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وزیر کشور :

 50درصد درآمد خانوار صرف مسکن میشود
وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه ۵۰
درصــد درآمــد خانــوار صرف مســکن
میشــود ،گفــت :مشــکالت مســکن
مســتقیماً روی دوش مردمــی اســت
کــه فاقــد مســکن هســتند.
بــه گــزارش ایســنا ،عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در جلســه
علنــی مجلــس در جریــان ارائــه گــزارش عملکــرد ایــن
وزارتخانــه در حــوزه مســکن گفــت :حــوزه مســکن بــه عنــوان
پیشبرنــده امــر اقتصــاد و تولیــد اســت و ضمــن اینکــه
نســبت بــه یکــی از اولویتهــای جامعــه رفــع نیــاز میکنــد،
میتوانــد محــرک ســایر حوزههــای اقتصــادی نیــز باشــد.
متأســفانه در حــال حاضــر در حــوزه مســکن بــا عــدم تعــادل
روبــه رو هســتیم کــه موجــب رکــود مســکن شــده اســت،
افزایــش قیمــت مصالــح ،افزایــش قیمــت ارز ،کاهــش ارزش
ریــال و عــدم رقابــت و فعالیــت در حــوزه مســکن بــا ســایر
حوزههــا در زمینــه ســوددهی باعــث رکــود مســکن شــده
اســت کــه مشــکالت آن مســتقیماً روی دوش مردمــی اســت
کــه فاقــد مســکن هســتند .وی اضافــه کــرد ۵۰ :درصــد
درآمــد خانــوار صــرف مســکن میشــود کــه میــزان باالیــی
اســت ،در ســال  ۹۷و ابتــدای ســال  ۹۸بــا افزایــش قیمــت
مســکن و عــدم تعــادل در عرضــه و تقاضــا و همچنیــن
افزایــش قیمــت مصالــح روبــه رو بودیــم کــه اگــر ادامــه یابــد
ایــن رکــود بیشــتر میشــود.
رحمانــی فضلــی بــا اشــاره بــه طــرح رئیــس جمهــور بــرای
مســکندار شــدن مــردم ،گفــت :طبــق ایــن طــرح بافتهــای
فرســوده بایــد احیــا شــوند و در ایــن زمینــه ،زمینهــای
ارزان قیمــت و تســهیالت بانکــی تخصیــص مییابــد.
همچنیــن رئیــس مجلــس بــه وزارت کشــور توصیــه کــرد
تــا از همــه ظرفیتهــای قانونــی خــود در حــوزه انســجام
دســتگاهها بــرای مســکندار شــدن مــردم اســتفاده کنــد.
وی اضافــه کــرد :وزارت کشــور برخــی اختیــارات در ایــن
زمینــه دارد .از جملــه طبــق مــاده  ۵۵قانــون شــهرداریها
عــاوه بــر صــدور پروانــه ســاختمانی میتوانیــم در ســاخت
منــازل ارزان قیمــت نیــز مشــارکت کــرده و تســهیالت ارزان
قیمــت بدهیــم همچنیــن شــهرداریها موظــف هســتند
بــرای متقاضیــان مســکن تســهیالتی جهــت احــداث خانــه
بدهنــد .وزیــر کشــور اضافــه کــرد :همچنیــن شــهرداریها
موظــف بــه تهیــه فهرســتی از اراضــی بایــر بــا قابلیــت مســکن
ســازی هســتند و بایــد اعــام کننــد تــا تســهیالت بــرای
اعطــای مجــوز قانونــی بــرای واحدهــای فرســوده داده شــود.

دستور جهانگیری به وزیر صنعت
برای کاهش قیمت خودرو
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر لــزوم تدویــن
و ابــاغ دســتورالعمل قیمــت گــذاری خــودرو در
چارچــوب سیاســتهای دولــت و ســتاد تنظیــم بــازار،
از وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت خواســت تــا نســبت
بــه ســاماندهی تقاضــای واقعــی و افزایــش تولیــد خــودرو
اقــدام کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیــری در هامــش
نامــه رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور در خصــوص
التهــاب ایجــاد شــده در بــازار خــودرو و افزایــش بــی
رویــه قیمتهــای محصــوالت ایرانخــودرو و ســایپا ،از
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت خواســت ضمــن تدویــن و
ابــاغ دســتورالعمل قیمــت گــذاری خــودرو در چارچــوب
سیاســتهای دولــت و ســتاد تنظیــم بــازار ،کاهــش
قیمــت خــودرو را از طریــق حــذف رانــت بــرای گروههــا و
افــراد خــاص و نیــز افزایــش تولیــد و ســاماندهی تقاضــای
واقعــی دنبــال کنــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور همچنیــن وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت را موظــف کــرد تــا ضمــن پیگیــری
اقدامــات فــوق ،پاســخ نامــه ســازمان بازرســی کل کشــور
را نیــز ارســال کنــد.

دبیر تشخیص مصلحت نظام :

منطقه با کوچکترین اقدام آمریکا علیه ایران آتش می گیرد
دبیــر تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت :آمریکایــی هــا مــی
داننــد توانایــی نظامــی ایــران بــه حــدی رســیده اســت کــه
اگــر کوچکتریــن اقدامــی را انجــام دهنــد همــه منطقــه
آتــش مــی گیــرد و بــرای رژیــم صهیونیســتی و دوســتان
و منافــع آمریــکا چیــزی در منطقــه باقــی نخواهــد مانــد.
محســن رضایــی در برنامــه «نــگاه یــک» ســیما بــا بیــان
اینکــه انقــاب مــا عمیــق و بــا آرمانهــای بزرگــی بــوده
اســت ،افــزود :اگــر انقــاب فقــط در حــد یــک اصــاح یــا
ترمیــم مختصــر بــود اکنــون نــه نامــی از امــام راحــل بــود
و نــه اینکــه دشــمنیها بــا مــا ادامــه مییافــت .وی ادامــه
داد :ملــت ایــران بــا پشــتوانه رهبــری امــام راحــل ،خیــز و
جهــش بزرگــی را بــرای رســیدن بــه آرمانهــای بــزرگ و
تاریخــی خــود در پیــش گرفــت.
رضایــی افــزود :انقــاب ،یــک رویــداد نبــود بلکــه راهــی
اســت کــه آغــاز شــده تــا مــا را بــه آرمانهــای بــزرگ
مــان برســاند و بــه تمــدن بــزرگ برســیم و بــه بســیاری
از تحقیرهــا و عقــب ماندگیهــا پاســخ دهیــم و ایــن راه را
امــام جلــوی مــا قــرار داد و ادامــه دارد بنابرایــن امــام ،زنــده

اســت و مخالفــان ایــن راه ،صــف بنــدی درمقابــل مــا دارنــد
و خواهنــد داشــت.
دبیــر تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت :آمریــکا مخالــف راه
جمهــوری اســامی ایــران اســت بنابرایــن درگیــر میشــود
و مــا وادار میشــویم کــه مقاومــت کنیــم .راه ،مقاومــت
بــرای پیشــرفت کــردن اســت و آمریکاییهــا پیشــرفت
جمهــوری اســامی ایــران را بــه ضــرر خــود میداننــد
زیــرا شــکل گیــری قــدرت بــزرگ و مســتقل در شــمال
خلیــج فــارس و کانــون انــرژی جهــان بــرای آمریــکا غیــر
قابــل تحمــل اســت.
رضایــی ادامــه داد :آنهــا میخواهنــد بــه دورانهــای
قاجــار و پهلــوی کــه جــزو ســیاهترین دوران ایــران بــوده
برگردیــم بنابرایــن مبــارزه مــا بســیار طبیعــی اســت و
تــا رســیدن بــه اهــداف و آرمانهــای بــزرگ خــود ،ایــن
مبــارزه را در پیــش داریــم.
وی افــزود :آنهــا دشــمنی جــدی را از ابتــدای انقــاب بــا
مــا آغــاز کردنــد و فشــارهای گوناگــون از جملــه فشــارهای
ســخت مثــل جنــگ ،تــرور و کودتــا وارد کردنــد کــه بــا

مقاومــت توانســتیم ایــن فشــارها را بــه توانایــی بــزرگ
دفاعــی و سیاســی تبدیــل کنیــم.
رضایــی ،علــت خــودداری ترامــپ از جنــگ بــا ایــران را
توانمندیهــای دفاعــی قدرتمنــد ایــران دانســت و گفــت:
آنهــا میداننــد توانایــی نظامــی ایــران بــه حــدی رســیده
اســت کــه اگــر کوچکتریــن اقدامــی را انجــام دهنــد
همــه منطقــه آتــش میگیــرد و بــرای رژیــم صهیونیســتی
و دوســتان و منافــع آمریــکا چیــزی در منطقــه باقــی
نخواهــد مانــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ملــت ایــران از امنیــت بــی نظیــری
در منطقــه برخــوردار اســت ،ادامــه داد :بــا مقاومــت خــود
فشــارهای نظامــی را از طریــق ایجــاد تواناییهــای دفاعــی،
امنیتــی ،سیاســی و موشــکی بــه بازدارندگــی بزرگــی
تبدیــل کردیــم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :

برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی با مقاومت بخشی از بدنه مالیاتی روبرو هستیم
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی
بــا بیــان اینکــه کلیــات طــرح مالیــات بــر عائــدی مســکن
تصویــب شــده اســت از مقاومــت بخشــی از بدنــه ســازمان
امــور مالیاتــی در برابــر سیســتم محــوری بــه جــای
فردمحــوری خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا پورابراهیمــی ،در مراســم
معارفــه رئیــس جدیــد ســازمان امــور مالیاتــی کــه در
محــل وزارت اقتصــاد برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه قانــون بــر
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه دلیــل نقــص محتــوا و اجرایــی
کــه دارد بــه جــای مصــرف بــه تولیــد اصابــت خواهــد کــرد
کــه موردنظــر مــا نیســت گفــت کــه بــرای تدویــن و اصــاح
ایــن بندهــا بــا دســتگاههای دولتــی و همچنیــن بخــش
خصوصــی مشــورت شــده اســت.
ابراهیمــی از برطــرف شــدن ایــرادات شــورای نگهبــان بــر
طــرح صندوقهــای مکانیــزه فــروش خبــر داد و دربــاره

طــرح نظــام جامــع مالیاتــی هــم گفــت :هــدف ایــن طــرح
مالیاتســتانی هوشــمندانه بــه جــای مالیــات ســنتی اســت؛
در ایــن راســتا بانکهــای اطالعاتــی زیــادی ایجــاد شــده
اســت کــه شــرط عملیاتــی شــدن آن اتصــال لینکهــای
اطالعاتــی ســازمانهای مختلــف اســت.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس همچنیــن بــا بیــان
اینکــه طــرح جامــع مالیاتــی بــه پرداخــت الکترونیــک مالیات
محــدود شــده اســت دربــاره فرارهــای مالیاتــی نیــز اظهــار
کــرد :بــرای جلوگیــری از فرارهــای مالیاتــی بــا مقاومــت
بخشــی از بدنــه مالیاتــی در برابــر سیســتم محــوری بــه
جــای فــرد محــوری رو بــه رو هســتیم؛ در حالــی کــه ممیــز
محــوری و حــذف علــی الــرأس از اهــداف طــرح جامــع
مالیاتــی بــود .البتــه ایــن مقاومــت تنهــا در برخــی از ســطوح
کارشناســی انجــام میشــود و در ســطوح باالتــر مخالفتــی
وجــود نــدارد.

در پی لغو مجوز  ١٦کشتی صید ترال؛

بازگشت رونق به فعالیت صیادان سنتی
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس گفــت
کــه لغــو مجــوز  ۱۶کشــتی صیــد تــرال
در جاســک موجــب بازگشــت رونــق بــه
فعالیــت صیــادان ســنتی شــده اســت.
ســیده فاطمــه ذوالقــدر در گفتوگــو بــا
ایســنا گفــت :از ابتــدای ســال ۱۳۹۷موضوع
حضــور کشــتیهای صیــادی چیــن در
خلیــج فــارس و دریــای عمــان ،مطــرح
شــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه اقتصــاد و
معیشــت صیــادان ســنتی را دچــار تالطــم
کــرده و زیســت بــوم دریــا را مــورد هجــوم
قــرار داده بــود مــورد پیگیــری وکالی مــردم
قــرار گرفــت .در نتیجــه تذکــر و ســوالی بــا
حمایــت نماینــدگان مطــرح شــد و متعاقــب
پیگیریهــای صــورت گرفتــه رییــس
ســازمان شــیالت عــزل شــد ،عملکــرد
شــیالت مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و
نیــروی دریایــی ســپاه بــرای مقابلــه بــا
کشــتیهای چینــی کــه خلیــج فــارس و
ســرمایه هــای ملــی را «جــارو» میکردنــد
و زیســت بــوم دریــا را از بیــن مــی بردنــد
ورود کــرد.

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس ادامــه
داد :خوشــبختانه پیــرو ایــن اقدامــات
کارگــروه مــرزی شــورای عالــی امنیــت
ملــی در مصوبـهای فعالیــت ۱۶کشــتی ترال
صیــادی چینــی را لغــو کــرد و تعــدادی
دیگــر نیــز توقیــف شــدهاند کــه از ایــن
پــس ایــن کشــتیها حــق هیچگونــه
فعالیــت دریانــوردی و صیــادی در آبهــای
ســاحلی ایــران را ندارنــد و همیــن امــر
موجــب رونــق فعالیــت صیــادان ســنتی
شــده اســت.
ذوالقــدر در پایــان گفــت :انتظــار داریــم
ایــن اقدامــات بتوانــد رونــق تــور ماهیگیران
ســنتی را بــه همــراه داشــته باشــد و
مشــکالت کمبــود ماهــی و آســیبهای
زیســت بومــی متاثــر از صیــد تــرال را
خاتمــه دهــد.

پورابراهیمــی همچنیــن از تصویــب کلیــات طــرح مالیــات
بــر عایــدی مســکن خبــر داد و گفــت کــه در صورتــی کــه
جزئیــات ایــن طــرح نیــز تصویــب شــود ایــن قانــون بالفاصله
ابــاغ خواهــد شــد.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس همچنیــن بــا بیــان
اینکــه یکــی از پایههــای مهــم مالیاتــی طــرح مالیــات
بــر عایــدی ســرمایه اســت ،گفــت کــه اگــر ســازمان امــور
مالیاتــی طــرح مالیــات بــر عایــدی ســرمایه را بــه دســت
مــا برســاند میتوانیــم آن را بــه همــراه طــرح مالیــات بــر
عایــدی مســکن بررســی و قبــل از پایــان ایــن دوره مجلــس
نهایــی کنیــم.

معاون بازرسی ارتش خبر داد :

نخستین همایش ملی «پیشگیری از آسیب های اجتماعی»
در ارتش برگزار میشود

نخســتین همایــش ملــی «پیشــگیری
از آســیب هــای اجتماعــی» بــا
میزبانــی و مشــارکت ارتــش
جمهــوری اســامی ایــران ،دوشــنبه،
بیســتم خــرداد مــاه جــاری در تهــران
برگــزار میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،امیــر ســرتیپ
خلبــان محمــد قرهباغــی معــاون
بازرســی ارتــش ،بــا اعــام ایــن خبــر
گفــت :ایــن همایــش بــا مشــارکت
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران،
ســازمان بهزیســتی کشــور ،بنیــاد
پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی
و تعــداد دیگــری از نهادهــای دولتــی
و مــردم نهــاد و بــا هــدف بررســی و
تبییــن راهکارهــای علمــی و عملــی
پیشــگیری از انــواع آســیب هــای
اجتماعــی برگــزار میشــود.
وی افــزود :همزمــان بــا ایــن همایــش
یــک روزه ،آییــن اختتامیــه دومیــن

دوره تربیــت مــدرس در حــوزه
آســیب هــای اجتماعــی ویــژه
محیطهــای نظامــی نیــز برگــزار
میشــود و طــی آن ضمــن تقدیــر
از یــکان هــای ارتــش بویــژه یــکان
هــای ســربازی کــه در حــوزه مقابلــه
بــا آســیب هــای اجتماعــی نقــش
موثــری داشــته انــد ،از تعــدادی از
کارکنــان ارتــش کــه در ایــن دوره
مشــارکت فعاالنــه داشــتند نیــز
تقدیــر میشــود.

