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رئیس کل بانک مرکزی:
تالش آمریکا برای ایجاد بی ثباتی 
دربازارهای ارزی تازگی ندارد

توســعه ایرانی - رئیس کل بانک مرکزی در 
یادداشتی نوشت: تالش مداوم برای ایجاد بی ثباتی 
در بازارهای پولی و ارزی کشــور از ســوی آمریکا و 
همدستان او تازگی ندارد . در یادداشت همتی آمده 
است: این فشارها، مشکالت و سختی هایی برای مردم 
ایجاد کرده ولی به طور قطع نتوانسته به اهداف اصلی 
خود برسد. با تدابیر متخده، القای انفجار نقدینگی و 
ابرتورم از طریق تحریک انتظارات نیز، با ناکامی مواجه 
شده است. افزایش موقتی نرخ تورم در ماه های ابتدای 
سال که عمدتاً ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات 
بود، با اقداماتی که درحال انجام است، کنترل شده 
است و تالش جدی برای نیل به هدف تورمی اعالم 
شده، انجام و استمرار خواهد داشت. نیازهای اساسی 
کشور به نحو مطلوبی تأمین شده و نیازهای ارزی، هم 
از طریق منابع بانک مرکزی و هم از سامانه نیما، درحال 
تأمین است و علیرغم افت قابل مالحظه درآمدهای 
دولت از فروش نفت، با کمک صادرکنندگان تالشگر، 
تأمین ارز برای کاالهای ضروری و مواد اولیه درجریان 
است. بانک مرکزی، برنامه های خود را بر اساس ادامه 
تحریم های آمریکا تنظیم کرده است و این اطمینان 
را داریم که نفس های پایانی تحریم ها و دولت فعلی 
آمریکا نیز نمی تواند به برنامه های ما درحفظ پایداری 
بازارها آسیبی وارد کند. بانک مرکزی ایران اولویت 
خود را بر تقویت ثبات و جلوگیری از نوسانات ناشی 
ازسفته بازی و کمک به پایداری و شکوفایی اقتصاد 
و تولید قرار داده اســت و با رصد مستمر متغیرهای 
کالن اقدامات ضروری در بازارهای پول و ارز، انجام 

خواهد داد.
    

توزیع ۱۰۲ هزار تن کاالی اساسی 
میان هیات های مذهبی

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور از آغاز توزیع ۳۰ هزار 
تن شکر، ۳۰ هزار تن روغن نباتی، ۳۰ هزار تن برنج، 
۱۰ هزار تن گوشت مرغ و ۲ هزار تن گوشت قرمز در 
قالب طرح محرم و صفر میان هیأت های مذهبی خبر 
داد. به گزارش توسعه ایرانی،  محمد رضا کالمی از 
آغاز توزیع ۳۰ هزار تن شکر، ۳۰ هزار تن روغن نباتی، 
۳۰ هزار تن برنج ۱۰ هزار تن گوشت مرغ و ۲ هزار تن 
گوشت قرمز در قالب طرح محرم و صفر میان هیأت 
های مذهبی خبر داد و گفت: بخشنامه مرتبط جهت 
تأمین اقالم کاالیی مورد نیاز هیأت های سراسر کشور 
به شرکت های های بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور 
دام و سازمان های صمت استان ها ابالغ شده است. وی 
افزود: هیأت های مذهبی می توانند از طریق مراجعه 
به سازمان تبلیغات اسالمی و سامانه بیرق سهمیه 
خود را دریافت کنند. سرپرست معاونت بازرگانی 
داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 
هماهنگی های الزم با ادارات کل غله و شرکت های 
پشتیبانی دام اســتان ها و همچنین سازمان های 
صمت صــورت گرفته تا اقالم مــورد نیاز هیئت ها 

تأمین و توزیع شود.
    

پیش بینی تحلیلگران بازار جهانی
نوسان قیمت طال ادامه دارد

تحلیلگران بازار جهانــی پیش بینی می کنند 
نوســان قیمت طال ادامه خواهد داشــت و ممکن 
است از نوسان ۱۰۰ دالری معامالت روزانه در هفته 
ای که گذشت هم بیشتر باشد. به گزارش ایسنا، با 
وجود دورنمای مثبتی که پیش روی بازار طال وجود 
دارد، نوســان قیمت ها در هفته گذشته باعث شد 
سرمایه گذاران به دنبال انتخاب یک استراتژی برای 
معامالت باشند و همزمان طال در باالی مرز ۱۹۰۰ 
فراز و فرود چشمگیری را تجربه کرد. هر اونس طال 
در معامالت روز جمعه بازار نیویورک ۴۲ دالر و ۳۰ 
سنت معادل ۲.۲ درصد افزایش پیدا کرد و در ۱۹۷۴ 
دالر و ۹۰ بسته شــد و برای کل هفته ۱.۴ درصد 

افزایش ثبت کرد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

۱.5 میلیون مالک خانه های خالی 
پیامک مالیاتی گرفته اند. این موضوعی 
است که محمود محمودزاده، معاون 
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده و گفته 
است که مالیات مالکان زیر ۱8 سال از 

قیم شان دریافت می شود. 
حاال چیزی حدود 5 سال است که 
مالیات خانه های خالی در رسانه های 
ایران خبری شده است، اما ماجرا تا نیمه 
مرداد امسال به ســرانجام مشخصی 
نرسیده بود. با جهش پی در پی قیمت 
مسکن در ماه های گذشته، سرانجام 
نمایندگان مجلــس یازدهم دریافت 
مالیــات از خانه های  خالــی را با چند 
تبصره به تصویب رساندند. تبصره هایی 
که البته می تواند روزنه های فرار مالیاتی 
ایجاد کند. صرف نظر از گپ های قانونی، 
کارشناسان بازار مسکن معتقدند که 
دولت با اجــرای این مصوبه نمی تواند 
بازار مسکن را مهار کند و قدرت خرید 
خانوار، یــارای مقابله بــا قیمت های 

افسارگسیخته را ندارد.

مالیات خانه های خالی با دو 
تبصره انتقادی

دریافت مالیات از خانه های خالی از 
سال ۹۴ مطرح شد. رییس جمهوری 
در ایــن ســال الیحه اصــالح قانون 
مالیات های مستقیم را به مجلس برد 
و در لــوای آن موضوع دریافت مالیات 
از خانه های خالی مطرح شد. این بند 
مالیاتی در 5 ســال گذشته مسکوت 
ماند و متولیان هربار نبود بانک جامع 
اطالعاتی را بهانــه می کردند. تا اینکه 
در ســال ۹8 پرونده قیمت مسکن با 
متوســط ۱۴ میلیون تومان برای هر 
مترمربع بسته شد اما در سال ۹۹ شیب 
قیمت مسکن به سرعت شتاب گرفت 
و متوسط قیمت ملک در تهران از ۱۹ 
میلیون تومان برای هر مترمربع عبور 
کرد. حواشی جهش قیمت ملک باعث 
شد که طرح گرفتن مالیات از خانه های 
خالی به صورت جدی تر دنبال شــود 
و در نیمــه مرداد امســال به تصویب 

مجلس برسد. 
بر اســاس مصوبه مجلس بنا شد 
که مالکان واحدهای مســکونی واقع 

در شــهرهای باالی یکصــد هزار نفر 
جمعیت، اگر بیشتر از ۴ ماه خالی بمانند 
مشمول مالیات می شوند. مالیات این 
خانه ها بر مبنای درآمد اجاره بهایشان 
است و مالکان باید در سال اول معادل 
شــش برابر مالیات پایه، ســال دوم، 
معادل دوازده برابر و سال سوم به بعد 
معادل هجــده برابر مالیــات بدهند. 
البته خانه های نوســاز پس از ۱۲ ماه و 
خانه های نوســازی که در پروژه های 
انبوه سازی ساخته شده اند، پس از ۱8 

ماه مشمول مالیات می شوند. 
این مصوبه البته چند بند تبصره دارد 
که بر مبنای آن برخی مالکان خانه های 
دوم معاف از پرداخت مالیات شــدند. 
این دسته از مالکان کسانی هستند که 
در شــهری غیر از محل اقامت، خانه 
دوم دارند و مالک آن ممکن اســت از 
آن به عنوان اقامتــگاه فرعی در مواقع 
نیاز اســتفاده کند. مثاًل بســیاری از 
ویالها مخصوصاً در شهرهای شمالی 
به عنوان خانه دوم شناحته می شود که 
مالکان ممکن است در طول سال یک یا 
چندبار و به صورت محدود از این واحدها 

استفاده کنند. همچنین دانشجویان 
مشغول به تحصیل، شــاغالن و سایر 
اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی 
این ماده تعیین می شــوند، در صورت 
اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و 
فرعی خانوار، می توانند برای خانه دوم 

شان مالیات ندهند.
و حاال در آخرین خبرها معاون وزیر 
راه و شهرسازی در گفت و گو با ایلنا از 
ارسال پیامک برای ۱.5 مالک خانه های 

خالی خبر داده است. 
 خانه های خالی، 

خانه های لوکس هستند
صرف نظر از اینکه تبصره های این 
قانون مورد نقد رسانه ها قرار گرفته اند، 
کارشناسان مســکن معتقدند که از 
اســاس دریافت مالیات از خانه های 
خالی اتفاق خاصی در بازار مسکن ایجاد 
نمی کند. بر اساس آخرین آمار موجود 
که مربوط به سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن سال ۹5 است، نزدیک به ۲.5 
میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد.

حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک به پانا گفته است که از 

این تعداد خانه خالی 5۰۰ هزار واحد 
آن در استان تهران و ۳۰۰ هزار واحد آن 
در شهر تهران است و  بخش عمده این 
واحدهای خالی لوکس والکچری است 
که طبقات متوسط یا پائین جامعه قادر 

به خرید آن نیستند. 
خانه های لوکس بــدون متقاضی 
در واقع نتیجه یک سیاســت گذاری 
نادرست در بازار مسکن بود. سیاستی 
که وام های ساخت را بدون قید و شرط 
به انبوه سازان پرداخت کرد و این وام ها 
به جای آنکه صرف ساخت خانه های 
کوچک متــراژ در محله هــای میانی 
و جنوبی شــهر شــود، صرف ساخت 
برج های مسکونی و پاساژهای تجاری 
در شمال تهران شد و کفه عرضه و تقاضا 

را نامتوازن کرد. 
حاال در شــرایطی که عمده تقاضا 
برای خانه های کوچک و در محله های 
میانی و جنوبی شهر است، عرضه این 
واحدها بسیار کم اســت و واحدهای 
لوکس بدون مشتری مانده اند. بنابراین 
دریافت مالیات از این خانه ها کمکی به 
تعادل قیمت در بازار مسکن نمی کند. 

 مالیات خانه های خالی 
به تنهایی جوابگو نیست

از این گذشته، بازار مسکن با کمبود 
شدید عرضه مواجه است. در حالی که 
بازار مسکن مطابق با آمار وزارت راه و 
شهرسازی ساالنه به حدود یک میلیون 
واحد مســکونی جدید نیاز دارد، فقط 
برای ۳۰۰ تا ۳5۰ هزار واحد مسکونی 
در سال پروانه ساخت صادر می شود و 
به این ترتیب میزان عرضه جوابگوی 

تقاضای بازار نخواهد بود. 
از سوی دیگر تورم افسارگسیخته 
موجب شــده اســت کــه تقاضای 
ســوداگرانه همواره بازار مســکن را 
نشانه گیری کند. ریزش ارزش پول در 
ایران، نه تنها دالالن و ســوداگران که 
مردم عادی را به سمتی برده است که 
برای حفظ ارزش دارایی خود آن را به 
کاالهای بادوامی مثل مسکن تبدیل 
کنند. همین اتفاق در کنار سایر عوامل 
به رشد قیمت ها در بازار مسکن دامن 

زده است.
از این گذشــته با وجود آنکه زمین 
سهم باالیی در قیمت تمام شده مسکن 

دارد، در ایــران برخالف کشــورهای 
پیشرفته مالکان زمین مالیات بر ارزش 
زمین را پرداخــت نمی کنند و همین 
مساله ســبب شده اســت که چیزی 
حدود 5۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده 

مسکن در ایران مربوط به زمین باشد. 
ساخت مسکن به صورت سنتی و 
نه صنعتی و همچنین افزایش خیره 
کننده قیمت نهاده های ساختمانی از 
دیگر عواملی هستند که در رشد قیمت 

مسکن تاثیرگذارند. 
با این حال دولــت نمی تواند تنها با 
اتکا به دریافت مالیات بر خانه های خالی 
بازار مسکن را کنترل کند. کما اینکه از 
۲5 میلیون واحد مسکونی فقط ۲.5 
میلیون خانه خالی وجود دارد که بخشی 
از آن به عنوان ویال و اقامتگاه های موقت 
یا ذخیره انبار بازار مســکن به حساب 
می آیند. به جز این برخی رســانه ها از 
قول کارشناســان مختلف نوشته اند 
که مالیات در نظر گرفته شــده برای 
خانه های خالی قــدرت بازدارندگی 
کافی نــدارد و مالــکان در نهایت این 
مالیات را روی قیمت فروش و یا اجاره 
امالک شان در نظر گرفته و آن را از جیب 
خریداران و یا مستاجران می پردازند. 
آنها همچنین تاکید می کنند که دولت 
باید مانند کشورهای پیشرفته مالیات 
را از مجموع دارایی هــا و درآمد افراد 
دریافت کند و با دریافت موردی مالیات 
راه فرار مالیاتی را برای افراد فراهم نکند. 
بنابراین به نظر می رســد که برای 
مهار قیمت در بازار مســکن اقدامات 
ریشه ای تری نیاز است که تا امروز مورد 

توجه سیاست گذاران قرار نگرفته اند. 

آیا مالیات، سد پیشروی قیمت در بازار مسکن می شود؟

پیامک مالیاتی برای 1.5 میلیون خانه خالی
نایب رئیس اتحادیه 

مشاوران امالک: از مجموع 
خانه خالی 500 هزار واحد 
آن در استان تهران و 300 

هزار واحد آن در شهر تهران 
است و  بخش عمده این 

واحدهای خالی لوکس و 
الکچری است که طبقات 

متوسط یا پایین جامعه قادر 
به خرید آن نیستند

علی رغم اینکه کشور عربستان و ترکیه برای تامین برق عراق 
ابراز تمایل کردند و صحبت هایی نیز میان این کشورها صورت 
گرفته است اما طبق اعالم وزیر نیررو بازهم نگرانی برای از دست 

دادن بازار برق عراق وجود ندارد.
ایران یکــی از صادرکنندگان دیرینه برق به عراق اســت 
بعد از کش و قوس های فراوان ۱5 خرداد بــا امضای قرارداد 
دوســاله متعهد به صادرات برق به این کشــور شد. نوزدهم 
اردیبهشت  امسال وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم 
کرد: واشنگتن قصد دارد برای حمایت از دولت جدید عراق، 
معافیت ۱۲۰ روزه ای به این کشــور برای ادامه واردات برق از 
ایران اعطا کند. پیش از این در 8 اردیبهشــت ، شبکه الجزیره 

گزارش کرده بود که آمریکا معافیت تحریمی عراق برای خرید 
برق از ایران را به مدت ۳۰ روز دیگر تمدید کرده،عراق از سال 
۲۰۱8 معافیت های مکرر آمریکا برای واردات گاز و برق ایران 

را دریافت کرده است.
معافیــت ۱۲۰ روزه، زمینه ای برای عقد قــرار داد جدید 
در زمینه صادرات برق ایران به عراق شــد. طبق این قرارداد 
هیات های فنی و تخصصی بخش خصوصی ایران برای امضای 
دو قرارداد در زمینه کاهش تلفات شبکه توزیع برق و تعمیر و 
بازسازی ادوات و تجهیزات برقی عراق به بغداد سفر می کنند. 
به گفته رضا اردکانیان، تمامــی قراردادهای صادرات برق به 
عراق تا پیش از این یک ســاله بوده، اما در این قرارداد دو ساله 

صادرات برق برای سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با وزارت برق عراق 
به امضا رسیده اســت. در زمان عقد این قرارداد دفتر ریاست 
جمهوری عراق بر ضرورت هماهنگی مشترک و توسعه افق 
همکاری های دو جانبه به ویژه در بخش برق و آب در راستای 
پیشرفت و رفاه دو ملت همسایه تاکید کرد. رییس جمهوری 
عراق همچنین به منظور تحقق امنیت و ثبات برای ملت های 

منطقه، خواهان تالش مشترک برای مقابله با شرایط پیچیده 
ای که منطقه شاهد آن است، شــد. بیانیه ریاست جمهوری 
عراق افزوه است که اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسالمی 
ایران بر آمادگی کشورش برای ادامه همکاری ها و حمایت ها از 
عراق در همه بخش ها تاکید کرد. به نوشته بیانیه، اردکانیان از 
تمایل جدی جمهوری اسالمی ایران برای سرمایه گذاری در 
بخش های انرژی و توسعه شبکه های برق و تبادالت تجربیات 

با عراق خبر داد.
پرداخت مطالبات برق عراق به ایران در دستور است

همچنین ماجد حنتوش ، وزیر برق عــراق، واردات برق 
از ایران را بســیار مهم و حیاتی توصیف کرد و گفت: پرداخت 
مطالبات برق عراق به ایران در دستور کار قرار گرفته و موضوع در 
وزارت دارایی در حال انجام است، امیدواریم که میزان صادرات 

برق ایران در فصل تابستان کاهش پیدا نکند.

ایران بازار برق عراق را از دست نخواهد داد

خبر

بررسی عملکرد تجاری ایران در دو سال گذشته 
نشان می دهد که با وجود تاکید بانک مرکزی بر 
لزوم بازگشــت ارز حاصل از صادرات، بخشی از 
صادرکنندگان این ارز را بازنگردادنده اند و هنوز 
مشخص نیست مقصر اصلی این اتفاق چه کسانی 

خواهند بود؟
به گزارش ایسنا، در ماه های گذشته یکی از 
اصلی ترین اختالف نظرها میان دولت و بخش 
خصوصــی در رابطه با بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات بوده اســت. فعاالن بخش خصوصی 
معتقــد بودند که بــا توجه به شــیوع کرونا و 
همراه شــدن آن با تحریم ها، دولت باید زمان 
بازگشــت ارز را تمدید کند اما در نهایت بانک 
مرکزی بر همان تاریخ ۳۱ تیر ماه پافشــاری 
کــرد و کارت بازرگانــی صادرکنندگانی که 

 تعهد ارزی خود را ایفا نکرده بودند، تعلیق کرد. 
در چنین شــرایطی آمارهایی نیز از بازنگشتن 
ارزهای حاصل از صادرات مطرح شد که با وجود 
برخی اختالف نظرها بیــش از ۲۰ میلیارد دالر 
تخمین زده می شــود. این ارز که در ســال های 
گذشته بازنگشــته معادل نیمی از کل صادرات 
غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹8 اســت و از این رو 

تعیین تکلیف آن اهمیت فراوانی دارد.
هرچند به نظر می رســد پیگیری های اتاق 
بازرگانی و بانک مرکزی بــا ورود قوه قضاییه به 
عرصه ادامه خواهد داشــت و باید دید هریک از 
صادرکنندگانی که ارز خــود را نیاورده اند، چه 
دالیلی دارند، اما یکی از مسائلی که تاثیر سو آن 
بر بازنگشتن ارز قطعی است، موضوع کارت های 
بازرگانی یک بــار مصرف یا اجاره ای هســتند. 

کارت هایی که برخی افراد بدون داشتن هیچ پیش 
زمینه ای آنها را فعال کرده و پس از صادرات، دیگر 

ارزی به کشور بازنگردانده اند.
به دنبال این اختالف نظرها، از تابستان امسال 
دولت اعالم کرد که محوریت اتــاق بازرگانی در 
صدور کارت های بازرگانی را خواهد گرفت و زیر 
سایه ســامانه جامع تجارت و با نظارت سازمان 
توسعه تجارت کارت های جدید صادر خواهد شد. 
البته در این فرایند اتاق بازرگانی به شــکل کامل 
حذف نشده اما با تغییر در ساختار اجرایی به جای 
آنکه کارت نهایی را اتاق صادر کند، دولت این کار 
را خواهد کرد. موضوعی که در روزهای گذشته به 
اختالف نظری جدید بدل شد و اتاق بازرگانی از 
عملکرد سازمان توسعه تجارت انتقاد کرد و این 

سازمان نیز پاسخ اتاق تهران را رسما داد.

با این وجود به نظر می رسد در صورت برطرف 
کردن مشــکالت اجرایی در ایــن فرایند، اتاق 
بازرگانی و بخش خصوصی چندان نیز از تغییرات 
رخ داده ناراضی نیستند. علی شریعتی عضو اتاق 
بازرگانی ایران در گفت و گو با ایسنا، می گوید در 
گذشته تالش می شد تمام کاسه و کوزه ها در حوزه 
کارت بازرگانی بر سر بخش خصوصی بشکند، در 
حالی که با تغییرات جدید دیگر مسئولیت با دولت 

خواهد بود.
او توضیــح داد: تا پیــش از ایــن نیز برای 
صدور کارت های بازرگانــی، تاجر باید مجوز و 
تاییدیه های الزم را از دولــت دریافت می کرد 
و پس از آن صــدور کارت از ســوی اتاق انجام 
می شد. با این وجود در این ماه ها این گونه تفسیر 
شده بود که هرکس کارت جدیدی گرفت و به 

تعهدات خود عمل نکرد، به دلیل سهل انگاری 
اتاق بازرگانی بوده است که این درست نبود. از 
این رو اینکه مســئولیت این امر با دولت باشد، 

چندان نیز به ضرر بخش خصوصی نمی شود.
شریعتی با بیان اینکه در بررسی این دیدگاه ها 
باید دو گروه مختلف بخش خصوصی را از یکدیگر 
جدا کرد، گفت: بخش نخست در اتاق بازرگانی و 
نمایندگان بخش خصوصی و البته صادرکنندگان 
شناسنامه دار و قدیمی هستند که از کاهش فشارها 
اســتقبال کرده و از دولت توقع دارند فضا را برای 
افزایش تجارت فراهم کند. گروه دوم اما سرمایه 
گذاران جدید هستند که قصد شروع کارشان را 
دارند و تصمیمات اخیر احتماال فضای کار آن ها 
را محدود کرده که باید دو طــرف در رابطه با آنها 
به یک جمع بندی درست برسند. از این رو اینکه 
مسئولیت و فشار بر بخش خصوصی کاهش یابد، 
لزوما اتفاق بدی نیست اما نحوه اجرای آن و تعامل 

با سرمایه گذاران، نتیجه کار را مشخص می کند.

میلیاردها دالر ارز بازنگشته در گرو کارت های بازرگانی است؟


