
گ�روه معیش�ت  ط��ی روزهای اخی��ر گزارش��ی از طرح  
آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای ش��هری و روس��تایی در 
س��ال 97 منتشر ش��د که در نوع خود و به اعتقاد کارشناسان  
نتایج عجیبی را در پی داش��ت. طبق اعالم این گزارش نتایج 
طرح  نش��ان داده است که ؛ هزینه و درآمد خانوارهای شهری 
و روس��تایی سال 1397 هر خانوار شهری در کل سال به طور 
متوس��ط 43 میلیون و 491 ه��زار تومان درآمد و 39 میلیون 
و 323 هزار تومان هزینه داش��ته که معادل متوس��ط ماهانه 
3میلی��ون و 624 هزار توم��ان درآمد و 3 میلیون و 277 هزار 

تومان هزینه است.

محاسبات مبهم 
به  اعتقاد پژوهش گران این طرح ؛هر خانوار روس��تایی نیز در 
سال مزبور23 میلیون و 311 هزار تومان درآمد و 21 میلیون 
و 447 هزار تومان هزینه داش��ته که معادل متوس��ط ماهانه 
ی��ک میلیون و 943 توم��ان درآمد و یک میلیون و 787 هزار 
توم��ان هزین��ه بوده  و در کنار آن  هر خانوار ش��هری به طور 
متوسط 4 میلیون و 168 هزار تومان و هر خانوار روستایی به 
طور متوس��ط یک میلیون و 864 هزار تومان بیشتر از هزینه 
س��االنه اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه 347 
ه��زار و300 تومان و 155 ه��زار و 400 تومان به ترتیب برای 

هر خانوار شهری و روستایی بوده است.
 این آمار و ارقام در حالی مطرح شده که تا پیش از این مرکز 
آمار در گزارش های متعدد خود از تورم لجام گسیخته ای که 
دربر اقتصاد کش��ور سایه گسترده خبرداده و اعالم کرده بود ؛  
میزان تورم در مرداد ماه 42.2 درصد بوده است که این نشان 
از گران ش��دن هزینه زندگی ها در یکس��ال گذشته به اندازه 
42.2 درصد بوده اس��ت.  براس��اس نتایج منتشر شده  منظور 
از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت 
به ماه مش��ابه سال قبل بوده و براین اساس نرخ تورم نقطه ای 
در مرداد ماه س��الجاری درعدد 41.6 درصد ثبت ش��ده و این 
بدان معناس��ت که   خانوارهای کش��ور به طور میانگین 41.6 
درصد بیشتر از مرداد 1397 برای خرید یک »مجموعه کاالها 

و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.
همچنین در گزارش یاد ش��ده آمده ب��ود ؛منظور از نرخ تورم 
س��االنه، درص��د تغییر میانگین اعداد ش��اخص قیمت در یک 

س��ال منتهی به ماه جاری، نس��بت به دوره مشابه قبل از آن 
می باش��د. نرخ تورم س��االنه مرداد ماه 1398 برای خانوارهای 
کشور به 42.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه 

قبل، 1.8 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 نا همخوانی دخل و خرج 
ای��ن ادعاها درحالی مطرح ش��ده که براس��اس واقعیت های 
موجود  هر روز س��بد معیشتی مردم کوچ و کوچک تر شده و 
با گرانی بی رویه محصوالتی مانند گوشت،مرغ ،لبنیات و برنج 
مردم به ویژه اقش��اری که در طبقه متوس��ط روبه گایین قرار 

دارند نمی توانند توازنی میان دخل و خرج خود ایجاد کنند و 
عمال شاهد یک شکاف عمیق در این مورد هستند. 

 کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این آمار و ارقام 
ضد و نقیض می گویند؛  در تمام این سال ها حداقل دستمزد 
اعالم شده توسط وزارت کار هیچ گاه نتوانسته رضایت کارگران 
را جلب کند چراکه دس��تمزد  تعیین ش��ده برای کل کش��ور   
مطابق با س��بد معیش��ت بخش زیادی از جامعه کارگری که 
در ش��هرهای بزرگ زندگی می کنند نیست و این مساله خود 

نمود کامل اجحاف به حقوق جامعه کارگران است .
از سویی دیگر فرامرز توفیقی نماینده شورای عالی کار شرایط 

را ب��ه مراتب بدتر تش��ریح کرده و می گوید؛ متناس��ب نبودم 
محاسبات و روند افزایشی نرخ تورم در کشور منجر به آن می 
ش��ود که افزایش هایی کخه در ابتدای هر سال برای دستمزد 
اعمال می ش��ود همانند یخی در گرما باش��د و به سخن دیگر 

هیچ اثری در سبد معیشت کارگران نداشته باشد. 
براس��اس آمار منتش��ر ش��ده از س��وی مرکزآمار در مردادماه 
سالجاری در مقایسه با یکسال گذشته نرخ گوشت گوسفند و 
مرغ ماشینی به ترتیب 90.7 درصد و 46.7 درصد رشد قیمت 
و همچنین گوش��ت گاو یا گوس��اله نیز نسبت مرداد ماه سال 

قبل 91.3 درصد رشد قیمت داشته است. 
برهمین اساس نرخ شیر، ماست و پنیر ایرانی و کره پاستوریزه  
نسبت به مرداد ماه سال گذشته به ترتیب 73.7 درصد، 55.8 
درصد، 55.9 درصد و 10.3 درصد  افزایش داشته اند.  درکنار 
ای��ن موارد افزایش قیم��ت میوه نیز قابل توجه اس��ت به این 
ترتیب ک��ه  قیمت موز و پرتقال محص��ول داخل و همچنین 
س��یب درختی زرد نس��بت به مرداد ماه س��ال قبل به ترتیب 
63.3 درص��د، 23.2 درصد و 19.9 درصد رش��د کرده اس��ت.

قیمت گوجه فرنگی، س��یب زمینی و پیاز نیز نسبت به مرداد 
ماه س��ال قبل به ترتیب 32.5 درص��د، 267.8 درصد و 75.3 
درصد رشد  داشته است. با وجود این درصدهای گرانی سوال 
اما میزان رقم افزوده ش��ده به دس��تمزد سالجاری  400 هزار 
تومان بوده که با رش��د 36.5 درصدی نسبت به سال گذشته    

به مبلغ یک میلیون و 517 هزار تومان رسیده است.
ب��ا این وجود و بر اس��اس آمار و ارقام واقعی و مش��اهدات در 
زندگ��ی ملموس کارگران که درص��د قابل توجهی از جمعیت 
کشور را به خود اختصاص داده اند هیچ نشانی از بهبود درآمد 
ها و همخوانی دخل و خرج ها دیده نمی شود اما اینکه چطور 
و بر چه اس��اس این گزارش انجام و نتایج آن منتش��ر شده ،از 
جمله سواالتی است که صحت و سقم این گزارش را زیر سوال 
م��ی برد . اما فارغ تمام این مس��ائل  نکته کلیدی و اساس��ی 
آن اس��ت که چرا با وجود این مس��تندات متولیان تدابیر الزم 
برای کنترل بیش��تر بازارها و یا اقدامات الزم در جهت تسهیل 
شرایط و افزایش کمک هزینه های مختلف به ویژه برای اقشار 
آس��یب پذیر را دراولویت کاری خود قرار نمی دهند و همواره 
با استناد به این قبیل آمار و ارقام خرسندند که بازار آرام است 

و گرانی ها کمر معیشت مردم را خم نکرده است. 
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آموزش الفبای بانکی با طرح »سپهر 
دانش « بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران در قالب طرح »سپهر دانش«  که 
از مهر ماه س��ال 97 آغاز و تاکن��ون ادامه دارد 150 
هزار دانش آموز را تحت پوش��ش قرار داده اس��ت.به 
گ��زارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران و به نقل 
از خبرگزاری بسیج، سیس��تم بانکی و پولی کشور بر 
اساس وظایف و رسالت های اجتماعی خود با توجه به 
در اختیار داشتن س��رمایه های کالن سپرده گذاران 
می توان��د در جهت اهداف ب��زرگ و اولویت های مهم 
کشور گام بردارد. هدایت صحیح نقدینگی و همچنین 
بهره من��دی از توانمندی های موجود در بین اقش��ار 
مختل��ف جامعه، مجال جوالن تورم را گرفته و موجب 
رونق اقتصادی کش��ور می شود.در این میان شایسته 
است تا قش��ر جوان و به خصوص جامعه بزرگ دانش 
آموزان و فرهیختگان کش��ور که در آینده مس��ئولیت 
های کالن کش��ور را برعهده خواهند گرفت؛ با ادبیات 
بانکی و رفتارها و کنش های ش��بکه بانکی آشنا شده 
تا از قبل آن، فردایی که وارد محیط جامعه می شوند، 
با روش های نوین اقتصادی آش��نایی داش��ته باشند.
گزارش بس��یج حاکی از آن اس��ت که بانک صادرات 
ای��ران در راس��تای تحق��ق وظایف اجتماع��ی خود و 
اولوی��ت قرار دادن  قش��ر جوان و فرهیخته کش��ور از 
چن��دی قبل، به دانش آم��وزان درس الفبای اقتصاد و 
بانکی یاد می دهد تا آنان از همین س��نین با وظایف 
و مس��ئولیت های بزرگ اجتماعی و اقتصادی خود در 

زمینه بانکی آشنا شوند.

اجرای »طرح ملی قبض سبز«؛ از طریق 
نرم افزار کیپاد 

بانک پاس��ارگاد به عنوان نخس��تین بانک در کش��ور، 
»ط��رح مل��ی قبض س��بز« را در نرم اف��زار کیف پول 
همراه )کیپ��اد( اج��را کرد.به گ��زارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، »طرح ملی قبض سبز« توسط شرکت 
توانیر، در راس��تای توس��عه دولت الکترونیک، حذف 
قبض کاغذی و جایگزینی قبض الکترونیکی رونمایی 
ش��د. این طرح با هدف حفظ محیط  زیست و ارتقای 
س��طح رفاه و خدمات مشتریان اجرا شده است. در پی 
عملیاتی ش��دن این طرح، بانک پاسارگاد، با اختصاص 
گزینه »قبض برق« در نس��خه جدید نرم افزار کیپاد، 
پیش��گام اجرای طرح ملی قبض سبز شد.از این پس 
مشترکان برق سراسر کش��ور، می  توانند با نصب نرم  
اف��زار کیپاد و مراجعه به گزین��ه "قبض برق" در این 
نرم افزار، تنها یک بار شناس��ه قبض برق خود را وارد 
کرده و نس��بت به رؤیت صورت حساب برق مصرفی و 
پرداخت مبلغ آن اقدام کنند.بر اساس این خبر، بانک 
پاس��ارگاد با مش��ارکت ش��رکت پرداخت الکترونیک 
پاسارگاد، نسخه جدیدی از کیف پول همراه پاسارگاد 
)کیپاد( را در راس��تای توس��عه راه کاره��ای پرداخت 
الکترونی��ک از طری��ق تلفن همراه هوش��مند طراحی 
کرده اس��ت. مش��تریان می توانند از طریق این برنامه، 
به راحتی و بدون اتالف وقت، پرداختی س��ریع، امن و 

خوشایند را در حوزه مختلف تجربه کنند.

امکانات ویژه »پرداخت اقساط« بانک 
مسکن برای دارندگان کارت تسهیالت

تس��هیالت گیرندگان از بانک مس��کن از هفت روش 
متنوع می توانند نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام 

کنند.
به گزارش پای��گاه خبری بانک مس��کن-هیبنا، بانک 
مس��کن به عنوان تنها بانک تخصص��ی فعال در حوزه 
مس��کن و س��اختمان با بیش��ترین میزان تس��هیالت 
پرداختی به هر دو س��مت عرضه و تقاضای مس��کن، 
هفت روش متنوع را پیش روی تس��هیالت گیرندگان 
برای پرداخت اقساط قرار داده است. بانک عامل بخش 
مس��کن با اس��تفاده از فن��اوری های نوی��ن بانکداری 
الکترونیک، ابزارهای متعددی را در اختیار مش��تریان 
خ��ود قرار داده که با داش��تن کارت تس��هیالت یا در 
صورت تبدیل دفترچه اقس��اط به کارت تس��هیالت از 
طریق مراجعه به ش��عبه دریافت کننده تسهیالت، در 
کمتری��ن زمان ممکن و بدون ات��الف وقت و زمان در 
تمامی ساعات شبانه روز قادر به استفاده از آنها خواهند 
بود.روش های پرداخت اقساط تسهیالت گیرندگان به 
دو گ��روه عمده »حضوری« و »غیرحضوری« تقس��یم 
بندی می ش��ود.در گروه نخس��ت، چهار روش متنوع 
پیش روی تسهیالت گیرندگان قرار دارد. روش نخست 
»پایانه شعبه« است. تسهیالت گیرندگان می  توانند با 
در دست داشتن کارت تسهیالت خود در تمامی شعب 
بانک مس��کن و از طریق باجه های مجهز به سیس��تم 
پس انداز و تسهیالت متمرکز، اقساط خود را پرداخت 
کنند. همچنین اس��تفاده کنندگان از تسهیالت بانک 
مسکن با در دست داشتن کارت های متصل به شبکه 
ش��تاب از طریق باجه های مجهز به pinpad که در 
حال حاضر در تمامی ش��عب بانک مسکن نصب شده 
اند قادر به پرداخت اقس��اط خود هستند.روش دوم از 
میان روش های حضوری، مراجعه به »خودپرداز«های 
بانک مسکن است. »کیوسک« بانک مسکن نیز سومین 
روش حضوری برای پرداخت اقساط است. »پایانه های 
فروش« نیز چهارمین امکان پرداخت حضوری اقساط 

است که برای مشتریان فراهم شده است. 

اخبار

تفاهم  400 میلیارد دالری ایران و چین 
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: براس��اس مس��تنداتی ایران و 
چین یک قرارداد 400 میلیارد دالری امضا کرده اند که براساس آن شرکت های 

چینی بدون ورود در مناقصات می توانند به پروژه ها ورود کنند.
فریال مستوفی گفت: قرار است فرانسه 15 میلیارد دالر خط اعتباری با تضمین 

خرید نفت به ایران بدهد که در این رابطه بحث این است که اگر آمریکا این مجوز 
را برای فرانسه صادر نکند، کار متوقف می شود. 

مس��توفی با بیان اینکه از ش��رکت های چینی شنیده است که ایران و چین یک قرارداد 
400 میلیارد دالری امضا کرده اند که براس��اس قرارداد مذکور، شرکت های چینی بدون 
ورود در مناقصات می توانند کار را برعهده بگیرند، گفت:  البته این موضوع را باور نداشتم، 
اما براس��اس مستنداتی در این رابطه ارائه ش��د که این اتفاق بزرگی است. بدین ترتیب 

ایران نفت را بین رقم 20 تا 30 درصد ارزان تر به چین خواهد فروخت.  فارس

تداوم طرح خرید حمایتی گوجه فرنگی 
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی خبر داد: برنامه خرید گوجه حمایتی در سال 
98 که از چهار استان فارس، اصفهان، خراسان رضوی و اردبیل آغاز شده است 

و همچنان ادامه دارد.
حس��ین شیرزاد، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تشریح روند 

اجرای طرح خرید حمایتی گوجه گفت: تاکنون بیش از 73 هزار تن گوجه فرنگی 
به ارزشی بالغ بر 731 میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده است، که سهم استان 

فارس بیش از 54 هزار تن، اس��تان خراس��ان رضوی بیش از 13هزار تن و اس��تان های 
اصفهان و اردبیل بیش از 5 هزارو 300 تن است.  به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون 
روستایی ایران تالش برای اجرای موفق طرح خرید حمایتی گوجه فرنگی همچنان ادامه 
خواهد داش��ت و مجموع گوجه فرنگی مازاد بر نیاز بازار تازه خوری و صنعتی که بصورت 

حمایتی و توافقی از کشاورزان خریداری شده، بالغ بر 162 هزار تن است.  فارس

برقراری ارتباط بانکی ایران و روسیه بدون سوئیفت
رئیس کل بانک مرکزی از برقراری ارتباط بانکی ایران و روسیه از طریق پیام رسان 

روسی و سپام بانک مرکزی بدون نیاز به سویفت خبر داد.
 عبدالناصرهمتی گفت: امکان اس��تفاده از این سیستم برای مبادالت تجاری بین 
کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا می تواند به توسعه مبادالت تجاری بین کشورهای 

عضو اتحادیه کمک ش��ایانی بکند. وی افزود:در جریان دیدار رؤسای جمهور ایران و 
روسیه، ضمن انجام مذاکرات بانکی، توسعه و ارتقای روابط بانکی دوکشور از موضوعات 

مهم دیدار بود. به گفته همتی طرفین به س��قوط تدریج��ی نقش دالر در روابط اقتصادی 
جهان به خاطر سیاست های آمریکا اشاره و بر انجام مبادالت تجاری بر مبنای پول ملی دو 
کشور تأکید کردند.  پیش ازاین نیز دستیار رئیس جمهور روسیه از اتصال سامانه سپام به 
عنوان سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی ایران به شبکه پیام رسان مالی روسیه برای از بین 

بردن اثرات تحریم در مبادالت بین دو کشور و همکاری بانکی خبر داده بود.  مهر

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 گفت: 
الیحه آزادسازی سهام عدالت که در کمیسیون اصلی تصویب 

شده، به زودی در جلسه علنی مجلس بررسی می شود.
حمیدرضا فوالدگر در مورد الیحه آزادس��ازی سهام عدالت در 
مجلس، گفت: این الیحه پس از تصویب در کمیس��یون اصلی 
بررس��ی کننده یعنی کمیسیون اصل 44 برای ادامه بررسی در 
جلسه علنی صحن مجلس به هیأت رئیسه مجلس فرستادیم 
که تشریفات اداری آن و کار ویرایش الیحه انجام می شود و برای 

بررسی در جلسه علنی صحن اصلی مجلس آماده می شود.
وی گفت: دو هفته پیش گزارش نهایی کمیسیون اصل 44 
در مورد الیحه آزادسازی سهام عدالت را برای هیأت رئیسه 
فرستادیم، اما در نوبت بررسی، لوایح و طرح های زیادی در 
نوبت هس��تند، اما چون الیحه از سوی ارسال شده، مجلس 

می خواهد سرنوشت این الیحه امسال تعیین تکلیف شود. 
به گفته فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس، چه بس��ا 
دولت درخواس��ت اولویت در بررسی الیحه آزادسازی سهام 
عدال��ت ارائه کند و از مجلس تقاض��ای فوریت کند، که اگر 
دولت این کار را انجام دهد، چون الیحه از س��وی دولت بوده 

بهتر اس��ت، ام��ا روش دیگری هم وج��ود دارد  50 نماینده 
مجلس امضا جمع کنند و بررسی آن را با اولویت انجام دهند، 
یا اینکه هیأت رئیس��ه مجلس با تصویب نمایندگان، دستور 

جلسه را تغییر دهد و نوبت این الیحه زودتر انجام شود. 
رئیس کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید و اصل 44 درباره 
اینکه آزادس��ازی س��هام عدالت به چه صورتی خواهد بود، 
گف��ت: براس��اس مصوبه کمیس��یون اص��ل 44 اختیاراتی 
برای مش��موالن س��هام عدالت درنظر گرفته ای��م، از جمله 
اینکه می ت��وان به روش صندوق های قابل معامله بورس��ی 
موسوم به ETF که سهامداران عدالت دارندگان واحدهای 
این صندوق ها باش��ند و مردمی که در سامانه سهام عدالت 
س��ازمان خصوصی  س��ازی ثبت نام کنن��د و می توانند از آن 
اس��تفاده کنند و مهلت برای ثبت نام در س��ه نوبت تمدید 
شده است و یعد از اینکه اسامی مشموالن در سامانه سهام 
عدال��ت ق��رار گرفت، م��ی توانند از آن اس��تفاده کنند.  به 
گفته فوالدگر، روش دیگر این اس��ت که مشموالن از طریق 
مستقیم صاحب سهم شوند؛ یعنی به صورت ETF نباشد و 

این موارد به صورت اختیاری است.  فارس  

به زودی انجام می شود؛
بررسی الیحه آزادسازی سهام عدالت در جلسه علنی مجلس 

بر اس��اس آمار افراد فعال ،شاغل و بیکار کشور، از جمعیت 
فعال کشور 23 میلیون و 813 هزار نفر شاغل بوده که 88 
درصد فعاالن را تشکیل می دهد. همچنین 12 درصد شامل 
3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار بوده و نتوانس��تند ش��غلی 

برای خود دست و پا کنند.
نتایج آمارگیری ش��اخص های بازار کار و تغییرات آن در سال 
97 نسبت به سال 96 نشان می دهد، تعداد جمعیت 10 ساله و 
بیشتر حدود 66 میلیون و 800 هزار نفر بوده است. از این تعداد 
حدود  39 میلیون و 801 هزار نفر یعنی 59.5 درصد از جمعیت 
گفته شده در شمار افراد غیرفعال هستند.جعیت غیرفعال بدان 
معنا است که درخواس��تی برای مشارکت اقتصادی یا به زبان 
ساده خواهان و متقاضی کار و اشتغال نیستند. همچنین بالغ بر 
27 میلیون و 74 هزار نفر یعنی حدود 40.5 درصد از جمعیت 

گفته شده فعال بوده و یا مشارکت اقتصادی داشتند.
جمعیتی که مش��ارکت اقتصادی داشته اند شامل دو بخش 
بیکاران و شاغالن می شوند؛.شاغل که طبق آمار از جمعیت 
فعال بالغ بر 23 میلیون و 813 هزار نفر شاغل بوده که 88 
درصد را تشکیل می دهند و بیکاران که  12 درصد یعنی 3 

میلیون و 200 هزار نفر بیکار بوده و نتوانستند شغلی برای 
خود دست و پا کنند.

طبق این اطالعات ش��اغالن نیز خود به س��ه دسته تقسیم 
می شوند: 

1-گروه اش��تغال شان با 44 ساعت و بیشتر در هفته مرجع 
ثبت ش��ده که ح��دود 55 درصد این جمعیت را تش��کیل 

می دهد. 
2-  اف��رادی که کمتر از 44 س��اعت توانس��تند کار کنند 
ک��ه ح��دود 9 میلی��ون و 721  هزار نف��ر و 40.80 درصد 

بوده است.
3- 987 ه��زار نف��ر به عن��وان غایب موق��ت در این بخش 

هستند که شامل 4 درصد است.
گروه دوم نیز به دو بخش اشتغال ناقص و سایر تقسیم می 
شود: که س��هم اش��تغال ناقص دو میلیون و 582هزار نفر 
بوده بدان معنا که این افراد خواهان کار کردن بیش از 44 
ساعت در هفته هستند اما نتوانستند بیش از آن کاری برای 
خود ایجاد کند و 73.4 درصد حدود 7 میلیون و 139 هزار 

نفر را شامل می شود.  مهر 

آمارها نشان داد،
بیکاری  12 درصد  جمعیت فعال کشور

در حالی دولت از ادغام مالیات بر عایدی مسکن 
در الیحه مالیات بر مجموع درآمد خبر داده که 
این الیح��ه صرفا برای افزایش درآمدهای دولت 

بوده و نقش تنظیم گری در بازار مسکن ندارد.
حذف و اضافه موضوع مالیات بر عایدی س��رمایه 
و خصوصا مالیات بر عایدی مسکن به عنوان ابزار 
مالیاتی تنظیم گر بازار مسکن طی یکسال گذشته 
به قدری مک��ررا در تصمیمات و لوایح دولت رخ 
داده که احتمال عمدی بودن و تالش برای حذف 
کامل مالیات بر عایدی سرمایه و جایگزینی آن با 
قانون��ی ضعیف و غیر قابل اجرا در اثر این رفت و 

برگشت ها به ذهن متبادر می شود. 
اگرچ��ه تا کنون در س��ه الیحه متفاوت ش��امل 
الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم، الیحه 
مستقل مالیات بر عایدی سرمایه و الیحه مالیات 
های تنظیمی مقرر شده بود که موضوع مالیات 
بر عایدی سرمایه به مجلس ارائه شود، اما در هر 

سه مورد، این اتفاق رخ نداد.
محمد علی دهقان دهن��وی معاون وزیر اقتصاد 
از تنظی��م الیح��ه جدیدی با عن��وان مالیات بر 
مجموع درآمد اش��خاص خبر داده اس��ت که در 
آن به نوعی مالیات بر عایدی مس��کن به عنوان 
یک��ی از ابزاره��ای مالیاتی تنظیم بازار مس��کن 

لحاظ شده است.
الیحه ای که در صورت نهایی ش��دن در وزارت 
اقتص��اد، به دلیل حجیم بودن آن، بررس��ی اش 
در دول��ت فعلی امکان پذیر نیس��ت و بر فرض 
ک��ه در این دولت به تصویب برس��د، به مجلس 
ده��م نخواهد رس��ید؛ ضمن اینکه ب��ا توجه به 

حجم باالی طرح ها و لوایح در دس��ت اقدام در 
مجل��س، باید در صف انتظار تصویب در مجلس 

بعدی باقی بماند.
این در حالی اس��ت که بازار مسکن طی دو سال 
گذش��ته به دلیل تقاضای س��فته بازانه و حضور 
نسبتا پررنگ سوداگران، دچار تالطمات قیمتی 
ش��دید ش��ده و بر اس��اس آخرین بررس��ی ها، 
متوس��ط قیمت مسکن در تهران نسبت به دوره 
زمانی 18 ماه قبل، رش��د بیش از 113 درصدی 

داشته است.
حال آنک��ه مالیات بر عایدی س��رمایه خصوصا 
عای��دی بخش مس��کن، در صورت تس��ریع در 
تصویب، می تواند ب��ه عنوان ابزاری برای حذف 
سوداگری از گردونه سرمایه گذاری های کاذب 

در بازار مسکن اقدام کند.
دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال که مکانیزم 
مالیات در نظر گرفته شده برای مسکن در الیحه 
مالیات بر مجموع درآمد اش��خاص چگونه است، 
اف��زود: در الیحه مالیات بر مجموع درآمد، برای 
مسکن و سایر آیتم های درآمدی مالیات در نظر 
گرفته شده اس��ت و جزئیات آن مثاًل اینکه چه 
مقدار معافیت بگیرند ی��ا نگیرند در الیحه ذکر 

شده است.
در همی��ن خص��وص، وحید عزیزی کارش��ناس 

اقتص��ادی درب��اره اینکه آیا مالی��ات بر مجموع 
درآمد اش��خاص می توان��د کارک��رد مالیات بر 
عایدی سرمایه در بخش مسکن را داشته باشد؟ 
گفت: بحث مالیات بر مجموع درآمد اشخاص به 
این ش��کل اس��ت که همه معافیت های مالیاتی 
برداشته شود و از مجموع درآمد یک فرد از منابع 

مختلف، به صورت یکپارچه مالیات اخذ شود.
وی اف��زود: در تع��دادی از کش��ورها، مالیات بر 
عایدی س��رمایه به عنوان بخش��ی از مالیات بر 
مجموع درآمد افراد اس��ت که این اتفاق عمدتا 
در کش��ورهایی رخ می دهد که فعل و انفعاالت 
اقتصادی افراد کامال مشخص بوده و همه منابع 
درآمدی افراد شفاف است. در اکثر کشورها هم 
اینگونه نیس��ت و مالیات بر عایدی س��رمایه به 

صورت مستقل وجود دارد.
عزی��زی توجیه دول��ت در متوقف کردن س��ایر 
ابزاره��ای مالیاتی برای تقدی��م الیحه مالیات بر 
مجموع درآمد را عدم تعدد تغییر قوانین عنوان 
و اظه��ار کرد: الیحه مالیات ب��ر مجموع درآمد، 
الیحه بس��یار حجیمی است که همه جنبه های 
مالیات��ی را در بر دارد که ش��امل اصالح برخی 
مواد قانون مالیات های مستقیم، حذف و اصالح 
برخ��ی معافیت های مالیاتی، اصالح برخی رویه 
های اخذ مالیات و ... می ش��ود. بنابراین چنین 

الیحه ای قطعا به این مجلس نمی رس��د و اگر 
در خود وزارت اقتصاد بتوانند آن را نهایی کنند، 
تازه بای��د به هیئت دولت برس��د که این حجم 
ب��زرگ از اصالح مواد قانونی، نمی تواند با توجه 
ب��ه مدت زمان باقی مانده از عمر مجلس، نهایی 
ش��ود؛ حتی اگر چنین هم ش��ود، بعید اس��ت 

اجرای آن به این دولت برسد.
وی ادامه داد: این نوع برخورد دولت این نتیجه 
را خواهد داش��ت که برای انجام اصالحات جامع 
قان��ون مالیات های مس��تقیم، س��الها تصویب 
قانون��ی در خصوص مالیات بر عایدی  س��رمایه 
ب��ه تاخی��ر خواهد افت��اد و تا چند س��ال آینده 
فضا برای جوالن س��فته بازان و مالکان در بازار 
مس��کن باز خواهد ماند. این در حالی اس��ت که 
بررسی، تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی 

امالک بسیار سریع قابل انجام است.
کارشناس اقتصادی یادآور شد: در الیحه مالیات 
بر مجموع درآمد افراد، آنچه برای دولت اهمیت 
دارد، افزایش درآمدهای دولت اس��ت و کارکرد 
تنظیمی ابزارهای مالیاتی ب��رای دولت اهمیتی 
ندارد. یعنی دولت به این س��مت می رود که به 
جای اصالح و س��اماندهی بازار مسکن و اجرای 
کارکرد تنظیمی بازار مس��کن، صرفا درآمدزایی 
کند و مشکل کسری بودجه خود را جبران کند. 

وی اف��زود: در مالیات بر عایدی س��رمایه، افراد 
ع��ادی، اجاره داران و تولیدکنندگان مس��کن از 
مالیات معاف هس��تند و به جای آن سوداگران و 
م��الکان مالیات می پردازند اما در الیحه مالیات 
ب��ر مجم��وع درآمد اف��راد، همه افراد مش��مول 
مالیات می ش��وند و بیم آن می رود که مصرف 

کنندگان واقعی متضرر شوند.
به گفته این پژوهش��گر امور مالیاتی، مالیات در 
نظر گرفته  ش��ده در الیحه دولت، چیزی شبیه 
جریمه های اندکی اس��ت که کمیس��یون ماده 
100 شهرداری از تخلفات انبوه سازان می گیرد. 
به این معنا که به س��فته ب��ازان و مالکان اجازه 
م��ی دهد تا با پرداخت رقم مختصری، همچنان 

به سوداگری در بازار مسکن بپردازند.
وی خاطرنش��ان کرد: یکی دیگ��ر از ضعف های 
الیح��ه مالیات بر مجموع درآمد افراد این اس��ت 
که در بخش مس��کن این الیحه، »تعدیل تورم« 
در محاس��به مالیات نیز لحاظ شده؛ به این معنا 
که باید نرخ تورم از میزان افزایش قیمت مسکن 
کسر شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، با حفظ منافع  
تقاض��ای غیرمصرفی، تمام مناف��ع اقداماتی که 
رسانه ها و کارشناسان در این مدت برای تصویب 
مالیات بر عایدی س��رمایه تالش ک��رده اند تا به 
نتیجه برسد، از بین خواهد رفت. بنابراین به طور 
کلی الیحه فعل��ی )مالیات بر مجموع درآمد( که 
احتمال می رود ظرف چند س��ال آینده به قانون 
تبدیل ش��ود، نمی تواند در میان مدت که نیاز به 
تنظیم گری در بازار مسکن وجود دارد، پاسخگوی 

مطالبات مردم از دولت باشد.  مهر

آمارهای گول زننده معیشتی 
سیاست روز اختالف دخل و خرج کارگران را بررسی می کند؛

گزارش

کارشناسان مطرح کردند؛ 

اشتباه استراتژیک دولت در ادغام مالیات بر عایدی مسکن


