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همکاری ایران وفائو برای حل بحران آب
 معاون وزیرجهادکش��اورزی از همکاری فائو با کش��ورمان 
برای کاهش تنش آبی موجود خبر داد و گفت:درحال رد و بدل 

پروتکل ها و انعقاد قرارداد در این زمینه هستیم.
علی م��راد اکب��ری در گفت وگو با مهر درب��اره همکاری های 
ایران و فائ��و برای کاهش تنش های آبی و اجرای طرح ابتکار آب 
منطقه ای این س��ازمان، اظهار داشت: در این راستا نیز حدود دو 

هفته قبل جلس��ه ای با مسئوالن فائو داش��تیم، درحال رد و بدل 
کردن پروتکل هایی هس��تیم و قراردادهای��ی منعقد می کنیم که 
بتوانیم با تالش ها و کمک های منطقه ای این بحران را حل کنیم.

وی اضاف��ه کرد: اخیرا، جلس��ه ای با مدیرکل محیط زیس��ت 

اتحادیه اروپا داش��تیم و آنجا پیشنهاد کردیم با توجه به اینکه در 
حدود یک میلیون هکتار از اراضی کشور ما در این زمینه، عملیات 
اجرایی و زیربنایی درحال انجام است، ایران به عنوان پایلوت کار 

انتخاب شود و فائو به ما کمک  بالعوض کند. 

روز گذش��ته رئیس مرکز آمار 
خونه به خونه

گروه اقتصاد
ایران با اش��اره به جزئیات آمار 
سرش��ماری نفوس و مس��کن 
سال ٩٥، نرخ رشد جمعیت کل را ۱.۲۴ درصد اعالم 
کرد و گفت: تعداد خانه های خالی دو برابر شده است. 
رئی��س مرکز آمار؛ واحدهای مس��کونی خالی در 
سال ٩۰ حدود یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد مسکونی 
بوده که در س��ال ٩٥ به دو میلیون و ٥۸۷ هزار واحد 
رس��یده است که تهران، به تنهایی در سال ٩۰ از یک 
میلیون و ۶۶۳ هزار واح��د ۳۲۷ هزار واحد را به خود 
اختصاص داده که در س��ال ٩٥ نیز تهران با ۴٩۰ هزار 

واحد مسکونی خالی بیشترین سهم را داشته است.
ای��ن آمارها در حالی مطرح می ش��ود که آمارها 
در ارزیابی میزان نیاز کشور به مسکن را با استناد به 
میزان ازدواج ها و همچنین عقب ماندگی هایی که در 
حوزه تامین مسکن از سال های قبل وجود داشته را 
بالغ بر یک میلیون و ۶۸٥ هزار واحد عنوان می کنند 
و معتقدند این آمار بیانگر آن است که کل نیاز ساالنه 
کش��ور از ۱.٥ میلیون واحد فراتر می رود. از س��وی 
دیگر گفته می شود که میزان تولید مسکن در مناطق 
شهری کشور چیزی در حدود ۸۰۰ هزار واحد است 
و البته این آمارها بدون احتس��اب عقب ماندگی های 
سال های اخیر این نکته را حکایت می کند که عرضه 
و تقاضای کشور در زمینه مسکن از فاصله ۷۰۰ هزار 
واح��دی برخوردار اس��ت و به اعتقاد کارشناس��ان و 
تحلیلگران اگر این مهم عملیاتی نشود مشکل کنونی 
تامین مسکن در آینده به فاجعه اسفباری در اقتصاد 

کشور تبدیل می شود. 
آنچه مس��لم با استناد به آمارهای موجود شکاف 
می��ان عرضه و تقاضا مس��کن به بی��ش از ٥۰ درصد 
رسیده و بزرگتر ش��دن این فاصله حکایت از تشدید 
بحرانی دارد که اگر به سرانجام نرسد مشکالت موجود 

در کشور در این زمینه صد چندان خواهد شد.
اگرچ��ه متولی��ان و دس��ت اندرکاران طرح های 
گس��ترده ای را در این خصوص از جمله اتمام طرح 
مسکن مهر و طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرده و 
مدعی هستند که اقدامات الزم در این زمینه اجرایی 

شده اما با این وجود همچنان بر میزان مشکالت در 
این مورد افزوده می ش��ود و بسیاری از این اقدامات 
در حد یک ابالغیه و دس��تور روی کاغذ باقی مانده 
است. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که اگر 
متولی��ان همان طرح هایی ک��ه در مورد اخذ مالیات 
از خانه های خالی وجود داش��ت را اجرایی می کردند 
شاید امروز مشکالت در این زمینه به این حد نبود.

طبق مستندات موجود؛ موضوع دریافت مالیات 
از خانه ه��ای خالی در س��ال ۸۶ مطرح ش��د که در 
آن س��ال نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمت 
مس��کن و اجاره به��ا، طرحی را با عن��وان »واگذاری 

زمی��ن و وضع مالی��ات بر خانه ه��ای خالی« تقدیم 
مجل��س کردند، اما در آن زمان این طرح با مخالفت 
ش��دید نمایندگان مواجه شد و به تصویب نرسید تا 
اینکه سرانجام در تیرماه ٩۴ مجلس با اصالح قانون 
مالیات  های مس��تقیم تصویب ک��رد که از واحدهای 

مسکونی خالی مالیات دریافت شود. 
در ای��ن قان��ون مقرر ش��ده بود تا در راس��تای 
کاهش و تعدیل قیمت مس��کن به ازای هر ٥۰ متر، 
۲۰۰ هزار تومان مالیات دریافت ش��ود. ناگفته نماند 
که تا پی��ش از این قانون، مالیات بر خانه های خالی 
از س��ال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ اجرا ش��ده بود اما از سال 

۱۳۸۰ از قانون حذف و بار دیگر بحث بازگش��ت آن 
به قانون از سال ۱۳٩۱ مطرح شد. 

در همین راس��تا هرچند موضوع دریافت مالیات 
ب��ر خانه های خالی از زمان روی کارآمدن دولت دهم 
مطرح شد اما در ش��رایطی که در سال پایانی دولت 
یازدهم قرار داریم این مساله تاکنون اجرایی نشده و 
این در شرایطی است که قائم مقام سازمان مالیاتی در 
دی ماه س��ال ٩۴ اعالم کرده بود که از ابتدای س��ال 
٩۶ از خانه های خالی مالیات اخذ می شود به این معنا 
که در س��ال اول یک دوم مالیات اخذ ش��ده از اجاره 

واحدهای مشابه برای خانه های خالی اخذ می شود.

به گفته وی اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های 
خالی از ابتدای س��ال ۱۳٩٥ است ولی از سال دوم و 
از اول فروردین ماه سال ۱۳٩۶ از واحدهای مسکونی 
خالی مالی��ات اخذ خواهیم کرد ب��ه این ترتیب که 
س��ال اول اجرای قانون )سال۱۳٩۶( نصف و معادل 
یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک، از 
س��ال دوم یک برابر مالیات اخذ شده از اجاره مشابه 
آن ملک و از سال سوم به بعد یک و نیم برابر مالیات 

اجاره امالک مشابه مالیات اخذ می کنیم. 
گفته ش��ده که هدف از ای��ن قانون در گام اول 
پیش��گیری از عدم عرضه واحدهای مسکونی است و 
اجرای قانون به دنبال تشویق افرادی است که واحد 
مسکونی دارند، آن را عرضه کنند و افرادی که واحد 
مسکونی عرضه کنند، هم اکنون تا ۱٥۰متر مربع از 
معافی��ت برخوردار می ش��وند و می توانند از معافیت 
برخوردار باش��ند. اگر فردی واحد مس��کونی داشته 
باشد و عرضه نکند، از معافیت برخوردار نمی شود و 

باید مالیات آن را پرداخت کند. 
هرچند متولیان وزارت راه در ابتدای سالجاری 
وعده تهیه س��امانه و اجرای آن را داده بودنداما این 
روزها که تنها چند روز تا پایان سال مانده این مهم 
اجرایی نش��ده و قرار هم نیست که به این زودی ها 
اجرایی ش��ود هرچند که تا پیش از مقرر شده بود تا 
قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در س��ال جاری 
به اجرا برس��د و در تبصره ۷ ماده ۱۶٩ مقرر قانون 
آمده بود که وزارت راه و شهرس��ازی موظف اس��ت 
حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون »سامانه 

ملی امالک و اسکان کشور« را ایجاد کند.
کارشناس��ان و تحلیلگران معتقدند این سامانه 
باید به گونه ای طراحی ش��ود که در هر زمان امکان 
شناس��ایی برخط مال��کان و س��اکنان ی��ا کاربران 
واحده��ای مس��کونی، تجاری، خدمات��ی و اداری و 
پیگیری نقل و انتقال امالک و مس��تغالت به صورت 
رس��می، عادی، وکالتی و... را در کلیه نقاط کش��ور 
فراهم س��ازد. وزارت راه و شهرس��ازی موظف است 
امکان دسترس��ی برخط به س��امانه مذکور را برای 

سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. 

جزئیات تازه از واریز سود سهام عدالت
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی گفت: م��ردم برای 
دریافت سود س��هام عدالت باید حساب بانکی باز کرده و 
بزودی پس از فراخوان س��ازمان خصوصی سازی، شماره 

حساب خود را جهت واریز سود، به ما اعالم کنند.
به گزارش شادا، میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی 
با اش��اره به آمار خصوصی س��ازی گفت: از یکهزار و ۷۱۳ 
بنگاهی که بر واگذاری آنها تاکید ش��ده، ۳۲۳ بنگاه باقی 
مانده و فروش نرفته است و برای سال ٩۶ واگذار خواهند 
ش��د. وی افزود: برخی از این بنگاهها یا همه آنها در سال 
آینده واگذار می ش��وند؛ بر این اساس از ٥۳۴ بنگاهی که 
در ابتدای س��ال قرار بود واگذار ش��ود ۲۷۳ بنگاه تعیین 
تکلیف ش��دند که آماری بی سابقه است. وی تصریح کرد: 
تعیین تکلیف الزاما به معنای فروش نیست و ممکن است 
انح��الل یا خروج موق��ت یا دایم نیز از فهرس��ت صورت 
گیرد. بر این اساس از ۱۸۸ بنگاه که به صورت بلوکی در 
س��ال جاری واگذار ش��د، ۱۴۳ بنگاه به فروش رفت. البته 

این آمار مناسب مرهون جایگاه های سوخت است.
وی اف��زود: تا به ح��ال ۱۲ هزار میلی��ارد تومان تعهد 
بودج��ه ای خود را انج��ام داده ایم و ٥ ه��زار میلیارد تومان 
آن تهات��ر بدهی بود و مابقی به خزانه واریز ش��د؛ همچنین 
مطالبات ٩٥۰ میلیارد تومانی ما از مخابرات هم وصول شد.

پوری حس��ینی گفت: ش��ورای عالی واگذاری تاکید 
ک��رده ک��ه از همه ابزارها برای واگذاری اس��تفاده ش��ود 
و ب��دون توجه به فش��ارها کار خود را انج��ام دهد؛ البته 
رهبری از کند بودن خصوصی س��ازی گالیه داش��تند که 
به ما ابالغ ش��ده و برای سرعت بیشتر در خصوصی سازی 

تالش خواهیم کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: ما در آینده نزدیک تا پایان 
س��ال واریز کالنی به خزانه خواهیم ش��د که به ۱۶٥۰۰ 

میلیارد تومان تعهد امسال خود نزدیک خواهیم شد.
پوری حس��ینی در خصوص س��هام عدالت گفت: ده 
سال مهلت قانونی برای اینکه بدهی سهامداران را از بابت 
واگذاری ش��رکتهای سهام عدالت تسویه ش��ود به اتمام 
رس��ید و باید صورتحس��اب برای مشموالن صادر می شد. 
مابق��ی قانون تعیین کرده اس��ت که به ان��دازه ای که از 
محل سود به مش��مول تعلق نمی گیرد فرصت داده شود 
تا واریزی تا س��قف یک میلیون تومان از سوی مشموالن 

صورت گیرد و تا شهریور سال بعد باید پرداخت شود.
وی افزود: تا پایان امسال ٥۳۰ هزار تومان این سهام 
بدون واریز وجه به مشموالن تعلق گرفت ولی ۴۳۰ هزار 

تومان دیگر در صورت تمایل مشموالن پرداخت شود.
پوری حس��ینی گفت: ٥۳۰ ه��زار تومانی که به طور 
متوس��ط به مش��موالن تعلق گرفته اس��ت، امروز قیمت 
ب��ازارش یک میلیون و ٥۰ هزار تومان اس��ت. اگر فردی 
۴۷۰ ه��زار تومان مابق��ی را بخواهد بپ��ردازد یا نپردازد؛ 
س��ودش تغییر خواه��د کرد و اگر بپ��ردازد ارزش بازاری 

سهمش به دو میلیون تومان افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه ما برای دریافت پول اجبار نمی کنیم 
و خزانه به پول سهام عدالتی ها نیاز ندارد و هزار راه دیگر 

وجود دارد.

بررسی سیاست روز از اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی؛

 96، سال اجرای وعده های قانونی
نمای نزدیک

شاید وقتی دیگر 
معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در روزهای پایانی 
اردیبهش��ت ماه 95 از اخذ مالیات از خانه های خالی خبر داد و اعالم کرده 
ب��ود  اجرای مالیات بر خانه های خالی نیاز به یک س��امانه ای دارد که ما در 
حال طراحی این س��امانه هستیم که به زودی آماده می شود، ضمن اینکه 
در قان��ون آمده که در س��ال اول از خانه هایی که خالی هس��تند، مالیات 
دریافت نشود، بنابراین پس از اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در 
سال اول وصولی از این منبع نداریم تا زمانیکه بیش از یکسال از خالی 

بودن واحد گذشته باشد. 
ب��ه گفته مظاهریان، وزارت راه و شهرس��ازی فقط س��امانه مربوط به 
اطالع��ات ام��الک را طراحی می کن��د و تمامی اطالعات مرب��وط به امالک در 
این س��امانه به ثبت می رسد ضمن اینکه این سامانه با سامانه های دیگر 
دستگاه ها هم افزایی دارد و به سامانه ملی امالک و اسکان کشور تبدیل 
می شود تا تمامی اطالعات امالک بر روی آن به ثبت برسد به همین دلیل 

طوری طراحی می شود که با دیگر سامانه ها ارتباط داشته باشد.

فاصله ۷۰ درصدی دخل و خرج کارگران
سومین نشست شورای عالی کار با دستور کار 

کار و  بررسی حداقل دستمزد ٩۶ در حالی با حضور کس�ب 
س��ه وزیر کابینه برگزار می ش��ود که احتمال 

توافق بر سر حداقل دستمزد در این جلسه قوت گرفته است.
ب��ا نزدیک ش��دن ب��ه روزهای پایانی س��ال، موض��وع حداقل 
دس��تمزد جدی تر و در عین حال حساس تر می شود. بعد از تشکیل 
کارگروه ه��ای تخصصی م��زد، تعیین حداقل دس��تمزد ٩۶ با آغاز 
جلسات ش��ورای عالی کار طی هفته های گذشته وارد فاز جدیدی 
ش��د. در دومین جلسه شورای عالی کار که روز یکشنبه برگزار شد، 
پس از بحث و بررسی  اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی در نهایت 
شرکای اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد به اجماع نرسیدند.

اما س��ومین جلسه ش��ورای عالی کار امروز تشکیل می شود 
که قرار اس��ت در این جلس��ه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی، علی طی��ب نیا وزیر اقتص��اد و دارای��ی و محمدرضا 

نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور یابند.
هر چند نمی توان قطعا این جلسه را به معنای جلسه نهایی تعیین 
حداقل دستمزد عنوان کرد اما در این جلسه که سه عضو کابینه دولت 

حضور دارند، احتمال تعیین حداقل دستمزد وجود دارد.
آنچه که برای حداقل دس��تمزد س��ال ٩٥ تعیین ش��د رقم 
۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود؛ از س��وی دیگر در جلسه نهم اسفند 
کارگ��روه تخصصی م��زد، حداقل هزینه ماهیانه ی��ک خانواده، با 
توافق هر سه گروه دولت، کارفرمایی و کارگری ۲ میلیون و ۴۸٩ 
هزار تومان تعیین شد. به عبارتی بین حداقل دستمزد سال جاری 
و هزینه معیش��ت، حدود یک میلی��ون و ۶۷۷ هزار تومان معادل 

۶۷ درصد شکاف وجود دارد.

طبیعتا برای به صفر رس��اندن این فاصله، حداقل دس��تمزد 
س��ال آینده باید ۲ میلی��ون و ۴۸٩ هزار تومان تعیین ش��ود اما 
واقعیت این است که این میزان افزایش دستمزد با واقعیات امروز 
اقتص��اد و تولید ایران همخوانی ندارد چراک��ه اگر میزان افزایش 
دستمزد ساالنه منطقی نباش��د می تواند اثرات جبران ناپذیری از 
جمله افزایش افسارگس��یخته تورم را به همراه داش��ته باشد که 
در پ��ی آن قدرت خری��د جامعه کاهش می یاب��د. ضمن اینکه با 
واردآوردن فشار مضاعف به کارفرمایان، می تواند حیات بنگاه های 
تولیدی، صنعتی و خدماتی را با خطر مواجه کند. اما مطالبه گروه  
کارگری از دو شریک اجتماعی دیگر یعنی دولت و کارفرمایان در 
جلس��ات مزد چه بود؟ گروه های کارگ��ری از ابتدا و پیش از آغاز 

جلسات شورای عالی کار دو هدف عمده را دنبال می کردند.
نخس��ت، تعیین هزینه معیشت ماهیانه بود که در این زمینه 
هر س��ه گروه به اجماع و توافق رسیدند. دومین مطالبه گروه های 

کارگ��ری نی��ز کاهش فاصله ایجاد ش��ده بین دس��تمزد و هزینه 
معیشت آن هم با تعیین یک بازه زمانی بود؛ به این ترتیب که در 
حین جلس��ات تعیین حداقل دستمزد، یک بازه زمانی چند ساله 
برای جبران روند نزولی قدرت خرید اعالم ش��ود تا طی این بازه 

زمانی، رقم حداقل دستمزد به هزینه معیشت برسد.
با توجه به اینکه یکی از ش��اخص های تعیین دس��تمزد، تورم 
س��االنه است، در آخرین جلسه ش��ورای عالی کار پیشنهاد تقریبا 
مش��ترک دولت و کارفرمایان افزایش حدود ۱۰ درصدی دستمزد 
٩۶ ب��ا توجیه ت��ورم حدود ۸ درص��دی فعلی بود ک��ه با مخالفت 
نمایندگان کارگری این شورا همراه شد تا جلسات شورای عالی کار 

برای تعیین حداقل دستمزد همچنان ادامه داشته باشد.
ام��ا نکته ای که باید به آن توجه کرد این اس��ت که ماده ۴۱ 
قانون کار فقط به شاخص »تورم« اشاره ندارد بلکه در این ماده بر 
شاخص »معیشت« نیز تاکید شده که کمتر مورد توجه می گیرد.

جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت 
سرمایه گذاری سپه )سهامی عام( رأس ساعت 10 
روز شنبه مورخ 95/12/21 در محل سالن تالش 
ب��ا حضور بی��ش از 88درصد س��هامداران برگزار 

شد. 
ابتدا جن��اب  آقای دکتر عس��گری )مدیر عامل 
محترم ش��رکت س��رمایه گذاری امید( ب��ه عنوان 
رئیس مجمع و جناب آقایان حمیدرضا بهزادی پور و 
مهرداد نعمتی بعنوان نظار و جناب آقای عبدالرحیم 
همایون پور مدیرعامل محترم شرکت بعنوان دبیر 

مجمع انتخاب شدند. 
سپس آقای همایون پور گزارش جامعی در مورد 
عملکرد ش��رکت ارائه نمودن��د. در ادامه گزارش 
حس��ابرس و بازرس قانونی قرائت و پس از پاسخ 
به سواالت س��هامداران، صورتهای مالی شرکت به 
تصویب رسید و مجمع به ازای هر سهم 300 ریال 

سود نقدی تقسیم کرد. 
ش��رکتهای گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، 
س��رمایه گذاری ساختمانی س��په، مدیریت توسعه 
گوهران امید، س��یمان هرمزگان و سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی بانکها بعنوان اعضای حقوقی 

هیات مدیره انتخاب گردیدند.
نکات مهم گزارش مالی شرکت عبارتند از : 

1. بازدهی س��هام شرکت طی س��ال مالی مورد 
گ��زارش 44 درص��د بوده اس��ت ک��ه از میانگین 

بازدهی ساالنه 5 سال گذشته باالتر بوده است.

2. س��ود هر سهم شرکت اصلی 308 ریال بود 
که به ازای هر س��هم 300 ریال بین س��هامداران 

تقسیم گردید. 

3. س��ود حاصل از سرمایه گذاری ها حدود 90 
درصد از سود خالص ش��رکت را شامل می شود و 

حکایت از ثبات و کیفیت سود آوری دارد.
4. ش��رکت از نظر کیفیت افشاء و اطالع رسانی 
و "ش��اخص به موقع بودن" با کسب امتیاز کامل در 

رده نخست شرکتهای بورسی قرار دارد.

5. خال��ص ارزش دارای��ی ه��ای تعدیل ش��ده 
ش��رکت با روند صعودی ب��ه 1،838ریال در پایان 

سال مورد گزارش رسیده است. 
6. پرداخت سود سهامداران حقیقی، زودتر از 
موعد قانونی و از تاریخ 1396/3/6 از طریق کلیه 

شعب بانک سپه صورت خواهد گرفت.

بازدهی مناسب و تقسیم سود حداکثری 
در شرکت سرمایه گذاری سپه

خالص ارزش دارایی ها ) تعدیل شده با احتساب تقسیم سود و سرمایه جدید (

   روند بازدهی شرکت در مقایسه با بازدهی شاخص کل 


