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خبر اقتصادی

روحانی قانون اخذ مالیات از
خانههای خالی را ابالغ کرد

رئیسجمهوری
قانون اصالح موادی
از قانون مالیاتهای
مستقیم در خصوص
اخــذ مالیــات از
خانههای خالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی
وداراییابالغکرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی هیأت دولت،
مطابق قانون مزبور هر واحد مسکونی واقع در کلیه
شهرهایباالی ۱۰۰هزارنفرجمعیتکهبهاستناد
ســامانه ملی امالک و اسکان کشــور ،در هر سال
مالیاتی در مجموع بیش از  ۱۲۰روز ساکن یا کاربر
نداشته باشد ،به عنوان خانه خالی شناسایی شده
و به ازای هر ماه بیش از زمــان مذکور ،بدون لحاظ
معافیتهای مندرج در این قانون ،ماهانه مشمول
مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شــرح
ضرایبسالاولمعادل ۶برابرمالیاتمتعلقه،سال
دوممعادل ۱۲برابرمالیاتمتعلقهوسالسومبهبعد
معادل ۱۸برابرمالیاتمتعلقهمیشود.
همچنین واحدهای نوســاز پس از  ۱۲ماه و در
طرحهای انبوه سازی پس از  ۱۸ماه از زمان صدور
گواهی اتمام عملیات ساختمانی ،مشمول مالیات
مذکورمیشوند.

انتقاد مردم به صفهای طوالنی روغن در شهرهای ایران

روغن هم دالر 4200تومانیگرفت ،هم نایاب شد!

پیامکپرحاشیهشرکتتوزیعنیرویبرقبهمردم

بیشتر لباس بپوشید!

توسعه ایرانی -
شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ در
پیامکی به مشترکان
از آنها خواســت یک
لباس بیشتر بپوشند .انتشار این تصویر از تشویق
پیامکی شرکت برق به اســتفاده بهینه مشترکان
از برق و گاز و پوشــیدن لباس بیشتر ،واکنشهای
متفاوتی در فضای مجازی به دنبال داشــته است.
پس از صحبتهای اخیر کالنتری ،رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست و توصیه به لخت شدن در
رختخواب و لباس پوشــیدن در نشیمن و پس از
خاموشیهای کرج ،گرگان ،رشت ،بجنورد و البته
تهران ،این پیامک نشان میدهد که یک گرفتاری
دیگر هم به معضالت این روزها اضافه شده و مساله
مصرف انرژی کم کم دارد تبدیل به بحران میشود.
البتهبرخیکاربرانشبکههایاجتماعیبهشایعاتی
نظیر مصرف برق باالی استخراج بیتکوین و تاثیر
آن در این بحــران دامن زدهاند که از ســوی منابع
رسمیتاییدنشدهاست.
پیشنهادوزیرجهادکشاورزی:

واردات موز منوط به صادرات
سیب شود

وزیــر جهــاد
کشاورزی در نامه
ای به وزیر صنعت،
معــدن و تجــارت
(صمت) درخواست
کــرد کــه واردات موز منــوط به صــادرات
سیب باشد.
در متن نامه کاظم خاوازی به رزم حســینی
آمده است«:باتوجه به حجم سیب تولیدی در
ســال جاری و امکان کسب ســهم بزرگتری از
بازارهای هدف این محصول ،خواهشمند است
دستور فرمایید در اجرای بند( )5یادداشت ذیل
فصل هشــتم کتاب مقررات صادرات و واردات
مجوز واردات موز منوط به صادرات سیب شود».
بر اساس اعالم رئیس سازمان توسعه تجارت
ایران ثبت ســفارش واردات موز از اردیبهشت
امسال ممنوع شد اما واردات آن از محل صادرات
سیب درختی صورت می گرفت.

ارز  ۴۲۰۰تومان از محاسبات
بودجه حذف میشود

ا یســــنا -
ســـخـــــنگو ی
کمیســیون تلفیق
ال یحــه بو د جــه
 ۱۴۰۰بــا بیان این
که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰
تومانی از محاســبات بودجه سال آینده حذف
خواهد شد در عین حال گفت که این کار برای
کمک به دولت صــورت گرفته و موجب گرانی
نخواهد شد .رحیم زارع گفت :در الیحه بودجه
 ۴نرخ ارز پیش بینی شده و دولت ارز ۱۱ ، ۴۲۰۰
هزار و  ۵۰۰و  ۱۷هزار و  ۵۰۰هزار تومانی را در
قالب حکم تبصره  ۱و  ۴آورده بود و می خواست
این اجازه را بگیرد که در سامانه ای تی اس آنچه
که نرخ بازار است بفروشد.

چرتکه 3

مریم شکرانی

تصویرهایی از صف شــیرازیها و
لرستانیها برای خرید روغن در فضای
مجازی دست به دســت میشود .آن
هم درســت در روزهایی که ستاد کرونا
محدودیتهایی برای تردد ایجاد کرده
است؛اماصفروغنفقطبهشیرازمحدود
نیســت و اخباری از کمبــود روغن در
رودان هرمزگان ،ایرانشــهر سیستان و
بلوچستان،شوشخوزستان،فیروزکوه
تهران،بوشهرو...بهگوشمیرسد.
حاالچیزینزدیکبهسهماهاستکه
کمبود روغن خبرساز شده است و هربار
متولیانبازاروعدهمیدهندکهبهزودی
ماجرایکمبودروغنراجمعمیکننداما
همچنانخبرینیستکهنیست.
فعاالنبازارروغنمیگویندکهروغن
در کارخانهها احتکار شــده است و آنها
میخواهند به این وسیله دولت را برای
افزایش قیمت روغن زیر فشار بگذارند.
جالب اســت که بدانید ایــن اتفاق در

شرایطیرخمیدهدکهآنهابرایواردات
دانههای روغنــی دالر  4200تومانی
میگیرندونتیجهآنمیشودکهنهتنها
به جای کاهش قیمت کاالهای اساسی،
بهایآنگرانمیشودکهکمبودکاالدر
بازارمصرفکنندهرخمیدهد!
بهایروغندوبرابرشد
روغن نیســت ...روغــن نداریم...
فقط میتوانیــد یک روغــن ببرید یا
شــرط فروش روغن این است که رب
گوجه فرنگی یا ماکارونی هم بخرید...
شــهروندان ایرانی میگوینــد که این
روزها این جمالت را بیشــتر از همیشه
ازصندوقدارانفروشگاههایزنجیرهای
میشــنوند و در برخی مناطــق ایران
صفهایخریدروغنشکلگرفتهاست.
برخیهمازافزایشقابلتوجهقیمت
روغن میگویند .ادعایی که البته مورد
تایید تشــکلهای صنفی هم اســت.
قاسمعلی حســنی ،دبیرکل اتحادیه
بنکدارانموادغذاییازگرانفروشی۵۰
تا ۱۰۰درصدی روغــن مایع خبر داده

و به راه دانا گفته اســت روغنی که روی
آن قیمت  ۹هزارتومان درج شده است،
۱۴هزارتومان،روغنیکه۱۶هزارتومان
قیمت خورده اســت۲۴ ،هزارتومان و
روغن۱۵۷هزارتومانی۳۱۰،هزارتومان
بهمصرفکنندگانعرضهمیشود.
پایکسیدرمیاناست؟
کمبودروغناماروایتهایمتفاوتی
دارد .یکی از روایــات آن ارتباط کرونا و
کمبودروغناست!گویامحدودیتهای
کشورهایجهانبرایکاروفعالیتروی
تولید کشــاورزی تاثیر گذاشته است
و از آن سمت نگرانی کشــورها از تداوم
بحران کرونا موجب شد که کشورهای
تولیدکننــده مواد غذایی بــا احتیاط
محصولشــان را به بازار جهانی عرضه
کنند.اینکشورهاکهنگرانکمبودمواد
غذاییدربازارداخلیشانبودندتجارت
جهانیخودرامحدودکردند.مجموعاین
مسائل باعث شد که قیمت مواد غذایی
دربازارجهانافزایشداشتهباشد.
ابوالحســن خلیلی ،رئیس انجمن

صنفی صنایع روغن نباتی درباره علت
کمبود روغن به تجارت نیوز گفته است
که قیمت جهانی روغن افزایش داشته
اســت .به طوری که در دو ماه گذشته
بیش از 100دالر در هر تن قیمت روغن
خامودانههایروغنیافزایشیافتهاست
که همین عامل در روند خرید دانههای
روغنی و روغن خام ایران تاثیر گذاشته
است.
او به مشــکالت نقــل و انتقال پول
ایران هم گریزی داشــته و گفته است
که همزمانی افزایــش قیمت جهانی
دانههای روغنــی و چالش نقل و انتقال
پول باعث شد بازار ایران با کمبود روغن
مواجهشود.
احسان عزیزی ،واردکننده دانههای
روغنی هــم گفته اســت :افزایش نرخ
دانههــای روغنی از ســوی روســیه و
بازارهای جهانــی و همچنین افزایش
تقاضا و کف قیمت خرید همســایهها
و رقبای ایران (چیــن و ترکیه) در بازار
منطقه باعث شــده بازار ایران با کمبود
روغنمواجهشود.
این فعال اقتصادی به افزایش خرید
چین و ترکیه از دانههای روغنی روسیه
اشاره میکند و میگوید :امسال چین و
ی خود را در خرید دانههای
ترکیه تقاضا 
روغنیباالب ُردند،همینافزایشتقاضااز
سوی این دو کشور در روسیه باعث شده
که قیمت دانههای روغنی در این کشور
افزایشیابد.
باید اعالم کرد که چین هر دو هفته
یک بــار تقاضای خــودش را در خرید
دانههایروغنیباالمیبردازطرفدیگر
ترکیهنیزعوارضوارداتدانههایروغنی
ازروسیهبهسمتکشورشراصفرکرده
است .همین عامل باعث شد که روسیه
واردات دانههــای روغنــی را به این دو
کشوربیشترکند.
روایت دیگری که برای کمبود روغن
وجود دارد کاهش واردات است .کاهش
 50درصدیوارداتروغن،خبریبودکه
انجمنروغندرتابستانامسالرسانهای
کردوبهنظرمیرسدکهتبعاتشدرپاییز
وزمستانگریبانگیرمردمشد.
او گفتــه بود که مشــکالت تامین
ارز عامل اصلی این مســاله بوده است.
او همچنین گفته بود کــه  60هزار تن

روغن در گمرک دپو شده است .انجمن
روغن عالوه بر این افشــا کرده بود که
کارخانههای تولیدکننده عامل کمیاب
شدنروغنهستندزیراتولیدکنندگان
میخواهند با کاهــش عرضه روغن به
بازار از آن بهعنوان اهرمی برای موافقت
وزارت صمــت با درخواســت افزایش
قیمتتولیداتاستفادهکنند.
همدالر 4200گرفتند
وهمگرانفروختند
با این وجود دولت روایت مشــکل
تامین ارز واردات روغن را قبول ندارد و
البته جالب است بدانید دولت همچنان
برای واردات روغــن دالر  4200تومان
میپردازد و به گفته محمدرضا کالمی،
دبیر پیشین ستاد تنظیم بازار ،در نیمه
اول ســال  ۹۹حدود  ۴.۴میلیارد دالر
ارز ترجیحی بــرای واردات روغن خام
اختصاصدادهشدهاست.
اکبر قسمتی ،دبیر ســابق انجمن
روغنکشی هم که یک نشست مجازی
با عنوان «بلوای روغــن» برگزار کرده،
به خبرنگاران گفته اســت که ماجرای
کمبود روغن هم به فســاد ارز 4200
تومانــی برمیگــردد .او در این زمینه
توضیح داده اســت :سیاســت وقتی
در ســطح کالن اشــتباه باشد موجب
ایجاد روند کند و تورمزا میشود .برای
مثال ما این همه شرکتهای دولتی در
زمینهکشاورزیودامداریم؛امابایددید
وظایفشان چیست و چرا انجام وظیفه
نمیکنند و از طرفی خصوصیســازی
را رانتــی میکنید و با آشــنایان انجام
میدهید کار را خــراب میکنید .برای
مثالبرخیبدونهیچتخصصیبهخاطر
ارز ۴۲۰۰تومانــی وارد فرآیند واردات
دانه روغنی میشوند .برای مثال فردی

فعاالن بازار روغن
میگویند که روغن در
کارخانههااحتکارشده
است و آنها میخواهند به
این وسیله دولت را برای
افزایش قیمت روغن زیر
فشاربگذارند
واردکننده مرغ و تخم مــرغ بود و یک
میلیارد ارز گرفته بود ،ولی چیزی وارد
نکردهبودووقتیکهمااهلیتآنراتایید
نکردیمشروعبهاذیتوآزارماکردند.
دبیراسبقانجمنروغنکشیگفت:
مشخص است که چقدر کارخانه روغن
داریم و داشــتههایمان چطور است و
نبایداجازهبدهیمهرطورکهمیخواهند
خارجازسیستمرفتارکنند.اگراینارزبه
تجاردادهشدهنبایدتخممرغبه ۳۸هزار
تومانبرسدوروغنگران شود.همهاین
موضوعاتراهحلدارد؛منتهابایددست
اهلش باشد .نااهالن در این زمینه بومی
شدهاند؛برایمثالماتاجرداشتهایمکه
عدس و برنــج وارد میکرد ،ولی االن به
دانهروغنورودکردهاستحاالدراینکه
با این ارز واردات داشته یا نه هم خودش
جایسوالاست.
در نهایت اما مجمــوع روایاتی که
متولیــان و فعاالن بــازار روغن از علت
کمبود و تشکیل صف روغن گفتهاند،
حاکی از آن است که فساد و ناکارآمدی
در این بازار موجب اختالل شده است.
ناکارآمدی که نزدیک به ســه ماه است
تحتکنترلدرنیامدهومصرفکنندگان
را بــرای تامیــن یکــی از اصلیترین
مایحتاجشانبهگرفتاریانداختهاست.

گزارش

باالترین رشد اقتصادی متعلق به کدام دولت است؟

نرخ رشــد اقتصادی ایران در شش ماهه اول
سالجاریمثبتشدهاستوپیشبینیهاحاکی
از آن است که ایران سال سخت  ۱۳۹۹را با رشد
مثبتاقتصادیبهپایانخواهدبرد.
به گزارش خبرآنالین ،نرخ رشــد اقتصادی
در ســالهای اخیر کاهش قابل توجهی راتجربه
کرده اســت .در دهه  ،۹۰دو تحریم پیاپی نفتی
زمینهرابرایایجادبحرانهایاقتصادیدرکشور
فراهمنمود.
طبق برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز
پژوهشهای مجلس بررســی آخرین شواهد از
عملکرد اقتصاد در نیمه اول ســال جاری نشان
میدهدکهازیکطرفپسازدوسالتجربهرشد
اقتصادیمنفیباتخریبآثارتحریمهابرصنعت
و همچنین مزیتهای نسبی شکل گرفته برای
تولیدداخلناشیازافزایشقیمتارز،رشدبخش
صنعت مثبت برآورد میشــود .هر چند به دلیل
شیوعویروسکروناومحدودیتهایناشیازآن،
بسیاریاززیربخشهایخدماتدرسال ۹۹رشد
منفیراتجربهکردنداماتداومرشدمثبتومحدود
بخش کشاورزی ،تخلیه اثر تحریم بر بخش نفت
در کنار افزایش انگیزه ســرمایهگذاری در بخش
ساختمان به دلیل نســبت باالی قیمت با بهای
تمام شــده آن ،گویای آن است که پس از تجربه
دوسالرشداقتصادیمنفیبهاحتمالزیادرشد
اقتصادیدرسال ۹۹ازدامنهمنفیخارجمیشود
وبهحدودنیمدرصدخواهدرسید.
اهمیت خروج از دامنه منفی آن جا آشکار می
شود که ایران با سختترین تحریمها در دو سال
اخیر مواجه شده اســت.پس از خروج آمریکا از
برجام و تحریمهای نفتی علیه ایران اقتصاد ایران

بادشواریهاییروبروشد.ایناولینبارینبودکه
ایرانباتحریمهاینفتیدستوپنجهنرممیکرد
اما در شــرایط کنونی بحرا ن در باز گرداندن ارز
حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی فشار
واردهبراقتصادایرانرامضاعفکرد.
به عبــارت دیگر میتــوان دو ســال اخیر را
سختترین ســالهای اقتصاد ایران به واسطه
تحریمهایهمهجانبهنفتیوبانکینامید.
ایران در ســالهای ابتدایی دهــه  ۹۰نیز با
تحریمهای نفتی روبهرو شــد که این اتفاق نیز
زمینه رشد منفی اقتصاد را فراهم کرد اما تشدید
تحریمها و تسری آن به تحریمهای بانکی سبب
شدپیچیدگیهایاقتصادافزایشیابدودورزدن
تحریمها با مشکالت و دشواریهای فراوانتری
روبروشود.درعینحالقرارگیریایراندرلیست
سیاهافایتیافنیززمینهرابرایمحرومیتایران
ازخدماتبانکیکشورهایدوستنیزفراهمکرد
اینگزارشنگاهیداردبهعملکردرشداقتصادی
دولتهادر ۳۱سالاخیر.
دولتسازندگی
فعالیتدولتاکبرهاشمیرفسنجانیدرحالی
آغاز شد که ایران جنگی هشت ساله و طوالنی را
پشت سر گذاشته بود  .بررسیها نشان میدهد
بهرهبرداری ازظرفیتهای خالی در شرایط پس
ازجنگوسرمایهگذاریهایعظیمدرزیرساخت
هاوطرحهایعمرانیکهتاحدودیبابهرهگیری
ازمنابع خارجی ممکن شــد مهمترین عوامل
دستیابیبهسطوحباالیرشداقتصادیدردولت
پنجمبودهاست.
به این ترتیب بهترین عملکرد در ســالهای
اخیرمتعلقبهدولتپنجمبودهاست.ایندولتدر

فاصلهسالهای ۱۳۶۹تا۱۳۷۲رشداقتصادی ۷و
نیمدرصدیراشاهدبودامادردولتدومهاشمی
رفسنجانی متوسط رشــد اقتصادی به محدوده
 ۲درصد کاهش یافت .دولت ششم یا دولت دوم
هاشمی رفسنجانی در فاصله سالهای  ۱۳۷۳تا
 ۱۳۷۶فعالیتداشت.
دولتاصالحات
مروری بر اخبار و تحلیلهای منتشر شده در
رسانهها در ســالهای  ۱۳۷۶تا  ۱۳۸۴به خوبی
نمایان می کند که بحث بر ســر اولویت توسعه
سیاســی و اقتصادی یا بالعکس بحث داغی در
آن دوره بوده اســت .هرچند شــعارهای دولت
اصالحات ،بیشتر بر حوزه سیاست داللت داشت
اماآمارگواهیمیدهددولتاصالحاتبهریاست
سید محمدخاتمی توانسته اســت در دوره دوم
فعالیت خود عنوان دومین رشد باالی اقتصادی
را از آن خود کند .متوســط رشد اقتصادی ایران
در دولت هفتم که در فاصله ســالهای ۱۳۷۷تا

 ۱۳۸۲فعالیتمیکردبرابربا ۲.۹درصدودرسال
های ۱۳۸۱تا ۱۳۸۴برابربا ۶.۹درصدبودهاست.
به این ترتیب پس از دولت پنجم،اقتصاد ایران
دردولتهشتمیعنیدولتدوماصالحاتبهترین
عملکردخودرابهثبترساندهاست.
دولتعدالتو مهرورزی
محمود احمدی نژاد در سال  ۱۳۸۴در حالی
توانست بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند که
مروری بر شعارهای انتخاباتی وی نشان میدهد
مبارزه با فساد ،سالم ســازی اقتصاد و همچنین
آوردن نفت بر سر ســفرههای مردم از مهمترین
برنامههایویبودهاست.
مهــرورزی و عدالــت گرایی دو شــعار مهم
دولت نهم و دهم است .متوسط ساالنه نرخ رشد
اقتصادیدرسالهای ۱۳۸۵تا۱۳۸۸یعنیسال
هایاستقراردولتنهمبه ۳.۹درصدرسیدهاست
اما بدترین عملکرد اقتصادی به نظر میرسد در
سالهایاستقراردولتدهمیعنیحدفاصل۱۳۸۹
تا ۱۳۹۲محقق شده باشد چرا که رشد اقتصادی
ایران در این دوره زمانی به طور متوسط ساالنه ۴
دهمدرصدکاهشیافتهاست.

دولت احمدی نــژاد در حالی به فعالیت خود
پایان داد که ایران با تحریمهای نفتی روبهرو بود
بحران نرخ تورم نیز به بحرانی اساسی در جامعه
تبدیلشدهبود.
دولتتدبیروامید
حسن روحانی در ســال  ۱۳۹۲با شعار امید
بازگشــت امید به جامعه و تدبیــر در انتخابات
ریاست جمهوری پیروز شد.هرچند آمار وارقام
نشــان میدهد فعالیت دولت یازدهم در یکی از
سختترین دورههای اقتصادی ایران در ۳۱سال
اخیرآغازشداماعملکردایندولتدرحوزهداشت
اقتصادیعملکردیقابلدفاعبودمتوسطساالنه
نرخ رشد اقتصادی در حد فاصله سالهای ۱۳۹۳
تا  ۱۳۹۸برابر با  ۴.۲درصد گزارش شــد .به این
ترتیب دولت یازدهم توانست سومین دوره رشد
باالی اقتصادی در سه دهه اخیر را از آن خود کند.
امضای معاهده برجام تاثیر بسیار مهمی بر تغییر
فضایاقتصادیایرانبهجاگذاردچراکهباامضای
این معاهده تحریمهای نفتی ایران لغو شد و یکی
از باالترین رشدهای اقتصادی در سال  ۱۳۹۵به
ثبترسید.
دوره دوم فعالیــت دولت تدبیــر و امید اما با
وضعیتی نامتعارف همراه بود .به قدرت رسیدن
ترامپدرآمریکاسببشدسیاستهایضدایرانی
این کشور تشدید شود در ســال  ۱۳۹۷با خروج
ترامپ از معاهده برجام و اعمال تحریمهای نفتی
علیهایرانباردیگررشداقتصادیایرانمنفیشد
.با این حال بررسیها نشان میدهد آثار ناشی از
تحریمهای شدید آمریکا در اقتصاد ایران در حال
تخلیه است و رشد اقتصادی ایران در سال۱۳۹۹
سالی که ایران با تحریمهای شدید و پیامدهای
ناشیازشیوعکرونامواجهبوددرحالمثبتشدن
است .جدول زیر دربردارنده نرخ رشد اقتصادی
دولتهادرسهدههاخیراست.

