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صادرات به افغانستان می تواند 
تحت تاثیر حمالت طالبان قرار بگیرد

ایلنا- رییس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران 
و افغانســتان گفــت: 
احتمال اینکه وضعیت 
در افغانستان آرام شود 
وجود دارد اما اگر ناآرامی وجود داشته باشد صادرات 

به این کشور تحت تاثیر قرار می گیرد.
حسین سلیمی در مورد تاثیر فعالیت  طالبان در 
افغانســتان بر روند تجاری ایران و این کشور اظهار 
کرد:  هر نوع ناامنی و بحران سیاسی باعث می شود 
که ما نتوانیم روند تجاری خود را به شــکل کنونی 
داشته باشــیم چراکه امنیت مهمترین فاکتور در 

صادرات است.
وی افزود: البته با مالقاتی که اخیرا آقای بایدن، 
رییس جمهور آمریکا با اشرف غنی، رییس جمهور 
افغانستان و گروه او در آمریکا داشتند، قول دادند که 
افغانستان را به آرامش برگردانند. بنابراین احتمال 
اینکه وضعیت در افغانستان آرام شود وجود دارد اما 
اگر ناآرامی وجود داشته باشد صادرات به این کشور 

تحت تاثیر قرار می گیرد.
رییس انجمــن ســرمایه گذاری های ایرانی و 
خارجی با اشاره به احتمال انتقال سرمایه به ایران 
گفت: اتفاقاتی که در عراق یا سوریه افتاد نشان داد که 
در چنین وضعیتی تجارت کار سختی می شود برای 
مثال سیستم انبارداری آنها از بین رفت. اگر ناامنی در 
افغانستان تا حد مشخصی برسد قطعا این خطرات 
به وجود می آید. البته ممکن اســت که  در صورت 
طوالنی شدن ناامنی ها سرمایه گذاران افغانستانی 
در این شرایط بخواهند به ایران انتقال سرمایه دهند 

و در ایران تولید خود را انجام دهند.
    

ایرانی ها ۱۰۰۰ میلیارد تومان در 
فضای مجازی معامله کردند

ایرانی-  توسعه 
رییس مرکز توســعه 
تجــارت الکترونیــک 
اعالم کرد که در ســال 
۱۳۹۹ میزان معامالت 
الکترونیک در فضای مجازی بــه ۱۰۹۷ میلیارد 

تومان رسیده است.
علی رهبری در نشست خبری افزود: برآوردهای 
ما نشان می دهد که در بحث تجارت الکترونیک در 
سال گذشته رشدی ۱۶۰ درصدی به ثبت رسیده 
است. هرچند می توان به تورم و کرونا نیز سهمی داد 
اما در مجموع رشد قابل توجهی در این حوزه به ثبت 

رسیده است.
    

دو مزرعه ارز دیجیتال در تهران 
کشف و جمع آوری شد

توسعه ایرانی- در 
ادامه طــرح برخورد با 
مــزارع غیرمجــاز ارز 
توســط  دیجیتــال 
بازرســان مناطق برق 
فارابی و مولوی با همراهی کارشناســان حراست 

و امورمحرمانه، ۲ مرزعه کشف و جمع آوری شد.
در راســتای کاهش بار شــبکه توزیــع برق و 
جلوگیری از بروز نوسان و خســارت به تجهیزات 
مشــترکان برق پایتخت و در ادامه طرح برخورد با 
متخلفان و بهره برداران غیرقانونی شبکه برق تهران 
بزرگ، با بررسی های انجام شــده توسط بازرسان 
منطقه برق فارابی، از مناطق ۲۲ گانه شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ تعداد ۱۵۳ دستگاه ماینر 
غیرمجاز در حال فعالیت در یک واحد مســکونی 

شناسایی شد.
در همین راســتا، کارشناســان منطقه برق 
مولوی نیز موفق به شناسایی یک مزرعه غیرمجاز 
ارزدیجیتال با ۴۳ دســتگاه ماینر فعال در یکی از 

مجتمع های تجاری پایتخت شدند. 
    

امارات در عراق انرژی خورشیدی 
تولید می کند

ایلنــا- عــراق و 
شرکت مصدر ابوظبی 
برای تولید ۲ گیگاوات 
انــرژی خورشــیدی 

قرارداد امضا کردند.
عراق و شرکت انرژی تجدیذپر مصدر ابوظبی 
اعالم کردند که بغداد و بــازوی انرژی تجدیدپذیر 
ابوظبی برای توســعه پروژه های تولید حداقل ۲ 
گیگاوات انرژی خورشیدی در این کشور توافقنامه  

امضا کرده اند.
مقام های عراقی اظهار کردند این توافقنامه به 
بغداد برای تحقق هدف تولید ۲۰ تا ۲۵ درصد انرژی 
مورد نیاز این کشور از انرژی های تجدیدپذیر )معادل 

۱۲-۱۰ گیگاوات( تا سال ۲۰۳ کمک می کند.

خبر اقتصادی
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باران زرین قلم

در حالــی دور جدیــد ثبت نام از 
جاماندگان یارانه در دســتور کار قرار 
دارد که ۱۱ ســال از زمــان پرداخت 
اولین یارانه نقدی به ایرانیان ســپری 

شده است . 
 یارانه ای که قرار بود در دوره زمانی 
پنج ساله به شهروندان ایران پرداخت 
شود، حاال عمرش از یازده سال گذشته و 
انتظار می رود اندک جمعیت بازمانده از 
دریافت یارانه نیز مهیای ثبت نام دوباره 
بــرای دریافت یارانه ۴۵ هــزار و ۵۰۰ 

تومانی شوند. 
 یارانه ها درد مزمــن اقتصاد ایران 
هستند اما بررســی ها نشان می دهد 
اقتصاد ایران با ورود به دوران پرداخت 
یارانه نقدی با مشــکالتی مهلک تر از 
گذشته روبرو شد . مشکالتی که خود را 
در قالب رشد فزاینده نقدینگی و توزیع 
آن در هر ماه و تاثیرگذاری بر رشد تورم 

نشــان می دهد.دولت روحانی، اولین 
مواجهه را با مساله یارانه ها در اقتصاد 
ایران داشت. پیش از این دولت دهم خود 
مبدع پرداخت یارانه به مردم بود و تمام 
قد از اهداف پیش بینی شده در قانون و 

عملکرد خود دافع می نمود .
 بررســی ادبیات مقامات دولتی اما 
نشان می دهد که نحوه مواجهه با مساله 
یارانه در ابتــدای دولت و دوره انتهایی 

فعالیت دولت متفاوت است . 
علی طیب نیا، وزیــر امور اقتصادی 
و دارایی در دولت یازدهــم یارانه ها ار 
مصیبت عظمی بــرای دولت توصیف 
کرده بود و زنگنه نیز بارها تاکید داشت از 
نگرانی بابت تامین منابع یارانه ها خواب 
راحت به چشــمم نیامده است . با این 
حال چرخ یارانه ها در اقصادی که رشد 
منفی را شاهد بود و روز به روز از دست 
رفتن بخشی از توانایی اش را به نظاره 

نشسته بود، می چرخید . 
 برخی کارشناسان معتقدند ورود 

به ماجرای پرداخت یارانه هــا از ابتدا 
اشــتباهی مهلک بــود و در حقیقت 
عــوارض اجتماعی خروج از پروســه 
پرداخت یارانه خطری بزرگتر از عوارض 

اقتصادی این اقدام است. 
 دولت یازدهم در سال های ابتدای 
فعالیتش تالش کرد با مانور بر مساله 
یارانــه و راه اندازی هشــتک هایی با 
مضمون »نه به یارانه« ، مردم را راضی 
به انصــراف خودخواســته از دریافت 
یارانه نماید. اتفاقــا جمعیتی کمتر از 
ســه میلیون نفر نیز راضی به انصراف 
از دریافت یارانه شــدند امــا کم کم، 
بدتر شــدن وضعیت اقتصادی از یک 
ســو و عدم اجرای برنامــه قطع یارانه 
برخورداران از ســوی دیگر بســیاری 
را به این نتیجه رســاند که شاید بهتر 
بود از حــق خود بــرای دریافت یارانه 

نمی گذشتند . 
 دولت پیش از ایــن برنامه هایی را 
برای خروج برخورداران از فهرســت 

دریافت کنندگان یارانه ۴۵ هزار تومانی 
تدارک دیده اســت اما همان طور که 
اشاره شد بدتر شدن موقعیت اقتصادی 
ایران همواره برنامه های اقتصادی از این 
دست را از دستور کار خارج کرده است . 

یارانه اسم رمز انتخابات 
 در سه انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار شــده پس از پرداخت یارانه ها 
در ایران، مســاله یارانه همواره اسم مز 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 

بوده است . 
 وعده های تعــدد کاندیداها برای 
پرداخــت یارانــه بیشــتر در تمامی 
انتخابات ها تکرار شده است اما نتیجه 
انتخابات در گرو این مساله نیست. کما 
اینکه در انتخابات اخیر نیز کسانی که 
وعده های بزرگی در این حوزه داشتند، 
اقبال باالی مردمی را از آن خود نکردند . 
 نکته مهم اما اینجاست که با وجود 
آشکار شــدن مضرات پرداخت یارانه 
نقدی ، کســی درباره تغییر این روند 
حداقل در جریــان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری وعده ای نمی دهد اما 
این بار اتفاقی تازه در این عرصه رخ داده 
است.  دولت دوزادهم در آخرین روزهای 
فعالیت خود مهیا می شود تا ثبت نامی 
تازه از متقاضیان دریافــت یارانه را به 

انجام برساند . 
 طبق آخرین آمارهای ارائه شــده 
نزدیک به ۷8 میلیون ایرانی در شرایط 
فعلی در لیست دریافت کنندگان یارانه 
نقدی حضــور دارنــد. جمعیت ایران 
نزدیک به 8۳ میلیون نفر است به این 
ترتیب تنها ۵ میلیون ایرانی در فهرست 
یارانه بگیران قــرار ندارند و همین امر 
نشان می دهد بخش مهمی از جامعه 
همچنان خود را مستحق دریافت یارانه 

نقدی و کمک دولتی می دانند . 
 دولت چه تصمیمی دارد؟

در قالب الیحه بودجه ، هر ساله دولت 
این اختیار را می یابد که نسبت به تعیین 
گروه های هدف دریافــت یارانه اقدام 

کند و نسبت به ثبت نام از یارانه بگیران 
جدید،خانوارهای تازه تشکیل ده و ... 
اقدام نماید اما این اختیار در سال های 
گذشته منجر به ثبت نام از متقاضیان 
نشده است. دولت حاال در شرایطی که 
مهیای ترک پاستور می شود قصد دارد، 
این فهرست را کمی طوالنی تر از قبل به 

دولت سیزدهم ارائه دهد . 
 نکته مهــم اینجاســت که طبق 
اعالم مقامات مسئول این ثبت نام تنها 
مختص متقاضیان یارانه ۴۰ هزار تومانی 
نیست و افراد می توانند برای دیگر یارانه 
هــا از جمله یارانه بنزیــن نیز ثبت نام 
کنند . طبق آمار ۶۰ میلیــون ایرانی 
یارانه معیشتی که از سال ۱۳۹8 ، پس 
از افزایش قیمت بنزین پرداخت شد، را 
دریافت می کنند. میــزان این یارانه بر 
حسب خانوار تعیین شده است . بر این 
اساس به خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار 
تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، ســه 
نفره ۱۳8 هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ 
هزار تومان و پنج نفره و بیشتر۲۰۵ هزار 

تومان پرداخت می شود. 
امیــد حاجــت، رییس ســازمان 
هدفمنــدی یارانه ها دربــاره فرآیند 
ثبت نام گفته است: یک هفته ای است 
که آئین نامه ثبت نام یارانه گیران جدید 
توسط دولت ابالغ شده است. حاجت 
گفت: منابع امســال سازمان هدفمند 
سازی یارانه ها تقریبا مانند سال گذشته 
اســت و ما باید برای پرداخت یارانه به 
یارانه بگیران جدید با مصلحت سنجی 

و همچنین اولویت بندی اقدام کنیم.
وی گفــت: وظیفــه مــا در ثبت 
نام های جدید تحویل گرفتن لیســت 
نهایی از وزارت رفاه اســت و بعد از طی 
شــدن مراحلی نظیر آزمون وســع و 
صحت ســنجی ها، ملزوم به پرداخت 
یارانه به لفراد جدید هســتیم. او بیان 
کرد: نزدیک ترین موعــد زمانی برای 
ثبت نام یارانه بگیــران جدید یک یا دو 
ماه آینده یعنی تیر و مرداد ۱۴۰۰ است.

 دولت سیزدهم
 در مضیقه یارانه ای 

رییس جمهور منتخب در جریان 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
اعالم کرد معتقد بــه توزیع عادالنه 

یارانه هاست . 
 وی درباره کاهــش هزینه های 
درمان به میزان ۵۰ درصد وعده هایی 
داده اســت . حاال به نظر می رسد با 
توجه به اعالم مهلت یک ماهه برای 
بررسی درخواســت های جدید، کار 
بررسی این درخواست ها نیز بر عهده 
دولت دوازدهم باشــد به این ترتیب 
به نظر می رســد مزایده یارانه ای در 
جریان انتخابات ریاســت جمهوری 
همه رشته ها را پنبه کرده و به زودی 
این فهرســت را طوالنی تــر از قبل 

خواهد کرد . 
 شعار درباره یارانه و عمل یارانه ا ی 
حاال جزء الینفک امر سیاسی و عمل 
سیاسی در ایران محسوب می شود . به 
نظر می رسد بهبود وضعیت اقتصادی 
و ورود ایران به دوره رشــد اقتصادی 
بتواند موضوع یارانه هــا را در عرصه 
اقتصاد و سیاست ایران کمرنگ تر از 
قبل نماید . آیا پیش بینی ها دباره رشد 
اقتصادی ایران و به حرکت درآمدن 
چرخ های اقتصاد جامعه عمل بر تن 

خواهد کرد؟ 

ثبت نام از متقاضیان جدید یارانه 45 هزارتومانی کلید خورد 

ادامه نقش آفرینی بازیگر چندچهره اقتصاد
شعار درباره یارانه و عمل 

یارانه ا ی حاال جزء الینفک 
سیاست در ایران تلقی 

می شود و به نظر می رسد 
بهبود وضعیت اقتصادی 

و ورود ایران به دوره رشد 
اقتصادی بتواند موضوع 

یارانه ها را در عرصه اقتصاد 
و سیاست ایران کمرنگ تر 

از قبل کند

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت:معافیت ها در مالیات بر عایدی 
سرمایه به قدری زیاد در نظر گرفته شده که می توان گفت اغلب اقشار جامعه حتی 

به آن نزدیک نمی شوند چه برسد به این که مشمول شوند.
جعفر قادری در گفتگو با مهــر در خصوص مالیات بر عایدی ســرمایه گفت: 
کشورهای جهان با وضع قوانین مالیاتی همچون قانون مالیات بر عایدی سرمایه مانع 
از ورود سرمایه به بخش های غیر مولد می شوند و با چنین قوانینی ضمن رونق بخشی 
به تولید داخلی، دست دالالن و سوداگران از بازارهای موازی تولید را کوتاه می کنند.
نماینده مجلس یازدهم ضمن اشاره به مؤثر بودن این ابزار قانونی به منظور کنترل 
بازارهای غیر مولد اظهار داشت: یکی از پسندیده ترین روش ها برای توزیع و باز توزیع 
ثروت در کشور همین ابزار مالیات بر عایدی سرمایه است که در کشور ما به آن توجه 

جدی نشده است.
قادری گفت: در حــال حاضر بــار اصلی مالیاتی در کشــور، بــر روی دوش 
تولیدکنندگان است؛ این در حالی است که بیشترین مالیات را باید افرادی بدهند که 

به ثروت های بی زحمت و بادآورده دست یافته اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این مالیات 
باعث تهدید سرمایه ها یا کاهش سرمایه گذاری می شود، گفت: هدف این مالیات، 
هدایت ســرمایه های راکد و غیر مولد به ســمت تولید و مصرف حقیقی است؛ لذا 

سرمایه های مولد نه تنها تهدید نمی شوند، بلکه تشویق و تقویت می گردند.
نماینده مردم شــیراز افزود: در حال حاضر اگر از هر تولیدکننده ای بپرســید؛ 

عدم ثبات در قیمت ها را یکی از چالش های حوزه هــای تولیدی عنوان می کنند؛ 
در حالی که مالیات بر عایدی ســرمایه با کمک به بخش حقیقی اقتصاد و کاهش 
نوسانات قیمتی، موجب ایجاد ثبات می گردد که مهم ترین عامل جذب سرمایه و 

سرمایه گذاری در اقتصاد است.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه خاطرنشــان کرد: دشــواری تأمین مالی از 
بانک ها مانع دیگری است که تولید را تحت تأثیر قرار داده است و مالیات بر عایدی 
ســرمایه با هدایت سرمایه گذاری ها به ســمت فعالیت های مولد و تسهیل تأمین 
مالی تولیدکنندگان از بانک ها، به رفع مشــکل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان 

کمک می کند. قادری با بیان اینکه رشد نقدینگی در کشور ما باالست اما در مقابل 
تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی رنج می برند گفت: باید نقدینگی موجود را به سمت 
فعالیت های مولد هدایت کنیم که دو اقدام الزم است. اول آنکه جذابیت فعالیت های 
غیر مولد کاهش یابد اعم از کاهش سود و یا پر ریسک کردن این بازارها و دوم اینکه 

موانع تولید از مقابل آن برداشته شود.
شبهه پراکنی توسط کسانی که منافع شان به خطر افتاده است

عضو کمیســیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
با اشــاره به این موضوع که با وجود آثار مثبت این مالیات، از سمت برخی افراد این 
نگرانی در بین مردم پمپاژ می شود که مالیات بر عایدی سرمایه تقاضاهای واقعی و 
مصرفی را دچار هزینه های باال می کند گفت: این واقعیت ندارد و هدف و نقطه اصابت 
مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً افرادی هستند که با معامالت کاذب به افزایش قیمت 
منجر می شوند و برای مردم عادی معافیت های کافی و الزم در نظر گرفته شده است.

نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: اینگونه شبهه پراکنِی اشتباه در بین مردم کاماًل 
طبیعی است و انتظار از کسانی که منافع بی شمارشان در حال تهدید است، جز این 

هم انتظاری نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که معافیت های این طرح 
به چه شکل هســت گفت: معافیت ها به قدری زیاد در نظر گرفته شده که می توان 
گفت اغلب اقشار جامعه حتی به آن نزدیک نمی شوند و چه برسد به اینکه مشمول 

مالیات گردند.
عضو فراکسیون انقالب اسالمی ادامه داد: به عنوان مثال هر شخص حقیقی باالی 
۱8 سال یک ملک مسکونی معاف دارد، یعنی مثاًل یک خانوار ۵ نفره می توانند به 
تعداد ۵ ملک مسکونی معاف از مالیات، در صورت فروش داشته باشند و در جامعه ای 

که خرید یک خانه آرزو است، بسیاری از مردم مشمول مالیات نخواهند شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

مالیات بر عایدی سرمایه شامل بسیاری از اقشار مردم نخواهد شد

خبر

طبق اعالم بانک مرکزی، در خرداد امسال متوسط قیمت یک 
متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده 
است که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳ 

و ۵۶.۶ درصد افزایش یافته است.
به گزارش توسعه ایرانی، گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر 
تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در 
خرداد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران 
۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 

سال قبل به ترتیب ۳ درصد و ۵۶.۶ درصد افزایش دارد. 
عالوه براین، تعداد معامالت انجام شــده در این ماه معادل 
۵.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲.۷ درصد 

کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۲۹.۶ افزایش را نشان می دهد و 
بررسی توزیع تعداد واحدهای مســکونی معامله شده در شهر 
تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال 
ساخت با سهم ۳۵.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده اند. این در حالی است که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 
بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در 
منطقه یک و کمترین آن با ۱۲ میلیــون و ۶۱۰ هزار تومان در 
منطقه ۱8 بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۶۰.۹ درصدی 

در منطقه یک و ۴۱.۹ درصدی در منطقه ۱8 مواجه شده اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب 
قیمت یک مترمربع بنا در خرداد امسال نیز حاکی از آن است که 
واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به 

ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱8.۶ درصد بیشترین سهم از تعداد 
معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی 
۲۰ تا ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۵.۹ و ۱۱.۷ درصد سهم 
در رتبه بعدی قرار دارد.   از ســوی دیگر در خرداد امسال توزیع 
فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش 
هر واحد نشان دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش 
۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با اختصاص سهم ۲۰.۲ درصد 

بیشترین سهم از معامالت انجام شده را داشته اند.
وضعیت اجاره خانه در تهران 

همچنیــن، توزیــع معامالت انجام شــده مســکن بر 
اســاس مناطق شــهری در تهــران حاکی از آن اســت که 
منطقه ۵ با ۱۳.۹ درصد از کل معامالت، بیشــترین ســهم 

 معامالت شــهر تهــران را به خــود اختصاص داده اســت.
عالوه بر این، بررسی شــاخص کرایه مسکن اجاری در شهر 
تهران و در کل مناطق شهری در خرداد امسال نشان دهنده 
رشدی معادل ۳۳.۹ و ۳۷.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال 

گذشته است.

قیمت خانه در تهران  طی یک ماه 3درصد افزایش یافت


