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اقتصادی

اختالف قیمت  ۱۴هزارتومانی مرغ از تولید تا مصرف!

مشــاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان
اینکه قیمت مرغ گرم برای مصرفکننده نباید
بیشــتر از  ۲۵تا  ۲۶هزار تومان باشد ،گفت :به
نظر میرســد عدهای دالل و واسطه مرغها را از
شــبکه خارج ،کشتار و با قیمتهای باال عرضه
میکنند.
محمدعلی کمالی در گفتگو با ایســنا ،در پاسخ
به این ســوال که چرا قیمت مــرغ به  ۴۰هزار
تومان رسیده است ،گفت :تولیدکنندگان باید به
میزان نهــادهای که دریافت میکنند و مقداری
جوجهای که میریزند مرغ زنده با قیمت مصوب
 ۱۷هــزار و ۱۰۰تومان تحویل دهند .همچنین
تولیدکننــدگان صاحب مرغهایشــان تا درب
مرغداری هســتند و اینکه بعد از آن چه اتفاقی
میافتد در مسئولیت آنها نیست.
وی ادامــه داد :اینکــه بعد از کشــتار چگونه
بخشــی از مرغها از شــبکه خارج میشوند یا
در مسیر عمده فروشــی تا خرده فروشی چه
بر ســر آنها میآید برای ما نیز جای ســوال
دارد ،زیرا بخشی از مرغهایی که با قیمتهای
بعضا  ۴۰هزار تومان فروخته میشود برچسب
تنظیم بازار دارد.

> گرمای هوا مانع از وزنگیری درست
مر غها میشود

کمالــی به اشــاره به اینکه در بخــش تولید با
چالشهایــی مواجه هســتیم ،تصریــح کرد:
گرمــای هــوا باعث شــده کــه  ۱۱۳میلیون
جوجه به درســتی وزن نگیرنــد و تولید کمتر
شــود .از طرفــی افزایش قیمت ســویا ،ذرت،
جوجه یکــروزه و افزایــش کرایههای حمل و
نقــل هزینه تولید را باال برده اســت و در حال
حاضــر قیمت تمــام شــده مرغ زنــده برای
تولیدکنندگان کیلویی  ۱۹هزار و ۶۰۰تا ۱۹هزار
و۹۰۰تومان است.
وی اضافه کرد :با این حســاب قیمت مرغ گرم
برای مصرفکننده نباید بیشتر از  ۲۵تا ۲۶هزار
تومان باشد.
مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی در پاسخ
به این ســوال که این  ۱۴هــزار تومان اختالف
قیمــت از تولید تا مصرف به جیب چه کســی
میرود ،گفت :قیمتهای باالی مرغ اصال مورد
تایید ما نیست و به نظر میرسد عدهای دالل و
واســطه مرغها را به هر طریقی خارج از شبکه
کشتار و با قیمتهای باال به فروش میرسانند.

تورم

پیشبینیکارشناسیدربارهتورم

یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد :اگر تمام ۳۰۰
هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت با چاپ
پول تامین شــود ،تورم ســاالنه  ۷۰تا  ۸۰درصد
میشود اما اگر بیشتر این کســری با آزادسازی
نرخها ،درآمدهــای مالیاتی و فروش اوراق تامین
شــود ،تورم کمتر میشود و نرخ آن تا  ۳۵درصد
کاهش مییابد .میثم هاشم خانی در یک برنامه
زندهاینستاگرامیبهتحلیلچشماندازاقتصادکالن
و تورم پرداخت و گفت :پیشبینی من این است
که خودروســازان بورسی تقریبا ۴۰هزار میلیارد
تومان زیان خواهند داشت که دولت نیز این زیان
را با حمایتهای خود از جیب مردم تامین میکند.
این در حالی اســت که اگر حمایتهای دولت به
صورت شفاف و پرداخت یارانه نقدی باشد ،نه تنها
هیچگونه لطمه و ضرری به اقتصاد وارد نمیکند
بلکه سودآور نیز میشود .وی افزود :امسال دولت
با تقریبا  ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه
مواجه است که این کســری را با فروش اوراق و
چاپ پول تامین میکنــد .در این زمینه ،دولت
میتواند با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،آزادســازی
قیمت خودرو ،فوالد ،سیمان و ...درآمدهای مالیاتی

و فروش محدود اوراق کسری بودجه خود را تامین
کند .این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت
جدید باید از کنترل ارزش شــرکتهای بورسی
فاصله بگیرد ،گفــت :اگر تمام  ۳۰۰هزار میلیارد
تومان کسری بودجه با چاپ پول تامین شود ،تورم
ساالنه  ۷۰تا  ۸۰درصد میشود اما اگر بیشتر این
کســری با آزادسازی نرخها ،درآمدهای مالیاتی و
فروش اوراق تامین شــود ،تورم کمتر میشود و
نرخ آن تا  ۳۵درصد کاهش مییابد .این اظهارات
کارشناسی درحالی است که آخرین اعالم مرکز
آمار از نرخ تورم در چهارمین ماه سال جاری حاکی
از آن است که نرخ تورم ساالنه تیر ماه  ۱۴۰۰برای
خانوارهای کشور به  ۴۴.۲درصد رسیده که نسبت
به همیــن اطالع در ماه قبــل ۱.۲ ،واحد درصد
افزایش را نشــان میدهــد .در این زمینه ،وحید
شقاقی  -یک کارشناس اقتصادی دیگر به ایسنا
گفته بود با وجود ناترازیهای موجود در اقتصاد
چون ناترازی نظام بانکی ،تجارت خارجی و بودجه
روند تورم فعال صعودی خواهد بود و کاهشی شدن
این نرخ به سیاســتهای اصالحی و برنامههای
دولت جدید بستگی دارد.

مسکن

جزئیات پرداخت وام ۱۰۰میلیونی مسکن روستایی

با افزایش ســقف تسهیالت مسکن روستایی به
 ۱۰۰میلیون تومان ،سواالتی از سوی متقاضیان
این تســهیالت در خصوص نحوه اقــدام برای
دریافت آن ایجاد شــده که بانک مسکن در باره
آن توضیح داده اســت.به گزارش ایســنا ،طبق
اعالم بانک مســکن ،افزایش ســقف تسهیالت
مسکن روستایی به  ۱۰۰میلیون تومان در حالی
در روزهای اخیر به شعب بانک ابالغ شده است
که هم اکنون تعداد قابل توجهی از افراد ساکن
در روستاها با یک سوال مهم مواجه هستند .این
سوال آن است که از چه مسیری میتوانند برای
دریافت این تسهیالت اقدام کرده و در چه زمانی
و طی چه فرآیندی این تسهیالت به آنها تعلق
میگیرد.با توجه به آنکه روش دریافت تسهیالت
مسکن در روستاها و همچنین ضوابط مربوط به
آن همچون سقف تســهیالت ،نرخ سود ،مدت
بازپرداخت ،رقم اقســاط ماهانــه و ...متفاوت از
تسهیالت مسکن در شــهرها است ،روستاییان
با این سوال مواجه هستند که چگونه میتوانند
در فهرســت واجدان شــرایط این تســهیالت
قرار بگیرند.مهمترین نکتهای کــه در ارتباط با
تسهیالت ساخت مســکن در روستاها میتوان
به آن اشــاره کرد این اســت که این تسهیالت
نوعی تســهیالت حمایتی است .به این معنا که
نرخ سود این تسهیالت یارانهای است و برخالف
رایجترین روش پرداخت تســهیالت مسکن در
شهرها  -تسهیالت از محل اوراق  -که با نرخ سود
مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان پرداخت
میشود ،این تسهیالت با سود یارانهای و پرداخت
مابه التفاوت سود از سوی دولت با هدف نوسازی
واحدهای مسکونی در روستاها به واجدان شرایط
اختصاصمییابد.
> سود تسهیالت مسکن روستایی چند؟

این موضوع یکی از مهمترین امتیازهای تسهیالت
مسکن روســتایی است .سود تسهیالت مسکن
روستایی  ۵درصد است که ارزانترین تسهیالت
بانکی در حوزه مسکن محسوب میشود .گام اول
برای دریافت این تسهیالت دریافت معرفی نامه از
سوی روستاییان متقاضی از بنیاد مسکن انقالب
اسالمی اســت .متقاضیان واجد شــرایط برای
ســاخت مسکن در روستاها میتوانند با دریافت

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

معرفی نامه از بنیاد مسکن وارائه آن به شعب بانک
مسکن نسبت به تشکیل پرونده و قرار گرفتن در
صف متقاضیان دریافت وام روستایی اقدام کنند.
نکته مهمی که در ارتباط با این تسهیالت میتوان
به آن اشــاره کرد آن است که تسهیالتی که در
قالب تسهیالت ساخت جهت نوسازی و بهسازی
واحدهای مســکونی روســتایی به متقاضیان
پرداخت میشــود قابلیت فروش اقساطی برای
یک دوره زمانی  ۲۰ســاله دارد .بر این اســاس،
مدت زمان مشارکت مدنی برای ساخت مسکن
در روستاها تا  ۲۰واحد مسکونی حداکثر  ۱۸ماه
اســت اما در صورتی که این تعــداد از  ۲۱واحد
مسکونی بیشتر شــود تا  ۲۴ماه این مدت ادامه
خواهد یافت .این موضوع یک امکان قابل توجه
برای ورود انبوهسازی و ساخت وسازهای حرفهای
به روستاها را نشان میدهد .همچنین ،حداکثر
مدت دوران مشارکت مدنی سه سال تعیین شده
است که قابلیت فروش اقساطی برای یک دوره
بازپرداخت  ۲۰ساله را دارد.
> ضوابط پرداخت تسهیالت مسکن روستایی

براســاس ضوابط بانک مســکن برای پرداخت
تسهیالت مسکن روستایی ،مهلت قانونی برای
شــروع به کار و پرداخت مرحله اول تسهیالت
حداکثر  ۶ماه پس از انعقاد قرارداد با بانک خواهد
بود .عالوه بر امکان دریافت تسهیالت ۱۰۰میلیون
تومانــی مســکن روســتایی ،امــکان دریافت
تســهیالت جعاله همزمان با دریافت تسهیالت
 ۱۰۰میلیون تومانــی در صورت تقاضا از جانب
تســهیالت گیرنده وجود دارد .سقف تسهیالت
جعاله برای این گــروه از متقاضیان  ۱۰میلیون
تومان از محل اوراق ممتاز ،با سپرده ،بدون سپرده
و یــا به صورت توام به ازای هر واحد مســکونی
تعیین شده است .دریافت این تسهیالت از آنجا
که جزو تسهیالت حمایتی و یارانهای محسوب
میشــود ،برای هر خانوار متقاضی ،صرفا برای
یکبار میسر است .بنابراین آن دسته از متقاضیانی
که پیش از این اقدام به دریافت این تســهیالت
کردهاند دیگر مشــمول دریافت این تسهیالت
نیستند .این ضابطه برای رعایت عدالت در توزیع
تسهیالت یارانهای و بهره مندی همه متقاضیان از
این امکان در نظر گرفته شده است.

بازار سرمایه برخالف روزهای گذشته ،دیروز روندی
نزولی داشت و با اینکه شاخص کل بورس در ساعات
ابتدایــی معامالت صعودی بود و تــا یک میلیون و
۳۲۹هزار واحد افزایش پیدا کرد ،اما در ساعات میانی
و پایانی روندی نزولی به خود گرفت.
به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس دیروز با  ۸۴۰۳واحد کاهش
در رقم یک میلیون و  ۳۱۴هزار واحد ایســتاد .شــاخص کل با
معیــار هم وزن هم  ۶۱۵۱واحد کاهــش یافت و رقم  ۳۹۷هزار

بورس کاهشی شد

و  ۹۰۰واحــد را ثبت کرد .معاملــه گران این بازار
 ۶۷۷هزار معامله به ارزش  ۵۵هزار و  ۱۴۳میلیارد
ریال انجام دادند .معدنی و صنعتی گلگهر ،معدنی
و صنعتی چادرملو و گروه مدیریت ســرمایهگذاری
امید نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و
در مقابل فوالد مبارکه اصفهان ،سرمایهگذاری تامین اجتماعی و
پاالیش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی
را روی بورس گذاشــتند .در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل

فرابورس هم با  ۴۸واحد کاهــش در رقم  ۱۹هزار و  ۲۱۹واحد
ایستاد .معاملهگران این بازار  ۳۳۴هزار معامله به ارزش  ۸۴هزار
و ۹۲۳میلیارد ریال انجام دادند.
ســنگ آهن گوهرزمین ،بیمه پاســارگاد و ســهامی ذوب آهن
اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل
فوالد هرمزگان جنوب ،صنعتی مینو و سرمایهگذاری تدبیرگران
فارس و خوزستان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را
روی فرابورس گذاشتند.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری پاسخ داد

چرا همه از افزایش قیمت بلیت هواپیما ناراضیاند؟
از روزهای نخست تیر ماه ،شرکتهای هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی تا حدود  ۳۰درصد افزایش دادند در حالی که برای این افزایش
نه توضیحی ارائه کردند و نه مصوبهای از شورای عالی هواپیمایی کشوری در اختیار داشتند

معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد:
با وجود افزایش قیمت بلیت هواپیما در شــرایط کنونی هر دو دسته از
ذینفعان یعنی ایرالینها و مردم ناراضی هستند و به همین دلیل ضرورت
دارد ،مسئله نرخ بلیت هواپیما در شورایعالی هواپیمایی کشوری مطرح
شده و درباره آن تصمیمگیری شود.
ابولقاسم جاللی درباره مفاد قانونی قیمتگذاری بلیت هواپیما ،اظهار کرد:
با وجود انقضای حکم مندرج در بند (ب) ماده  ۱۶۱قانون برنامه پنجم
توسعه کشور در خصوص آزادسازی نرخها و شبکه پروازهای داخلی کشور
وعدم تنفیذ این حکم در قانون برنامه ششم توسعه کشور ،صرف نظر از
اجرا یاعدم اجرای صحیح و کامل مفاد قانونی در خصوص آزادسازی کامل
نرخ حمل و نقل هوایی و نحوه رعایت دقیق الزامات تعیین شده در ماده
فوق به عنوان پیش نیاز فرآیند آزادسازی ،اهم انتظارات سیاستی در این
زمینه (بر طبق تجارب جهانی) مانند افزایش رقابت ،ارتقای کیفیت ارائه
محصوالت و خدمات و پایین آمدن نرخ کاال یا محصول در صنعت حمل
و نقل هوایی کشور محقق نشد.
وی با بیان اینکه حدود هفت سال از پیادهسازی این قانون در حوزه تعیین
نرخ بلیت هواپیما میگذرد ،افزود :آنچه هم اکنون با آن مواجه هستیم
نارضایتی هر دو دسته ذینفعان این حوزه یعنی شرکتهای هواپیمایی (از
کانالعدم همخوانی ساختار هزینه و درآمد شرکتها در شرایط فعلی به
دلیل مشکالت عدیدهای نظیر تحریم ،شیوع کرونا ،باال رفتن نرخ تسعیر
ارز و )...و مســافران بخش هوایی (به دلیل نرخهای باالی بلیت و پایین
آمدن قدرت خرید آنان) اســت که مصالح عمومی جامعه را با چالش
مواجه کرده و مورد پیگیری جدی تمامی اجزاء جامعه اعم از شرکتهای
هواپیمایی ،مسافران بخش هوایی ،مجلس شورای اسالمی و نهادهای

نظارتی کشور (ســازمان بازرسی کل کشور ،تعزیرات ،سازمان حمایت
از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دادستانی کل کشور) قرار
گرفته و رفع این چالش مستلزم اتخاذ تصمیمات درست و منطقی در
مراجع ذیصالح آن است.
معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد:
طبق بند (ب) ماده «پنج» قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ،۱۳۲۸
«نظارت بر فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور
جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابتهای مضره بین متصدیان حمل و نقل
هوایی و حفظ مصالح عمومی» یکی از وظایف اصلی سازمان هواپیمایی
کشوری به عنوان نماینده دولت در صنعت حمل و نقل هوایی کشور است.
از سوی دیگر بر اساس بند (الف) ماده شش قانون فوق الذکر «مطالعه و
اظهارنظر در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف وزیر راه یا

یک از اعضای شورا به آن ارجاع میگردد» و بند (ج) «تعیین و تصویب
نرخ حمل و نقل هوایی مســافر و بار» از وظایف شورایعالی هواپیمایی
کشوری است.
جاللی تاکید کرد :در پی چالش به وجود آمده درباره نرخ بلیت هواپیما که
در مقطع کنونی مصالح عمومی جامعه را متاثر کرده و با توجه به انقضای
حکم مندرج در بند (ب) ماده  ۱۶۱قانون برنامه پنجم توســعه ،وظیفه
سازمان هواپیمایی کشوری (به عنوان یکی از اعضای شورایعالی) ،استناد
به ماده قانونی فوق الذکر و دســتور مقام عالی وزارت راه و شهرســازی
معطــوف به اختیار مندرج در بند (الف) ماده شــش قانون هواپیمایی
کشوری ،آثار و جوانب نرخهای تعیین شده توسط شرکتهای هواپیمایی
با استناد به وظیفه مندرج در بند (ج) ماده شش قانون هواپیمایی کشوری
در جلسه آتی شورایعالی هواپیمایی کشوری مطرح و تصمیمات مقتضی
در چارچوب اختیارات و وظایف شورا اتخاذ و ابالغ خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،از روزهای نخست تیر ماه ،شرکتهای هواپیمایی قیمت
بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی تا حدود  ۳۰درصد افزایش دادند
در حالی که برای این افزایش نه توضیحی ارائه کردند و نه مصوبهای از
شورای عالی هواپیمایی کشوری در اختیار داشتند .پس از این افزایش
قیمت مســئوالن وزارت راه و شهرسازی و هواپیمایی کشوری بارها در
اظهاراتی اعالم کردند این افزایش قیمت غیر قانونی است و شرکتهای
هواپیمایی باید قیمتهای خود را به نرخ مصوب ســابق (آبان ماه سال
گذشــته) بازگردانند .همچنین به این نکته اشــاره کردند که به زودی
جلسه شواری عالی هواپیمایی کشوری برای تصمیمگیری در این زمینه
برگزار خواهد شد ،اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و برخی از ایرالینها هنوز
نرخهای خود را باال نگه داشتند.

نگرانی همتی نسبت به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت

رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به روند انتشار پول پرقدرت در
چهار ماه ابتدای امســال اظهار نگرانی و اعالم کرده که چناچه این
روند سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت .بهگزارش ایسنا،
عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی خود آورده است :قصد نداشتم تا
پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاستهای اقتصادی دولت مستقر
داشته باشم .ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بیعملیها که احتماال
به دلیلعدم وجود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگیها در تیم
اقتصادی فعلی حادث شــده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و
آینده اقتصاد کشور ،ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم .این نکات را البته
پیش از این به نوعی بصورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر
دادهام ،اما به دلیلعدم مشاهده تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی،
بصورت عمومی آنها را منتشر میکنم شاید مؤثر افتد و گرهای از
زندگی مردم بگشاید.
= روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال  ۱۴۰۰بسیار
نگرانکننده اســت و اگر ســریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد
داشــت .دلیل این رشد ،عمدتاً اســتقراض بیرویه دولت از بانک
مرکزی در قالب تنخواههایی اســت که چشــماندازی برای تسویه
آنها وجود ندارد .در اواخر ســال  ۱۳۹۹نیز تأکید کردم که منابع
بودجه  ۱۴۰۰غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش
حدود  ۱۰۰درصدی هزینههای بودجه  ۱۴۰۰نسبت به سال قبل
امکانپذیــر نیســت .اما چرا مجلس و دولــت در خصوص کنترل
هزینههای بودجه اقدام نکردند ،بحث جداگانهای است.
= مشخص بود که در بخش هزینهها رشد بیسابقه آن قابل تأمین

نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمیشود بر صادرات نفت خام و
میعانات و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در چهار ماه ابتدایی
حتی با وجود گشایش در مذاکرات حساب کرد.
= بر اقتصاددانان مســجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی
دولت به عنوان تنها راه تامین مالی غیرتورمی کســری بودجه در
چهار ماه ابتدایی جدی گرفته شده و بایستی حداقل ماهانه بیش از
 ۱۲هزار میلیارد تومان اوراق در چهار ماه اول فروخته میشد و البته
اقدامات و واگذاریهای دیگر هم در دســتور کار قرار میگرفت .اما
متاسفانه همانند سال  ۱۳۹۹باز این مهم در ماههای ابتدایی سال
به دلیل تعلل جدی گرفته نشد و طی چهار ماه صرفا  ۴۹۶۰میلیارد
تومان اوراق بدهی فروخته شده است .همین رقم در همین تاریخ در
سال گذشته که من انتقاد میکردم که کم فروخته شده حدود ۱۰
برابر رقم فعلی و برابر  ۴۲۶۱۵میلیارد تومان بود.
بدیهی اســت که اگر پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه
انجام نگیرد ،فشــار بر بانک مرکزی و انتشــار پول پرقدرت قطعی
خواهد آمد و شوربختانه همینطور هم شده است .من از ذکر اعداد
محرمانه در این گزارش عاجزم ،ولی الزم اســت نسبت به این رویه
سریعاً تجدید نظر شود.
= نکتــه مهــم دیگر افزایش بیــن  ۶۰تــا  ۱۰۰درصدی قیمت
بینالمللی کاالهای اساسی مختلف ،خصوصاً نهادههای کشاورزی،
به دلیل تأثیر ادامهدار شیوع جهانی ویروس کرونا و افزایش نیاز به
ارز برای تامین منابع الزم برای خرید این نهادهها اســت .به عبارت
دیگر هشت میلیارد دالر منابع تعیین شده در بودجه  ۱۴۰۰برای

تأمین کاالهای اساسی و دارو کفاف میزان ارزی را که برای واردات
ضروری است ،نمیدهد و عالوه بر فساد ارز ترجیحی ،سبب ایجاد
کمبود کاال در کشور خواهد شد.
= واقعیت فوق بدین معنا است که اگر هرچه زودتر موضوع تأمین
ارز  ۴۲۰۰برای کاالهای اساســی تعیین تکلیف نشود تا این بخش
از کاالهای بســیار ضروری کشــور و مردم از طریق منابع صادرات
غیرنفتی و با نرخ بازار ثانویه ارز تأمین گردد ،بروز کمبود در کشور
گریزناپذیر اســت .خصوصا که مطالعات معتبر نشان میدهند که
علیرغم تأثیرات مثبت اولیه آن ،به تدریج بخش عمده رانت ناشی از
این ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات ،تولید و توزیع جذب شده
و به مصرفکننده نهایی اصابت نکرده است.
= از دیگر ســو وجود بالتکلیفــی و تعلل در تصمیمگیری بین دو
دولــت  ۱۲و  ۱۳چه در چشــمانداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین
بودجه ریالی وارزی مورد نیاز کشور در حال دمیدن بر تنور افزایش
خلق نقدینگی اســت که معیشــت مردم را با چالش جدی مواجه
خواهد کرد.
= در پایان ضمن درخواســت عاجزانه از سیاستگذاران اقتصادی
برای انجام اقدامات ضروری فوق برایعدم ایجاد مشکل در زندگی و
معیشت مردم در ماههای آتی ،تذکر میدهم که فارغ از اینکه دولت
تغییر خواهد کرد ،نباید اجازه داد که ریشــه اتحاد دولت  -ملت در
حوزه اقتصاد گسسته شود و مطمئن هستم که با تغییر حکمرانی
اقتصادی ،سیاستها و نیز جهتگیری درست ،رشد سریع اقتصاد
ایران در سالهای آتی امکانپذیر است.

چه داراییهایی از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟

طبق طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی ســرمایه که تا شهریور
ماه قرار اســت به صحن علنی رود ،سود حاصل از فروش خودرو،
طال ،ارز ،مسکن و ...براساس مدت نگهداری آنها از زمان خرید تا
فروش ،مشمول مالیات میشود .البته اولین انتقال امالک نوساز و
نیمهساخت ،انتقال باغ و زمینهای زراعی به بیرون از حریم شهری،
انتقال بالعوض به والدین ،همسر و فرزندان باالی ۱۸سال و اعطای
وکالت به آنها و ...معاف از این مالیات هســتند .به گزارش ایسنا،
مالیات بر عایدی ســرمایه طرح مجلس است که مدتی از تصویب
کلیات آن میگذرد و اجرای کامل آن به دولت بعدی میرســد؛ به
گونهای که پورابراهیمی  -رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس -
گفته که ظرف یک ماه آینده تالش خواهیم کرد تا تمامی نظرات
کارشناســان اتاق بازرگانی ،صاحبنظران و متخصصان را در مورد
بحث مالیات بر عایدی ســرمایه جمعآوری و جمعبندی کنیم و تا
اواخر شــهریور ماه نیز گزارش رسمی و نهایی آن را در کمیسیون
اقتصــادی تصویب و به صحن علنی ارائــه کنیم .طرحی که از آن
به عنوان تنظیمگر بازارهای مالی یاد میشود و صاحبنظران در این
زمینه معتقدند که با این طرح دست دالالن از بازارهای مسکن ،طال،
ارز و ...کوتاه میشــود ،سوی دیگر ماجرا انتقادات زیادی بر آن مبنی
بر لحاظ نکردن تورم در محاســبه عایدی ،نبود زمان مناسب اجرا با
توجه به شرایط رکود اقتصادی ،خطر قاچاق در ورود مالیات بر عایدی

ســرمایه به نقل و انتقال طال و ارز و ...وارد میشــود .در این زمینه،
نمایندگان مجلس میگویند که هدف مالیات بر عایدی ســرمایه
کســب درآمد از محل سفتهبازی و ســوداگری است؛ بنابراین اگر
خانــوادهای به اندازه نیاز خود خانه ،خــودرو ،طال و حتی ارز دارد
به طوری که منشأ کســب درآمد برای آن محسوب نشود ،شامل
این پایه مالیاتی نمیشــود .براساس اعالم نائب رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس اگر حدود نصف  ۷۰۰هزار خانوار موجود در کشور
مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند ،در آخر حدود  ۱.۵درصد
خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید میشوند .به عبارت
دیگر  ۹۸.۵درصد از خانوارها در کشــور شــامل مالیات بر عایدی
سرمایه نمیشوند .در این بین طبق این طرح ،اگر فردی طال ،ارز،
مســکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند ،باید
از محل ســود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه ،بخشی
را بــه عنوان مالیات پرداخت کند .جزئیات این طرح اعالم میکند
که امالک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول  ۴۰درصد
مالیات بر عایدی سرمایه میشوند که با نگهداری بیش از یکسال،
ساالنه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم میشود
و از ســال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات
میشوند .همچنین ،نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل
۳۰درصد مشــمول مالیات میشود و در صورت نگهداری بیش از

یکســال ،ســاالنه  ۱۰واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از
ســال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاســبه میشود.
از سوی دیگر ،نگهداری ســایر داراییهایی (طال ،ارز ،جواهرآالت
و )...که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر
مالیات متعلقه را بپردازند:
 )۱با نگهداری کمتر از یکسال معادل  ۳۰درصد
 )۲با نگهداری بیش از یک تا دو سال ساالنه  ۲۰درصد
 )۳بیش از دو سال معادل  ۱۰درصد
اما در این بین ،طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس برخی از
داراییها از شمولیت این مالیات معاف شدند که شامل اولین انتقال
امالک نوساز و نیمهساخت ،انتقال باغ و زمینهای زراعی به بیرون
از حریم شهری ،انتقال بالعوض به والدین ،همسر و فرزندان باالی
 ۱۸ســال و اعطای وکالت به آنهــا ،انتقال ترکه به صورت ارث یا
وصیت ،انتقال به منظور وقف با تایید سازمان اوقاف امور خیریه و
انتقال قهری امالک مسکونی میشود .همچنین ،هر گونه ارز انتقال
یافته از خارج از کشــور که منشأ آن به تایید بانک مرکزی رسیده
باشد ،ارز ناشی از صادرات در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی
مقرر به تایید بانک مرکزی رســیده باشد و عایدی طالفروشان و
شرکتهای صرافی ناشی از خرید و فروش طال در صورت ثبت در
سامانه مؤدیان نیز از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند.

برق  ۲۱۰اداره دولتی پرمصرف در استان تهران قطع شد

برق  ۲۱۰اداره دولتــی و نهاد عمومی پرمصرف در مناطق تحت
پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به دلیل عدم رعایت
تعدیل مصرف انرژی برق قطع شد.
به گزارش ایســنا ،حاجی رضا تیموری با اعالم این خبر گفت :با
توجه به عدم توازن در تولید نیروگاههای کشور با روند مصرف برق
از سوی مشترکان ،شــرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور
ناگزیر به مدیریت اضطراری بار هســتند؛ بر همین اساس مطابق
بــا مصوبه هیئت دولت و ابالغیه اســتانداری تهران ،در ایام پیک
بار ادارات و نهادهای عمومی مکلفند در ســاعات اداری نسبت به
کاهش مصرف خود به میزان  ۵۰درصد مدت مشــابه در ســال
گذشــته اقدام کننــد و در صورت عدم همــکاری برق آنها قطع
میشــود .تیموری افزود :عالوه بر این در ســاعات غیر اداری نیز

دســتگاههای مذکور موظفند به میزان  ۹۰درصد نسبت به مدت
مشابه در دوره اوج مصرف در سال گذشته مصرف خود را کاهش
دهند .وی با اشاره به مراقبت از رفتار مصرف کلیه مشترکان اداری
تصریح کرد :بخش اعظمی از مشترکان به وسیله سامانه هوشمند
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران پایش میشوند و بیتردید
در صورت تخطی از ضوابط ابالغی و الگوی تعیین شده ،برق آنها
قطع میشود ،همچنین بازرسان این شرکت با بازدیدهای دورهای
و سرزده نسبت به قطع برق مؤسسات و اداراتی که مجهز به کنتور
برق هوشمند نیستند ،اقدام میکنند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ادامه گفت:
توصیه میشــود ادارات و مراکز مهم و حیاتــی از مولدهای برق
اضطــراری بهرهگیری کرده تــا عالوه بر آمادگــی در مواجهه با

هرگونه بحران احتمالی ،در ســاعات پیک بار هم به مدیریت بار
شبکه استان کمک کنند .تیموری ضمن قدردانی از همکاریهای
صورت گرفته از ســوی همه مشترکان تحت پوشش این شرکت
در بخشهای مختلف ،از عموم مشترکان دعوت کرد با  ۱۰درصد
صرفهجویی در برق مصرفی خود ،در توسعه اقتصاد کشور نیز نقش
موثرتری داشته باشند.
وی اســتفاده از روشنایی طبیعی روز و خاموش کردن المپهای
اضافی را سادهترین روش صرفهجویی دانست و افزود :تنظیم دمای
کولرهای گازی روی  ۲۵درجه ،استفاده از دور کند کولرهای آبی،
عدم استفاده از وســایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف(از
ســاعت  ۱۲تا  )۱۸و اســتفاده از آنها در ســاعات غیرپیک دیگر
راهکارهای مهم مدیریت مصرف انرژی برق هستند.

