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تقویم امروز
■■رحلت فيلسوف كبير و عالم نامدار شيعه،
حكيم «جهانگيرخان قشقايي» 1289-ش
■■درگذشتدكتر«عبدالحسينزرينكوب»
استاد بنام ادبيات پارسي 1378 -ش
■■درگذشت «فاضل مراغي» فقيه و اصولي
قرن سيزده و چهارده هجريقمري  1310-ق
■■شكست و عقبنش�يني روسها در نبرد
«ايروان» به دست عباسمیرزا 1219 -ق
■■استقالل كش�ورهای آمريكای مركزي از
استعمار اسپانيا1821-م
■■تص�رف اس�كندريه مصر توس�ط قواي
متجاوزانگليسي1882-م
■■اعالم حكومت جمهوري در روسيه و پايان
امپراتوري روسيه تزاري1917 -م

اخبار

رشد  ۴۲درصدی درآمد دولت
از مالیات فروش سیگار

بررس��یها نشان میدهد در  ۴ماهه ابتدایی
س��ال  ۹۷درآمده��ای دولت از ف��روش مالیات
بر س��یگار  42/9درصد رشد داش��ته است .به
گزارش میزان ،دریافت مالیاتهای مس��تقیم و
غیرمستقیم یکی از مهمترین محلهای کسب
درآمد دولت است و در این بین مالیات بر فروش
سیگار از جمله مالیاتهای غیرمستقیم دولت
محسوب میشود .براساس آخرین آمار منتشره
از س��وی بانک مرکزی ،دولت از دریافت مالیات
بر فروش س��یگار در  ۴ماهه نخس��ت سال ۹۷
بالغ بر  ۲۵۰میلیارد تومان درآمد داش��ته است.
گفتنی اس��ت که بر اساس رقم مصوب مالیات
بر فروش س��یگار در مدت یادش��ده باید بالغ بر
 ۱۸۰میلیارد تومان کسب میشد که بررسیها
نشان میدهد بالغ بر  ۷۰میلیارد تومان بیش از
رقم مصوب محقق شده است .بررسیها حاکی
از آن است که درآمدهای دولت از فروش مالیات
بر سیگار  42/9درصد رشد داشته است .براساس
آمار منتش��ر شده ،مالیات بر فروش سیگار 0/7
درصد از مجموع مالیاتهای غیرمستقیم دولت
را تش��کیل داده و این رقم در س��ال  ۹۵حدود
 0/6درصد بوده است .گفتنی است مجموع رقم
مصوب درآمدهای دول��ت از محل مالیاتهای
غیرمستقیم در سال جاری باید  ۷۸هزار و ۵۶۰
میلیارد تومان باش��د که در  ۴ماه ابتدایی سال
 ۹۷بالغ بر  ۱۹هزار و  ۶۴۰میلیارد تومان از آن
کسب شده است.

بازار مسکن کششی برای افزایش
قیمت ندارد

رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران تأکید
کرد :هماکنون بهترین زمان برای خرید مسکن
متقاضیان واقعی اس��ت .بازار مس��کن کششی
برای افزایش قیمت ندارد .مصطفی قلیخسروی
در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،با بیان
اینکه رکودی در بازار مسکن ایجاد نشده است،
اظهار کرد :رکود در بازار مس��کن به معنای آن
اس��ت که هیچ معاملهای در بازار انجام نشود اما
آمارها نش��ان میدهد که می��زان معامالت در
چند ماه گذش��ته روند خوبی داشته است .وی
گفت :هماکنون میزان معامالت نسبت به مدت
مشابه سال گذشته کاهش یافته و این به معنای
کس��ادی در بازار ساختوساز است .خسروی از
کاهش توان مردم برای خرید مس��کن خبر داد
و اف��زود :قدرت خرید مردم نش��ان میدهد این
بازار دیگر کشش افزایش قیمت ندارد ،بنابراین
قیمت مس��کن بیش از این رش��د نخواهد کرد.
رئیس اتحادیه امالک استان تهران تصریح کرد:
امیدواریم وضعیت اقتصادی و تحوالت سیاسی
در چند ماه آین��ده بتواند اثر مثبتی بر این بازار
بگذارد .وی با بیان اینکه هماکنون بهترین زمان
برای خرید متقاضیان واقعی مسکن است ،گفت:
کسانی که خریداران واقعی مسکن هستند خرید
را به ماههای آینده موکول نکنند.
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طال

گزارش

رئیس مرکز آمار ایران مطرح کرد

افزایش تا 279درصدی اجارهبهای مسکن در یک ماه

دبیر کل جامعه کارآفرینان کشور در گفتوگو با «وطن امروز» :دولت باید زمینه ساخت
یک میلیون واحد مسکونی در سال را فراهم میکرد اما این اتفاق نیفتاده است
گروه اقتصادی :ش��رایط نامطلوب بازار مسکن در
پی بیتوجهی مس��ؤوالن به مقوله ساختوساز در
این بخش تا جایی است که رئیس مرکز آمار ایران
از رشد باالی قیمت واحدهای مسکونی و افزایش
صف��ر تا  279درصدی اجارهبه��ا گزارش میدهد.
رئیس مرکز آمار ایران گفت :در مردادماه متوسط
افزایش قیمت اجاره مسکن  30درصد بود اما وقتی
آمارها را به تفکیک مشخص کنیم افزایش قیمت
صفر تا  279درصدی در بازار اجاره مسکن تهران
وجود داشته است ،این در حالی است که خیلی از
مستأجران در مردادماه اصال قرارداد اجاره خود را
تمدید نکردهاند که افزایش قیمت را حس کنند .به
گزارش ایسکانیوز ،امیدعلی پارسا ،رئیس مرکز آمار
ایران با حضور در استودیوی پخش رادیو گفتوگو
اف��زود :امنی��ت اطالعات و آمارها نزد س��ازمان ما
تضمین شده است ،ضمن آنکه هنگام ورود اطالعات
به سازمان و بررسی آن توسط کارشناسها هرگونه
اطالعاتی که وابستگی به سازمان یا نهادی داشته
باشد حذف میشود و مرکز آمار در تمام دنیا امین
حاکمیت اس��ت .ب��ر همین
اس��اس پیشنوی��س قانونی
در ش��ورای عال��ی آم��ار در
حال بررسی اس��ت که افراد
یا س��ازمانهایی که از دادن
آمار و ریزدادهه��ا خودداری
کنند ،ش��امل حبس و جریمه شوند ،ضمن آنکه
در بخشنامه نوبخت به ما ابالغ شده هر دستگاهی
که در ای��ن باره همکاری نکند آن را به س��ازمان
بودجه معرفی کنیم تا تخصیص اعتبار آن دستگاه
متوقف شود که تا امروز  2دستگاه به این سازمان
معرفی شدهاند .رئیس مرکز آمار افزود :ما در حوزه
اش��تغال  3تعریف داریم؛ اول آنکه کس��انی را که
دنب��ال کار میگردند و کاری پیدا نمیکنند بیکار
گوین��د ،دوم؛ افرادی که  ۴۴س��اعت در هفته کار
میکنند شاغل تعریف میش��وند و سوم؛ کسانی
که کمتر از  ۴۴س��اعت و بیشتر از یک ساعت کار
میکنند اصطالحا اشتغال ناقص دارند که مطابق
بررس��یهای ما  ۷۵درصد دسته س��وم به دنبال
کار تماموقت هستند و درصد باقیمانده تمایلی به
افزایش ساعت کاری خود ندارند .در واقع  2میلیون
و  ۴۰۰هزار نفر اش��تغال ناقص دارند که به دنبال
افزایش ساعت کار خود هستند و  3میلیون و ۲۰۰
هزار نفر بیکار داریم که اولویت دولت ایجاد اشتغال
برای افراد بیکار اس��ت .او درباره اختالف آمارهای
منتش��ره از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی گفت:
محاس��بهای که بانک مرکزی انجام میدهد طبق
فرمول اختصاصی خودش اس��ت که بر اساس آن،
متوس��ط قیمتها را در  ۸۰شهر بررسی میکند.
این در حالی اس��ت که ما  175هزار واحد صنفی
در کل کشور را مورد بررسی قرار میدهیم ،ضمن
آنکه در س��بد خانوار بانک مرکزی  ۳۸۶قلم و در
س��بد خانوار ما  ۴۷۵قلم محاسبه میشود .پارسا
با بیان اینکه ما براس��اس الگوی مصرف  ۴۰هزار
خانوار میزان تورم را محاسبه میکنیم ،عنوان کرد:
براساس محاسبه ما  ۲۵درصد درآمد شهرنشینان
ص��رف مواد خوراکی میش��ود در حال��ی که این
رقم در روس��تا  ۳۸درصد اس��ت .هزینه مس��کن
برای شهرنش��ینها  ۳۴درصد اس��ت در حالی که
در روس��تاها این رقم به  ۱۵درصد میرسد .پارسا

در پاس��خ به این سؤال که چرا جزئیات دقیق آمار
معضالت اجتماعی چون ط�لاق ،فقر ،بیکاری و...
منتشر نمیش��ود ،افزود :جزئیات آمارها باید بیان
ش��ود که برای مردم نیز ملموس باش��د ،مثال نرخ
بی��کاری  12/1درصدی اگر برای مردم ش��فاف و
تبیین شود بهتر درک میشود اما در برخی موارد
یکسری تصمیمات در سطح کالن گرفته میشود و
در برخی مسائل نیز محدودیتهای بودجهای اجازه
نمیدهد .رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد :در
مردادماه متوسط افزایش قیمت اجاره مسکن 30
درصد بود اما وقتی آمارها را به تفکیک مش��خص
کنیم افزایش قیمت صفر تا  279درصدی در بازار
اجاره مسکن تهران وجود داشته است ،این در حالی
اس��ت که خیلی از مس��تأجران در مردادماه اصال
قرارداد اجاره خ��ود را تمدید نکردهاند که افزایش
قیمت را حس کنند .او تصریح کرد :متوسط رشد
قیمت همه کاالهای مصرفی ب��رای همه مردم را
تورم گویند که قیمت س��اختمان ،ارز و س��که در
نرخ تورم تأثیری ندارد اما این افزایش قیمتها در
کااله��ای خوراکی و مصرفی
تأثیر میگذارد و برای ارزیابی
دولتها باید متوسط افزایش
قیمت یکساله را بررسی کرد
همچنین تورم نقطه به نقطه
مردادماه  19درصد است که
در کاالهای خوراکی ب��ه  26درصد و در کاالهای
بادوام به بیش از  30درصد میرس��د .پارسا افزود:
تورم ساالنه کشور که اکنون  9/7درصد است قطعا
در شهریورماه دورقمی خواهد شد.
■■مسکنی در دولت روحانی ساخته نشد

مجتب��ی بیگدل��ی ،دبیرکل جامعه اس�لامی
کارآفرینان کشور و عضو سابق انجمن انبوهسازان
درب��اره علل افزایش قیمت مس��کن و اجارهبها به
«وط��ن امروز » گفت :به عنوان یکی از بنیانگذاران
صنعت س��اختمان و ی��ک کارآفرین ب��ه جرأت
میگویم ک��ه عملکرد ضعیف دول��ت روحانی در
مقوله ساختوساز و تولید مسکن و نیز ناکارآمدی
در مدیریت صحیح این بخش موجب شد قیمتها
بش��دت باال برود .این استاد دانشگاه با بیان اینکه
عملکرد دولت روحانی در بخش مس��کن بس��یار
ضعیف بوده اس��ت ،گفت :با توجه به اینکه ساالنه
یک میلیون ازدواج در کشور اتفاق میافتد بنابراین
باید سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود
ام��ا در دولت روحانی هی��چ اقدام قابل توجهی در
بخش تولید مسکن انجام نشد .وی با اشاره به اینکه
با تحرک بخش مس��کن چرخ  1200گروه شغلی
به چرخش درمیآید ،گفت :ساختوس��از مسکن
به عنوان موتور مولد تمام بخشهای اقتصادی در
دولت روحانی متوقف شد و این بیتوجهی به امر
ساختوساز موجب شد گرانی مسکن و اجارهبها در
پی کمبود عرضه و رشد تقاضا سر به فلک بکشد.
بیگدلی اضافه کرد :دولت روحانی در طول  5سال
فعالیت حتی  100واحد مسکونی هم نساخت اما
در دولتهای نهم و دهم  5میلیون واحد مسکونی
س��اخته شد .وی اظهار داش��ت :این انتظار را باید
داشت که قیمت مسکن در حالی که طی  5سال
گذش��ته در رکود و بیتحرکی به سر میبرد گران
شود بنابراین مقصر اصلی این گرانیها دولت بویژه
وزارت راه و شهرسازی است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان طال و جواهر کشور:

موج جدید گرانی طال به خاطر مالیات در راه است
رئی��س اتحادی��ه صادرکنن��دگان و
واردکنندگان طال و جواهر کشور گفت براساس
پیشبینىهاى انجامش��ده ،قیمت طال و سکه
طى روزها و ماههاى آینده بنا به دالیل مختلف
روند افزایشى را در پیش خواهد گرفت .عباداهلل
محمدول��ی در گفتوگو با
ایسکانیوز درباره تأثیر اعمال
مالیات بر خرید سکه بر بازار
طال و س��که گفت :سازمان
امور مالیاتی کشور به دنبال
ایج��اد مالیات بر س��رمایه
اس��ت ،اکنون مالیات بر سرمایه افرادی که در
حال خریدوفروش س��که هس��تند و تعدادی
س��که را خریداری کردهاند اعالم شده است .او
در ادامه بیان کرد :برای تعداد یکهزار س��که به
باال  ۳۵درصد مالیات و  ۲۵سکه به باال مالیات
بر درآمد و نقلوانتقال تعلق میگیرد ،همچنین
خری��داران تعداد کمتر از  ۲۵س��که از مالیات
معاف هستند .محمدولی افزود :اعمال مالیات
بر خرید سکه اقدامی طبیعی است و با مشکلی
همراه نمیش��ود اما بهتر اس��ت زمان اجرای
آن اعالم ش��ود زیرا قیم��ت در بازار با توجه به
اعالم اعمال مالیات خودبهخود با افزایش همراه
میشود .به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان
و واردکنندگان طال و جواهر کشور ،تصور کنید
قیمت کنونی س��که در بازار  4میلیون و ۴۰۰
ه��زار تومان اس��ت ،در صورتیکه قرار باش��د
مالیات به آن تعلق گیرد بهطور حتم قیمتها
روند صعودی در پیش میگیرد و به بیش از نرخ

اعالم ش��ده خواهد رسید .او گفت :امیدواریم با
اعمال مالیات بر خرید سکه قیمتها ثابت بماند
و بیش از این افزایش نیابد ،چراکه بازار با بحران
مواجه خواهد ش��د .محمدول��ی وضعیت بازار
طال و سکه طی روزهای آینده را مورد ارزیابی
قرار داد و افزود :براس��اس
پیشبینیهای انجام شده
قیم��ت طال و س��که طی
روزها و ماههای آینده بنا به
دالیل مختلف روند افزایشی
در پیش خواه��د گرفت و
میتوان گفت موج جدید افزایش قیمت در راه
اس��ت اما نمیتوان پیشبینی دقیقی از میزان
این افزای��ش قیمت ارائ��ه داد .رئیس اتحادیه
صادرکنن��دگان و واردکنن��دگان طال و جواهر
کش��ور در پاسخ به س��ؤال ایسکانیوز مبنی بر
اینکه عدهای اعالم کردهاند با اعمال مالیات بر
خرید ضمن کاهش قیمت سکه حباب قیمت
شکسته میشود ،گفت :براساس شواهد موجود
چنین چیزی واقعی��ت ندارد و نمیتوان گفت
مالیات بر خرید س��که باعث شکستن حباب
قیمت و کاهش نرخ سکه میشود ،بلکه برعکس
بهطور حتم قیمتها افزایش خواهد یافت .بنا بر
این گزارش هر ساله با فرارسیدن ماههای محرم
و صفر خرید طال از س��وی م��ردم تا حدودی
کاهش مییابد اما با توجه به شرایط اقتصادی
کش��ور معلوم نیس��ت بازار طال و جواهرات در
نیمه دوم سال چگونه باشد و آینده آن تا حدی
نامعلوم است.

مسکن

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خبر داد

اجاره اجباری خانههای خالی با حکم دادگاه
طراح طرح اجاره اجب��اری خانههای خالی
ابعاد مختلف این طرح را تشریح کرد .ابوالفضل
ابوتراب��ی در گفتوگو با خانه مل��ت ،از تدوین
طرحی برای اجاره دادن اجباری خانههای خالی
در مجلس خبر داد و گفت :این طرح به امضای
حدود  30نفر از نمایندگان مجلس رس��یده و
اخیرا به هیأترئیس��ه مجلس ارائه شده است؛
درح��ال حاضر طرح یادش��ده در مرحله چاپ
قرار داش��ته و احتماال مهرماه سال جاری اعالم
وصول خواهد شد .نماینده مردم نجفآباد ،تیران
و کرون در مجلس ش��ورای اسالمی در تشریح
ابعاد طرح اجاره اجباری خانههای خالی ،افزود:
م��ا امروز با پدی��ده احتکار
خان��ه در کالنش��رها بویژه
پایتخ��ت مواجه هس��تیم،
در ش��رایط کنون��ی طبق
سرشماری نفوس و مسکن
سال  ،95حدود  2میلیون
و  600هزار خانه خالی با ارزش��ی بالغ بر  15تا
 20میلیارد دالر وجود دارد که این میزان معادل
پروژه عظیم مسکنمهر است .وی ادامه داد :بر
اساس طرح یادشده ،سامانهای ایجاد خواهد شد
و مردم طبق قانون ،خانههای خالی را گزارش و
معرفی میکنند ،پس از آن با حکم دادستانی،
ی��ک ماه ب��ه صاحبخانه مهلت داده میش��ود
ت��ا آن خانه را اجاره ده��د ،در غیر این صورت

کارشناسی رسمی دادگستری با حکم دادستان،
از خانه بازدید ک��رده و پس از آن خانه را اجاره
میدهد و مبلغ دریافتی را به حساب دادگستری
واری��ز میکند .نماینده م��ردم در مجلس دهم
اف��زود :قانون مقابله با احت��کار خانههای خالی
تنه��ا منحصر به ایران نیس��ت ،بلکه در برخی
کشورها مانند فرانسه ،انگلیس و اسپانیا قوانین
سختگیرانهتری در این حوزه مصوب و اجرایی
ش��ده اس��ت .وی ادامه داد :در کش��وری مانند
فرانسه اگر شهری جمعیتی باالی  200هزار نفر
داش��ته باشد ،خانههای خالی و احتکار شده به
مردم بیخانمان داده میشود ،در اوایل انقالب
اعضای شورای عالی انقالب
نیز به دنبال چنین اقدامی
بودن��د اما در نهایت اجرایی
نشد.عضوکمیسیونشوراها
و و امور داخلی کشور درباره
موضوعات مطرح شده مبنی
بر مغایرت طرح اجباری شدن اجاره خانههای
خالی با حقوق مالکیت شخصی ،افزود :این طرح
هیچ مغایرتی با مسأله مالکیت شخصی ندارد،
زیرا در ش��رایط کنونی هم افرادی که اجناس
خ��ود را احتکار میکنند ،با حکم دادس��تانی،
اموال و اجناس آنها ضبط ش��ده و افراد جریمه
میش��وند ،بنابراین خانهه��ای خالی نیز مانند
اجناس احتکار شده است.
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