوخی تلخ است .با افزایش صرف صالحیتها ،بدون ایجاد
فرهنگ و ســاختار هم مخالفم .چرا که ،استفادهکنندگان از
خدمت ،قبل از دریافت آن ،بهخصوص در این عرصه ،یعنی
خدمات غالب ًا نامحسوس مهندس ،بایستی علم و اشراف به
هزینههای فرصت با رویکرد اقتصادی و بلندمدت آن داشته
باشــند و گرنه ،اتفاقی که بــرای مجریان ذیصالح افتاد،
برای رشــتهها و صالحیتهای جدیــد هم به نوع دیگری
رخ خواهد داد.

طی روزهای اخیر ،به صورت کلی دیدگاه مردم به نظام بانکی
عوض شده و به نظر میرسد که باید اعتمادسازی کرد .یکی
دیگر از ســپردهگذاران نيز در گفتگــو با مهر میگوید :بحث
ادغام بانکها هر چه که باشــد ،ســپردهگذاران هنوز اطالع
دقیقی از آن ندارند و بنابراین وقتی که نام موسســه یا بانکی
مطرح میشــود که آنها در آن پول دارند ،به سرعت واکنش
نشــان میدهند .این حرکتها هر چند هیجانی باشد ،ولی به
نظر میرسد شایعات اثر خود را میگذارد .به هرحال مردم در
این اوضاع سخت اقتصادی ،به ســختی پولهای خود را به
دست میآورند و حاضر نیستند به راحتی آن را از دست بدهند.
وی میافزاید :بانک مرکزی باید به صراحت اعالم کند که چه
برنامه ای برای ادغام بانکها دارد و اگر قرار است که هر کاری
کند ،باید به صورت شفاف و با صداقت ،آن را با مردم در میان
بگذارد ،نه اینکه فقط موضوع ادغام را مطرح کند و بازار را به
دست شایعات بسپارد .به هرحال هنوز هم همه منتظر اطالعیه
رسمی از بانک مرکزی هستند؛ چراکه جمالتی هر چند کوتاه
هم ،می تواند آبی بر آتش کنونی تجمعها جلوی موسســات
اعتباری و بانک برای بیرون کشیدن سپردهها از نظام بانکی
باشــد .اما با تمام این ها ،مردم باید به بانک مرکزی و نظام
بانکی کشور اعتماد کنند و قبل از تجمع و هر گونه اقدامی ،از
بانک مرکزی مسائل را پرس و جو نمایند.

پشتپرده مخالفت با مالیات ساخت مسکن

یک کارشــناس مسکن با هشدار نسبت به حرکت به سمت
صدور صورتوضعیت و فاکتورهای صوری برای فرار از مالیات
ســاخت آپارتمان گفت :هزینه ســاخت هر متر آپارتمان برای
ســازندگان ،حداکثر یک میلیون تومان اســت .سیدحمیدرضا
سجادی در گفتگو با مهر درباره مالیات بر ساخت و ساز و مخالفت
بسیاری از انبوه سازان با این روش جدید مالیاتی گفت :معتقدم
اخذ مالیات از ساخت و ســاز باعث می شود بسیاری از آنهایی
که بساز و بفروشی ،شغلشــان نیست و تنها برای کسب سود
هنگفت وارد این بخش شده اند ،کنار بروند .این کارشناس حوزه

مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از ساخت ،سبب
افزایش قیمت مسکن می شود ،اظهار داشت :مگر در حال حاضر
چند دستگاه مسکن در کل کشور در حال ساخت و ساز است ،که
بر فرض اخذ مالیات از سازنده آنها ،پس از فروش این واحدها در
یک سال آینده ،سبب افزایش قیمت واحدهای مسکونی موجود
شــود .بنابراین اینها بهانههایی است که دالالن مسکن ،برای
افزایش بیش از حد قیمت بــه راه انداختهاند تا مجدد بتوانند با
ایجاد جو روانی احتمال افزایش قیمت مسکن ،مردم را به خرید
آن وادارنــد تا این هجوم مردم را به افزایش تقاضا تعبیر کرده و

سپس با اعالم کمبود مسکن برای فروش و کاهش عرضه ،به
افزایش قیمت آن دامن بزنند و به سودهای کالنی دست یابند.
وی با بیان اینکه مالیات اخیری که دولت مصوب کرده ،فرمول
کامال قابل قبولی دارد و قیمت زمین و نرخ تمامشــده ساخت و
ساز از قیمت فروش کسر می شود ،تصریح کرد :سر و صدایی که
مخالفان مالیات بر مسکن علیه مصوبه جدید دولت راه انداختهاند،
برای آن است تا سازندگان از شفاف سازی در هزینهکردهای خود
فرار کنند .برخی از انبوه سازان با افزایش بی رویه قیمت زمین،
میخواهند به سودهای کالنی دست یابند.

نسخه اولیه سامانه دریافت مالیات خانههای خالی
مدیرکل دفتــر برنامهریزی و اقتصاد مســکن
وزارت راه و شهرســازی با اشاره به برنامه دریافت
مالیات از خانههای خالی گفــت :تا دو هفته آینده
نسخه اولیه ســامانه امالک و مستغالت کشور به
صورت آنالین در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار
مــی گیرد .علی چگنی در گفتگو با ایرنا افزود :این
ســامانه به دامنه و پایههــای اطالعاتی امالک و
مســتغالت زیادی نیاز دارد و این اطالعات تنها در
اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه باید تمام
دســتگاههای اجرایی برای تکمیل این اطالعات با
یکدیگر همکاری کنند .به گفته این مقام مسئول،
از زمانی که ماده  169قانون مالیاتهای مســتقیم
وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که این سامانه
را آماده کند ،گروههای کارشناسی زیادی تشکیل و

با تمام دستگاههای اجرایی جلسات متعددی برگزار
شد تا این سامانه برای دریافت مالیات از خانههای
خالی آماده شود .حتی یک گروه هماهنگکننده با
تمام دســتگاههای اجرایی با همکاری نهاد ریاست
جمهوری تشــکیل شــد ،ضمن این که همزمان
توانمندیهای فنی و تخصصی شرکتهای زیادی
برای ایجاد این سامانه مورد بررسی قرار گرفت .وی
با بیان اینکه تکمیل این سامانه را شرکت راهبر بر
عهده دارد ،گفت :این شرکت اطالعات بازار امالک
و ثبت معامالت مسکن ،اطالعات واحدهای اداری
و تجاری و ســامانه پســت و کد ملی کشور را در
اختیار دارد و انتظار داریم تا  2هفته آینده نســخه
اولیه این ســامانه توسط این شــرکت آماده شود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت

راه و شهرسازی یادآور شد :برای تکمیل این سامانه
ما نیازمند اطالعات واحدهای مســکونی و امالک
کشــور بر اساس کد پســتی افراد هستیم تا معلوم
شــود فردی در واحدی ســکونت دارد ،که مالک
آن اســت یا این که به صورت اســتیجاری از این
واحد اســتفاده می کند تا از این طریق به اطالعات
واحدهای مسکونی خالی دست پیدا کنیم .چگنی با
بیان اینکه این ســامانه می تواند وضعیت مالکیت
خانههای مســکونی را در کشــور در اختیار ما قرار
دهد ،گفت :در این صورت ما به اطالعات خانههای
خالی دسترســی پیدا خواهیم کرد که کدام فرد با
کد ملی در کدام کد پســتی زندگی می کند و کدام
کد پستی در کشــور هم اکنون خالی مانده است.
به گفته وی ،این ســامانه در حوزه مســکن و رفاه

اجتماعی نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد تا دولت
بتواند در حوزه مســکن ،رفاه و بهداشــت عمومی
جامعه نیز برنامهریزی مناســبی داشــته باشــد تا
برای اقشار کم درآمد جامعه نیز طرحهای مناسب
حمایتی به مــورد اجرا درآید .چگنی همکاری تمام
دستگاههای اجرایی را برای آماده سازی این سامانه
ضروری دانست و گفت :با توجه به اینکه این سامانه
نیازمند اطالعات وسیعی است ،لذا همکاری ثبت و
احوال ،ثبت و اسناد ،سازمان امور مالیاتی ،سازمان
جغرافیایی کشــور ،سازمان نقشــه برداری کشور،
شرکت پســت و سایر دســتگاههای اجرایی برای
تکمیــل اطالعات آن ضروری اســت و هماکنون
گروههای تخصصی مختلفی بر روی این سامانه در
وزارت راه و شهرسازی مشغول کار هستند.
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حاشیه بازار

صادرات  ۳۰۰هزار تن خرما به عمان

ضرابی با اشــاره به قراردادهای تاجران ایرانی و عمانی اظهار داشــت :با توجه به
مذاکرات انجام شــده انتظار داریم ظرف چند روز آینده قراداد صادارت  300هزار تن
خرما به امضاء برســد .رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان در گفتگو با ایلنا در
خصوص آخرین وضعیت صادرات به این کشور گفت :روابط تجاری ما با عمان هر روز
بهتر میشود به طوری که از حجم تجارت  140میلیون دالری در سال  92توانستیم
در ســال  95به  800میلیون دالر برســیم که عمده دلیل این افزایش فراهم شــدن
زیرساختها بوده است .محمدرضا ضرابی ادامه داد :برقراری خط مستقیم کشتیرانی،
رفع مشــکالت بانکی و صدور روادید از جمله این زیرساختها بود که کمک کرد ما
بتوانیم این زیرســاختها را داشته باشیم .وی تصریح کرد :کشور عمان با جمعیت 4
میلیون نفری یک بازار باثبات اســت و عالوه بر تامین این بازار ما میتوانیم صادرات
مجدد را نیز از طریق این کشور داشته باشیم .ما با برخی از کشورها به دالیل سیاسی
یا عدم رابطه تجاری نمیتوانیم به صورت مستقیم تجارت کنیم اما عمانیها بهراحتی
میتواننــد این کار را برای ما انجام دهند به طور مثال در بازار کشــورهای آفریقایی
میتوان از این طریق نفوذ کرد .ضرابی با اشاره به قراردادهای جدی تاجران ایرانی با
عمانی اظهار داشت :با توجه به مذاکرات انجام شده انتظار داریم ظرف چند روز آینده
قرارداد صادارت  300هزار تن خرما به امضاء خواهد رسید.
رخداد

برخورد جدی با مؤسسات
غیرمجاز فعال در دستور کار

ولی اهلل سیف رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی در کانال تلگرام خود بر نقش
مردم و رســانهها برای ساماندهی بازار غیرمتشــکل پولی تاکید کرد .بر اساس اين
گزارش ،سیف در این یادداشت تحت عنوان «ساماندهی بازار غیر متشکل ،همراهی
مردم و نقش رسانه ها» نوشت:
در پی طرح اخباری درباره ســاماندهی و ادغام بانکها و موسســات اعتباری در
برخی رســانهها و خبرگزاریها و بازنشــر انبوه و همراه با حاشــیه آن در کانالها و
شــبکههای اجتماعی طی روزهای اخیر به آگاهی هموطنان گرامی میرساند؛ بانک
مرکزی جمهوری اســامی ایران طی سالهای اخیر با هدف انتظامبخشی و ایجاد
شفافیت هرچه بیشتر عملکرد نظام پولی و بانکی با نگاه کارشناسی و به طور جدی،
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را دنبال کرده است.
رســالت اصلی این بانک صیانت از اعتماد و اطمینان مردم به شبکه پولی و بانکی
کشور و افزايش آن در سایه اســتمرار اصالح و بهسامان آوردن نظام بانکی است و
در این مســیر به اســتناد قوانین و مقررات و با هماهنگی و همکاری ســایر مراجع،
برخــورد جدی با موسســات غیرمجاز فعال در بازار پول را در دســتور کار قرار داده
اســت .این سیاست قطعی بانک مرکزی است و عزم مسئوالن و مجریان امر جزم و
به فضل الهی تحت فشارها و تنگناهای ایجادشده ،از پیگیری این سیاست منصرف
نخواهند شد.
بر این اســاس ،در طول ســالهای اخیر اقدامات بســیاری به منظور ساماندهی
موسســات غیرمجاز انجام شده که بســته به مورد ،به صدور مجوز ،انحالل یا ادغام
آنها منجر شــده اســت و در این مسی ِر ســخت و کار صعب ،صیانت از سپردههای
هموطنان گرامي به عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی مدنظر قرار داشته است.
بدیهی اســت برنامه جامع انتظام بخشی ،از رهگذر بررسی پیشنهادها ،مذاکرات و
جلسات متعدد کارشناسی در بخشهای مختلف و پس از طی مراحل قانونی اجرایی
می شود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پس از کسب اطمینان از حفظ منافع
و حقوق همه ســپرده گذاران و تامین منابع الزم از ســوی موسســات ،تعاونیها و
مسئولين آنها ،اقدامات بعدی را در دستور کار قرار خواهد داد.
بدون تردید در این راه ســخت و ماموریت دشوار ،بعد از لطف و فضل الهی نقش
بیبدیل رســانههای جمعی ،ارباب و اصحاب خبر برای تعاطی افکار و تبادل نظر در
خصــوص چرایی معضالت کهنه نظام پولی و بانکی کشــور و چگونگی رفع و حل
و فصل آنها یاریگر و مددکار اصلی مدیران و مســولین کاربلدی اســت که به روش
دیرین ،این مشکالت را به بعد از خود واگذار نکردند و با شهامت در صدد حل وفصل
قطعي آنها بر آمده اند.
در کنار طلب این همراهی از رســانهها ،از مردم عزيزمان حفظ آرامش و دوری از
اقدامات هیجانی که میتواند مشــکالت جدیدی را ایجاد و ضرر و زیان تمام عوامل
مرتبط در کشــور را سبب شود و از همکاران سختکوش خود در نظام بانکی کشور،
پرهيز از رقابتهای غیرســازنده و مدیریت امور بانکی  ،به نحوی که به حفظ اعتماد
عمومی به عنوان اصلی ترین ســرمایه نظام بانکی منجر گردد را تقاضا دارم .بدیهی
اســت اخبار اقدامات مربوط به ســاماندهی موسســات غیرمجاز پس از طی مراحل
کارشناســی و قانونی ،از طریق اطالعیههای رسمی بانک مرکزی و یا مصاحبههای
مسئوالن این بانک به استحضار مردم شریف و سپردهگزاران عزيز خواهد رسيد.

آخرین خبر

کدام خان هها بیشترین فروش را
داشته اند؟

بررســی روند فروش واحدهای مسکونی بر اســاس قیمت و متراژ نشان
میدهــد واحدهای  130تا  220میلیون تومــان و آپارتمانهای  50تا 70
متر بیشــترین مشتری را در زمستان سال قبل داشتهاند .به گزارش ایسنا،
در زمستان  ۱۳۹۵بیشترین تعداد معامالت واحدهای مسکونی در بازههای
قیمتی ( )۱۳۰-۲۲۰و ( )۲۲۰-۳۱۰میلیون تومان به ترتیب با سهم ۲۲.۶
و  ۱۷.۲درصدی انجام شــده و به تدریج بــا افزایش بازههای قیمتی تعداد
معامالت کاهش مییابد .ضمنا مقایسه تعداد معامالت انجام شده در فصل
زمســتان  ۱۳۹۵نسبت به فصل مشابه ســال قبل ،حاکی از کاهش ۵۸.۶
درصدی تعداد معامالت با ارزش کمتر از  ۲۲۰میلیون تومان بوده اســت؛
در حالی که در ســایر بازهها در مجموع تعــداد معامالت  ۱۳۱درصد و به
طور متوســط در حدود  ۲۲درصد افزایش داشته اســت .همچنین توزیع
واحدهای مسکونی برحســب متراژ در فصل زمستان  ۱۳۹۵نشان میدهد
که بیشــترین تعداد معامالت در واحدهای مسکونی در بازه مساحت  ۵۰تا
 ۷۰متــر مربع ( ۲۸درصد) ثبت شــده و پس از این بــازه ،با افزایش متراژ
واحدها ،تعداد معامالت ثبت شــده کاهش یافته است .در زمستان ۱۳۹۵
نســبت به فصل مشابه سال قبل ،در واحدهای با مساحت کمتر از  ۹۰متر
مربع تعداد معامالت  ۳۳.۷درصد کاهش یافته لیکن در بازههای باالی ۹۰
متر مربع معامالت افزایش  ۸۱.۹درصدی داشــتهاند و بیشــترین میزان
افزایش نیز در بازه با مساحت  ۱۵۰تا  ۱۷۰متر مربع (با رشد  ۲۲.۴درصد)
روی داده است.

