
t oseei r ani . i r
3

چرتکه  شماره  1135 /    پنجشنبه  13 مرداد   1401  /     6 محرم  1444  /  4 آگوست   2022

خبر اقتصادی

افزایش۲۰تا۱۰۰درصدیعوارضآزادراهها
تهران -شمال ۱۳۴ هزار تومان شد

نرخ جدیــد عوارض 
آزادراه هــای ایران اعالم 
شد. به گزارش خبرآنالین، 
رستم قاسمی، وزیر راه و 
شهرسازی نرخ عوارض 

عبور وســایل نقلیه از آزادراه های مشارکتی )بخش 
خصوصی( را برای سال ۱۴۰۱ ابالغ کرد.

بر اســاس این ابالغیه در صورتی که خودروهای 
عبوری تا ۷ روز پس از تردد از آزادراه ها نرخ عوارض را 

پرداخت نکنند مشمول عوارض پلکانی خواهند شد.
بر اساس اعالم وزیر راه و شهرســازی زمان اخذ 
عوارض با نرخ هــای جدید از دیــروز ۱۰ مرداد اجرا 

شده است.
    

جزئیات میزان سود سهام عدالت 
مشخص شد

ایسنا-دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
از دو برابر شدن میزان سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ 

که در سال جاری واریز خواهد شد، خبر داد.
پیمان حدادی با اشاره به برگزاری مجامع برخی 
شرکت ها، اظهار کرد: بر اساس میزان سودی که در 
این مجامع تقسیم شده، سهم سود سهام عدالت نیز 
مشخص است. بر این اساس مجامع برخی شرکت ها 
نیز طی دو ماه آینده برگزار خواهد شد و  پیش بینی 
می شود با توجه به سودی که در مجامع پیش رو تقسیم 
می شود، امسال سود سهام عدالت حدود دو برابر سود 

سال قبل باشد.
وی ادامه داد: امسال مشــموالنی که ارزش اولیه 
سهام آن ها یک میلیون تومان بود، دو میلیون تومان 
و ۵۵۰ هزار تومانی ها، بیش از یک میلیون تومان سود 

دریافت کنند.
    

تعیین تکلیف جدید
 برای چک های ثبت نشده در صیاد

طبــق اعــالم بانک 
مرکــزی، ذینفعان چک 
می تواننــد از ایــن پس 
»اعالمیه عدم ثبت برگه 
چک در سامانه صیاد« را 

در قبال چک های ثبت  نشده در این سامانه از شعب 
بانک ها درخواست کنند.

تسویه چک های جدید که از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
در اختیار مشــتریان بانکی قرار می گیرد، براساس 
استعالم از سامانه صیاد و در صورت ثبت اطالعات 
مبلغ، تاریخ و ذینفع چــک و تطابق آن با برگ چک 
امکان پذیر است و در صورت عدم ثبت مالکیت چک 
در سامانه صیاد، این چک شامل احکام قانون صدور 
چک نبوده و بانک ها مکلفنــد از پرداخت وجه آنها 

خودداری کنند.
    

شرط کارت پایان خدمت برای 
پرداخت وام فرزندآوری حذف شد

مهر-اجرای بخشــنامه تعیین وضعیت سربازی 
برای پرداخت وام فرزندآوری با دستور رئیس کل بانک 

مرکزی متوقف شد.
بانک مرکزی، با ابالغ بخشــنامه اخیر مبنی بر 
مشروط بودن ارائه تســهیالت فرزندآوری به افراد 
ذکور به اســتعالم وضعیت مشــموالن از سازمان 
نظام وظیفه )حسب بند )ب( ماده ۱۰ قانون خدمت 
وظیفه عمومی(، رئیس کل بانک مرکزی دستور داد 
ضمن توقف اجرای بخشنامه مذکور، هماهنگی الزم 
با سازمان نظام وظیفه عمومی به منظور تسهیل در 

پرداخت وام یادشده به متقاضیان انجام شود.
مقرر شد تا با قید تسریع، موضوع در کمیسیون های 
تخصصی بانک مرکزی بررسی شده و پس از هماهنگی 
الزم با سازمان نظام وظیفه، بخشنامه اصالحی، جهت 

اجرا به شبکه بانکی ابالغ شود.
    

صادرات مرغ و تخم مرغ به عراق 
آزاد شد

معاون وزیــر و رئیس 
ســازمان دامپزشــکی 
کشور با بیان اینکه نظارت 
دامپزشکی در کشور در 
سطح مطلوبی قرار دارد، 

از رفع ممنوعیت صــادرات محصوالت مرغداری ها 
به عراق خبر داد.

سید محمد آقامیری گفت: بعد از ۶ سال که صادرات 
مرغ، پر مرغ، تخم مرغ، جوجــه یک روزه و تخم مرغ 
نطفه دار به کشــور عراق ممنوع بود، خوشبختانه با 
پیگیری هایی که انجام دادیم صادرات همه محصوالت 

مرغداری به عراق آزاد شده است.
وی دلیل رفع ممنوعیت را سالمت فضای تولید 
طیور کشور خواند و گفت: خوشبختانه با تالش های 

صورت گرفته همکارانم، کشور ما سبِز سبز است.

دولت  با معضل کسری بودجه مواجه 
است و برای جبران بخشی از هزینه ها، 
درآمدهای مالیاتی جدیدی برای خود 

ایجاد کرده  است.
اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای 
لوکس، اخذ مالیات از خانه های خالی، 
تغییر نحوه محاســبه و اخذ مالیات از 
اصناف و اکنــون و در جدیدترین اقدام 
هیأت وزیران در جلســه ۵ مــرداد ماه 
۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان حفاظت از 
محیط زیست و اســتناد بند )ب( ماده 
)29( قانون مالیات بــر ارزش افزوده- 
مصوب ۱۴۰۰- تصویب کرد؛ شهرهای 
تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشــهد، 
اهواز، قــم و اراک به عنوان شــهرهای 
آلوده مشمول عوارض ساالنه آالیندگی 

وسائط نقلیه تعیین  شوند. 

مصوبــه  ای کــه بــا واکنش های 
فراوان کارشناســان و مردم و صاحبان 
خودروهای بی کیفیــت داخلی مواجه 

شده است. 
سال هاست که مردم از کیفیت پایین 
خودروهای داخلی و آالینده بودن آنها و 
سوخت های مورد استفاده گالیه و انتقاد 
می کنند اما گوشن شنوایی وجود ندارد 
اما جالب این است که سازمان حفاظت از 
محیط زیست و دولت این بار نیز مردم را 
هدف قرار داده و آنها را مجبور به پرداخت 
عوارضی می کنند که اصال نقشــی در 

ایجاد آن ندارند. 
جالب این اســت که مقصران اول 
و آخــر وضعیــت نابســامان آلودگی 
شــهرهای بزرگ خودروسازان، دولت، 
ســازمان استاندارد، ســازمان محیط 
زیست، پاالیشــگاه های تولیدکننده 
ســوخت داخلی و ... هســتند و شاید 

تقصیر مردم فقــط ناتوانی آنها از خرید 
خودروهای خارجی باشــد که بازهم بر 
 اساس ممنوعیت های دولت به کشور 

وارد نمی شود. 

فشارمالیاتی
بهاقشارکمومتوسطدرآمد

مرتضی افقــه، اقتصــاددان درباره 
مالیات های جدیدی که قرار اســت از 
مردم اخذ شود به »توسعه ایرانی« گفت: 
با توجه به این موارد، مشخص می شود که 
این دولت که در زمان تبلیغات انتخاباتی 
و پس از آن دائم بر این مورد اصرار می کرد 
که برخالف دولت دوازدهم، قصد ندارد 
تحریم ها را به سفره مردم گره بزند؛ بیش 
از پیش موجب گره خوردن سفره مردم 
به تحریم ها شده است و در نهایت هیچ 
دولتی در کوتاه مدت نمی تواند ارتباط 

اقتصاد و تحریم را قطع کند. 

وی افزود: اکنون مشــخص اســت 
دولت از طریق دیگری در حال این اقدام 
است و فشار بیشتری به سفره و معیشت 
مردم وارد می کند، بدین ترتیب که دولت 
اکنون جایگزینی برای درآمد نفت ندارد 
و در 3-۴ سال گذشته و پس از تشدید 
تحریم ها هرچه ظرفیت برای استقراض 
وجود داشت را نیز اســتفاده کرده اند و 
این موارد در شرایط فعلی قابل استفاده 

نیست. 
وی تاکید کرد: ابزار فشار به مالیات 
یکی از این موارد است که سبب نارضایتی 
و گالیه های شهروندان شده به طوری که 
بنده شاهد بودم که برای یک میوه فروش 
دستفروش مالیات ۱8 میلیون تومانی 
تعیین شــده که رقم باالیی محسوب 
می شود؛ دولت مدعی است که در حال 
اخذ مالیات از پولدارها و افراد ثروتمند 
اســت اما در واقعیت به نظر می رســد 
فشار بســیار زیادی به کسبه متوسط و 
کم درآمد، مصرف کنندگان، کارمندان 
دولت، اساتید دانشــگاه ها، کارگران و 
... وارد می کننــد و از این طریق در حال 

افزایش مالیات ها هستند. 
عضو هیات علمی دانشــگاه شهید 
چمران اهواز خاطرنشــان کرد: چنین 
شرایطی نشــان می دهد که تحریم ها 
عمال از طریق دیگر و با شدت بیشتری به 

سفره مردم وصل شده است. 

مالیات؛ابزارپایداردرآمدی
دررکود؟

وی توضیــح داد: مســاله مالیات و 
ابزاری که دولت برای تامین درآمدهای 
خود به آن متوسل شده؛ ابزار پایداری 
محسوب نمی شود زیرا در شرایط فعلی 
مالیات متاثر از تولید ملی است و تولید 
ملی هم متاثر از فروش نفت اســت و به 
دلیــل کاهش و یا قطع شــدن فروش 
نفت؛ عمال درآمد ملی کم شده بنابراین 
درآمدهــای مالیاتی هم بــه ناچار کم 
شــده و دولت نمی تواند بر این بخش از 
درآمدها حساب ویژه ای باز کند. همین 
شــرایط موجب ایجاد رکود می شود و 
فشار زیاد سبب می شود تا تولیدکننده 
میزان تولید خود را کاهش دهد؛ بیکاری 
افزایش می یابد و سپس شاهد کاهش 
تقاضا در جامعه خواهیم بود و درنهایت 
رکود تشدید می شود و عمال مردم امکان 
پرداخت مالیات بیشتر ندارند و دولت 

دچار مشکل می شود. 

قدرتابرثروتمندان
درفرارمالیاتی

انتقادهای فراوانی می شود که دست 
دولت برای اخذ مالیات در جیب اقشار 
کم و متوســط درآمد و مــردم عادی 
اســت؛ در مقابل به نظر می رســد که 
اقشــار پردرآمد و ثروتمند و همچنین 
برخی ســازمان ها و نهادهــا به دنبال 
چانه زنــی برای کاهــش مالیات خود 
هستند که نمونه آن را می توان در پرونده 
مالیاتی فدراسیون فوتبال در ماجرای 
ویلموتس و بدهــی کالن مالیاتی آن 
و همچنین رایزنــی برای کاهش مبلغ 
تعیین شده هستند؛ درحالی که هرماه 
از فیش حقوقی کارمنــدان و کارگران 
مالیات به صورت کامل کســر می شود 
و مصرف کنندگان نیز مالیات بر ارزش 
افزوده را تمام و کمال می پردازند؛ افقه 
در این باره گفت: مشکل بزرگ ما در این 
بخش این اســت که ابرثروتمندان چه 
افراد و چه برخی از دستگاه ها و نهادهای 
غیر دولتی به دلیل ثروت خود از قدرت 
چانه زنــی باال برخوردارند متاســفانه 
بخشی از افراد و نهاد و سازمان های غیر 
دولتی همچنین از قدرت فرار مالیاتی 
نیز برخوردار هســتند، بنابراین افراد 
متوسط و کم درآمد هستند که امکان 
فرار مالیاتی ندارنــد و اتفاقا زمانی که 

دولت اعالم می کند قصد افزایش مالیات 
را دارد باید زمینه برای خوشحالی اقشار 
ضعیف و متوسط درآمدی فراهم شود 
زیرا می اندیشند قرار است ابرثروتمندانی 
که تاکنون فرار مالیاتی داشته اند، قادر به 
ادامه فرار نخواهند بود و باید با پرداخت 
مالیات به افزایش درآمد دولت کمک 
کنند. اما در واقعیت این پروســه طی 
نمی شود و این افراد ارتباطاتی را برقرار 
می کنند و همچنین با هوشــیاری بلد 
هستند تا زمینه را برای گریز از پرداخت 
مالیات و یا معافیت از آن را فراهم کنند 
بنابراین دوباره فشــار مالیاتی به اقشار 
کم درآمد و متوســط وارد می شــود و 
ابرثروتمندان همچنــان در حال فرار 

مالیاتی هستند.
وی هشــدار داد: این شرایط سبب 
ایجاد شکاف طبقاتی می شود و آن را روز 
به روز گسترش می دهد و باید دانست که 
افزایش شکاف طبقاتی، تبعات بسیار 

خطرناک اجتماعی دارد. 

فقطازشیوههایاخذمالیات
سایرکشورهاتقلیدنکنیم

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال 
که آیا کشورهایی با شرایط مشابه با ایران 
چنین روندی را در اخذ مالیات ها تجربه 
می کنند،  اظهار کرد: در سایر کشورها 
این گونه است که مالیات وقتی از مردم 
گرفته می شود ، دولت خدمات متناسبی 
به آنها ارائه می دهد، کشورهای پیشرفته 
هم بعضا مالیات های سنگین می گیرند و 
اتفاقا اشکال کار این است که مسووالن 
ما پایه های مالیاتی را از کشورهای دیگر 
تقلید می کنند اما نمی توانند مانند آنها به 
مردم خدمات رسانی کرده و رفاه ایجاد 

کنند؛ این مساله مشکل ساز است.
افقه ادامه داد: کشورهای پیشرفته 
اگر دچار بحران شوند در مرحله نخست 
هزینه های خود را کاهش می دهند و در 
صورت لزوم تاحدوی بر مالیات می افزایند 
اما در آن کشــورها و در سال های قبل 
مردم دچار مشــکل نبوده انــد؛ اکنون 
درحال صحبــت درباره ســال ۱۴۰۱ 
هســتیم که بیش از 2۰ سال است که 
مالیات های دو رقمی متراکم شده  داریم 
و این شرایط اصال قابل مقایسه با کشوری 
نیست که تصادفا در اثر بروز مشکل برای 
یک سال مالیات را اضافه می کند. از آن سو 
باید توجه داشت که کشور ایران متناسب 
با این حجم از مالیــات، یا خدماتی ارائه 
نمی دهد یا اصال محسوس نیست زیرا 
شاهد ناکارامدی در سیستم انتخاب و 
انتصاب مدیران هستیم و این ناکارامدی 
در سیستم اجرایی قابل مشاهده است و 
سبب شده تا نتوان خدمات مناسبی به 

مردم ارائه کرد. 

عضوهیاتعلمیدانشگاهشهیدچمراندرگفتوگوبا»توسعهایرانی«:

دولتبامالیاتها؛تحریمرابهسفرهمردمگرهمیزند

محمدمیرزایی

مرتضیافقه:درسایر
کشورهااینگونهاستکه
مالیاتوقتیازمردمگرفته

میشود،دولتخدمات
متناسبیبهآنهاارائه

میدهد،کشورهایپیشرفته
همبعضامالیاتهایسنگین

میگیرندامااشکالکار
ایناستکهمسئوالنما
دررقمپایههایمالیاتی
ازکشورهایدیگرتقلید

میکنندامانمیتوانندمانند
آنهابهمردمخدماترسانی

کردهورفاهایجادکنند

با وجود آن کــه مصوبه تعیین ســقف و تمدیــد خودکار 
قراردادهای اجاره برای سومین سال پیاپی تمدید شده است، 
برخی شهروندان اجاره نشین می گویند که بدون لحاظ مصوبه 

ستاد کرونا حکم تخلیه مسکن برایشان صادر می شود.
به گزارش ایسنا، گزارش هایی از برخی مستاجران می رسد 
که نشان می دهد شــوراهای حل اختالف، خارج از استثنائات 
9گانه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین سقف مجاز 
2۵ درصد اجاره بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره، دستور 

تخلیه صادر می کنند.
در این خصوص یکی از شــهروندان تهرانی به ایسنا گفت: 
من سه سال در یک خانه در منطقه 22 تهران مستاجر هستم. 
قراردادم اردیبهشت امسال به پایان رســید. مالک از چند ماه 

قبل به من اعالم کرد واحد را تخلیه کنم. بنده با استناد به مصوبه 
ستاد ملی کرونا خواستار تمدید قرارداد به صورت خودکار با نرخ 
افزایش حداکثر 2۵ درصد شــدم که قبول نکرد. از من شکایت 
کرد و نهایتا راحت حکم تخلیه را گرفــت و باید به زودی خانه را 
ترک کنم؛ در حالی که هیچ یک از شرایط 9گانه در شکایت مالک 

از بنده وجود نداشت.
این شهروند افزود: دســتور تخلیه با استناد به بند ۱۱ قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب ســال ۱38۷ و مواد 3 و ۴ قانون 
روابط موجر و مســتاجر مصوب ۱3۷۶ صادر شده و اعتنایی به 
مصوبه ستاد کرونا صورت نگرفته است. در پایان دادنامه آمده که 
با توجه به نیاز شخصی و تمدید سه سال متوالی قرارداد مشمول 
مصوبه ستاد مقابله با کرونا نیست. وی اظهار کرد: »هم شعبه و 

هم سرپرستی  شورا اعالم کردند قانون کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰ 
اعتبار داشته و تمدید نشده است. صحبت های شفاهی مسئولین 
ارزشی برای شورا ندارد. هم چنین گفتند قراردادهای اجاره طبق 

قانون فقط یک بار قابل تمدید است«.
این شهروند با بیان این که اجاره واحد مذکور ۴ میلیون و پول 
پیش آن ۱3۰ میلیون تومان بوده است گفت: با این حساب رهن 
کامل این خانه حدود 3۰۰ میلیون تومان است. با صدور دستور 

تخلیه شروع به جست وجوی خانه در اطراف منزل خود کردم، 
اما هر چه می گردم این اطراف خانه ای با نرخ رهن کمتر از ۵۰۰ 

میلیون تومان پیدا نمی کنم.
بنابراین گــزارش روز 28 خردادماه امســال ســران قوا در 
نشست خود طرح تعیین سقف مجاز سالیانه اجاره بها در تهران و 
کالنشهرها به میزان 2۵ درصد و سایر شهرها به میزان 2۰ درصد 
را به تصویب رساندند. این قانون در راســتای طرح وزارت راه و 
شهرسازی به منظور حمایت از اقشار اجاره نشین به تصویب رسید 

و در سال های ۱399 و ۱۴۰۰ نیز اجرا شد.
البته طرح تعیین ســقف برای اجاره بها دارای اســتثنائات 
نه گانه ای اســت که بــه طور خالصه شــامل عــدم پرداخت 
مابه التفاوت اجاره بها توسط مستاجر، قبول نداشتن سقف تعیین 
شده ی دولت، پرداخت نکردن اجاره بها، رفتار خالف عرف، تغییر 
کاربری، عدم پرداخت هزینه های شارژ، نیاز مالک و افراد تحت 
تکفل وی به واحد مســکونی، فروش خانه و تخریب به منظور 

ساخت و ساز می شود.

بی اعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا
گزارش

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: براســاس مبانی اقتصادی نمی توان به افزایش 
قیمت ها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت ها 
رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در تورم شــاهد افزایش مستمری در شاخص های 
عمومی قیمت ها هستیم. اما آنچه که در خردادماه رخ داد،  یک جهش و شوک قیمتی 

و مورد انتظار بود.
محمدهادی ســبحانیان در گفت وگو با ایلنا افزود: اتفاقا اســتدالل بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی این بود از آنجایی که پیش از این شیوه تامین مالی ارز ۴2۰۰ 
تومانی یک شیوه تورمی بوده، حذف آن به کنترل تورم کمک می کند. پیش از این دولت 
با استفاده از منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی ارز ترجیحی  را تامین می کرد که منجر 

به افزایش پایه پولی می شد. در واقع دولت ارز مورد نیاز را با نرخ نیمایی از بازار تامین 
و با نرخ ۴2۰۰ تومانی به واردکننده می فروخت و مابه التفاوت آن را از بانک مرکزی 
تامین می کرد که این روند منشا رشد نقدینگی، خلق پول و افزایش پایه پولی شده بود 

و به افزایش نرخ تورم دامن می زد.

پیشبینیتورمدرماههایآینده
سبحانیان درباره روند تورم در ماه های آینده گفت: به دلیل مسائل تاریخی که در 
سنوات گذشته تشدید شده مانند ناترازی بانکی و ناترازی بودجه اگر در مجموعه دولت 
و بانک مرکزی نتوانیم این موضوعات را کنترل کنیم شاهد کنترل تورم هم نخواهیم 

بود اما عزم جدی دولت مهار تورم است. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مهم ترین ابزار 
دولت که درباره آن به اجماع رسیدیم،  کنترل رشد ترازنامه بانک ها است که قبال هم 

در دستور کار بانک مرکزی بوده اما در این دوره به طور جدی دنبال می شود.   
وی با اشاره به اثر برجام در کنترل تورم اظهار داشت: به هر حال انتظارات مقوله ای 
است که هم می تواند تورم را شدید و هم کنترل کند اما توافق عواملی است که اثرات 
آنی و کوتاه مدت دارد و می تواند برای کوتاه مدت تورم را کنترل کند اما راهکار ریشه ای 

مهار تورم، کنترل نقدینگی است.
سبحانیان افزود: کاهش نرخ تورم حاصل از توافق در مذاکرات، اصالت ندارد و اگر 
توافقی هم صورت بگیرد در مقطع کوتاهی با کاهش انتظارات تورمی و کاهش نرخ تورم 
مواجه می شویم اما به سرعت این نرخ تورم تعدیل می شود و به روندی که نقدینگی نرخ 
تورم را تحمیل می کند، برمی گردد. بنابراین ریشه های تورم پایدار را باید شناسایی 
کنیم که عمدتا از حوزه نقدینگی است و البته نوسانات نرخ ارز هم از عوامل افزایش 
نرخ تورم اســت که تا حدودی بانک مرکزی در این باره می تواند درکنترل نرخ تورم 

کمک کند.

معاونوزیراقتصاد:

افزایش قیمت های خردادماه تورم نبود، شوک قیمتی بود

خبر


