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وزیر نیرو در همایش اوراسیا عنوان کرد:
 تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا 

پس از سه سال برقرار می شود

وزیر نیرو گفت: ما باید به سمت ایجاد تشکل ها و 
اتحادهای قوی منطقه ای حرکت  کنیم و نظر شخص 
رئیس جمهور نیز بر توسعه این روابط و عملی شدن 

این گونه موافقتنامه ها است.
به گزارش ایلنــا رضا اردکانیــان، در همایش 
تجاری آشنایی با فرصت های اوراسیا که در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزاری 
شد؛ با اشاره به مذاکرات صورت گرفته بین ایران و 
این اتحادیه گفت: ما موفق شدیم در اردیبهشت ماه 
97 پس از چند سال مذاکره قرارداد موقت تجاری را 
امضا کنیم. بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته پس از 
سه سال اجرای آزمایشی این قرارداد، مجموع آن به 
قرارداد تجارت آزاد تبدیل خواهد شد. بدین ترتیب 
این سه سال برای ما اهمیت زیادی دارد و می توان 

گفت یک فرصت و سکوی پرش است.
وی ادامه داد: از پنج آبانماه این موافقنامه وارد فاز 
اجرایی شده و باید تمام دستگاه ها تالش کنند تا سهم 
ایران را از صادرات باال ببرند. بدون شک در صورت 
اجرای جدی و صحیح این موافقتنامه اقتصاد کشور 

دچار تحول خواهد شد.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه سیاست اقتصاد ایران 
بر روی گسترش مبادالت و همکاری ها با کشورهای 
همسایه است گفت: شکل گیری یک بلوک جدید 
در قالب اوراسیا را باید به فال نیک گرفت و از آن به 
عنوان یک نمونه اتحادیه منطقه گرایی یاد کرد. با 
گسترش مبادالت اقتصادی و توسعه این کشورها 
آسیب پذیری آ نها در مقابل تحوالت جهانی کاهش 
پیدا خواهد کرد. امروزه ما این موافقتنامه و گسترش 
روابط با پنج کشــور همسایه شــمالی راهی برای 
گسترش مبادالت با کشورهای منطقه و دور زدن 

تحریم ها است.
وی تصریح کــرد: ایران در یک منطقه ســوق 
الجیشی واقع شده و با برخورداری از منابع عظیم 
فسیلی و دسترســی به خلیج فارس و قرار گرفتن 
در میان یک بازار وسیع می تواند شریک مناسبی 
برای اوراسیا باشد و منافع کشورهای آسیای میانه و 
روسیه را به کشورهای خاورمیانه پیوند داده و خود 

نیز از آن منفعت ببرد.
وزیر نیرو با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت ها 
گفت: عدم وجــود زیرســاخت ها موجب تاخیر 
در ارســال کاال و افزایش هزینه می شود بنابراین 
با بکارگیری روش های مختلف یکســان ســازی 
مقررات و یکسان ســازی قوانین گمرکی و شفاف 

سازی همت گمارد.
وی افزود: در چارچوب توافقنامه اوراسیا باید به 
توسعه در حوزه انرژی، تجارت الکترونیک، صنعت 
گردشگری، گردشگری رودخانه ای، یکسان سازی 

مقررات و کاهش تعرفه های حمل و نقل پرداخت.
ظرفیت تبادل تجاری اوراسیا با ایران 

۳۰میلیارد دالر است

قائم مقام وزیر صنعت در امــور بازرگانی نیز در 
همین راستا گفت: ظرفیت تجاری اوراسیا با ایران 
بیش از ۳۰ میلیارد دالر اســت که در حال حاضر 
میزان آن تنها ۲.۶ میلیارد دالر برآورده می شــود 

که معادل ۰.۳ درصد از کل ظرفیت موجود است.
حسین مدرس خیابانی در این همایش افزود: 
اهمیت پیوستن به اتحادیه اوراسیا آنقدر زیاد است 
که ایران برای عضویت در این اتحادیه از سال ۲۰15 

کار خود را آغاز کرد.
وی ادامه داد: توان قابل توجه کشورهای عضو 
اوراســیا در تولید نفت، گاز و انرژی این کشورها را 

تبدیل به یک قطب بزرگ در منطقه کرده است.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه تا ســه سال 
آینده به هدف تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا 
دســت پیدا می کنیم، افزود: تجارت با اوراسیا و 
توافقنامه های به امضا رسیده با کشورهای عضو 
این اتحادیه، با هدف ارتقاء سطح تبادالت تجاری 
بین ایران و کشورهای عضو انجام گرفته که نتایج 
آن استفاده از ظرفیت های تجاری باالی موجود 

در حوزه اوراسیا است.

خبر اقتصادی
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مریم وحیدیان

بخش مســتغالت، پرســودترین 
بخش سرمایه گذاری در ایران است که 
هرچند مخاطبان گسترده ای دارد اما 
همچنان از رانت برخوردار است و حتی 
در حد پرداخت مالیات بر مســتغالت 
مسکونی خالی نیز دولت به سراغشان 
نمی رود. طبق آمار مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی در سال 97 کل 
بخش مستغالت ۳.1 هزار میلیارد تومان 
مالیات می پردازد. نه تنها فرار مالیاتی 
در این بخش وجود دارد بلکه خانه های 
خالی نیز که طبق قانون مصوب ســال 
9۴ باید مالیات بپردازند، ریالی پرداخت 

نمی کنند.
هرچه تهیه مسکن برای دهک های 
پایین جامعه روز به روز سخت تر می شود 
و کارگران و بی ثبات کاران بیشــتری از 
دهانه تنِگ قیِف فقر به حاشیه نشینی، 
نکس نشــینی،  کا نشــینی،  در چا
ماشــین خوابی و کارتن خوابی ســوق 
داده می شــوند؛ اجرایی شدن مالیات 
مستغالت مسکونی خالی طبق قانون 
مالیات های مستقیم مصوب سال 9۴ 

ضروری تر می شود.
ماده ۵۴ قانون مالیات های 

مستقیم در محاق!
طبق ماده 5۴ قانــون مالیات های 
مستقیم؛ واحدهای مسکونی واقع در 
شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار 
نفر که به استناد ســامانه ملی امالک و 
اسکان کشــور )موضوع تبصره 7 ماده 
1۶9 مکرر این قانون( به عنوان »واحد 
خالی« شناسایی می شوند، از سال دوم 

به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر 
اجاره به شرح زیر خواهند شد:

ســال دوم: معادل یک دوم مالیات 
متعلقه؛

سال سوم: معادل مالیات متعلقه؛
سال چهارم و به بعد: معادل یک و نیم 

برابر مالیات متعلقه؛
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای 
با جمعیت بیش از 1۰۰ هزار نفر به استناد 
ســامانه ملی امالک و اسکان به عنوان 
واحد خالی شناسایی می شوند. بنابراین 
اگر خانه ای از سال دوم خالی باشد مالک 
باید 5۰ درصد مالیات اجاره مشــخص 
شده را بپردازد. این میزان در سال سوم 
معادل 1۰۰ درصد و در سال چهارم برابر 

15۰ درصد مالیات اجاره خواهد بود.
۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی 

از سکنه ایران در سال ۹۵
بهمن ســال ۸۰ این بنــد از قانون 
مالیات هــای مســتقیم کــه در مورد 
خانه های خالی بود، حذف شده بود اما 
طبق آمار وزارت راه و شهرســازی رشد 
خانه های مســکونی خالی از ۶۳۳ هزار 
واحد در ســال ۸5 به ۲.۶ میلیون واحد 
در ســال 95 موجب شد که بند مالیات 
بر مستغالت مســکونی خالی مجدداً 
بازگردد اما تاکنــون روی کاغذ مانده 
اســت و هنوز زور مافیای مستغالت و 
ثروتمندان می چربد آنهم در شرایطی 
که کســری بودجه دولت تا 1۰۰ هزار 
میلیارد تومان در سال 9۸ تخمین زده 
می شــود؛ دولت برای جبران کسری 
ترجیــح می دهد قیمت بنزیــن را تا ۳ 
برابر گران کند؛ اما بر مستغالت و بساز و 
بفروش ها فشاری بابت پرداخت مالیات 

وارد نکند. دولت طبــق ماده 15 قانون 
ساماندهی مسکن مصوب سال ۸7، باید 
از اراضی بایر معــادل 1۲ درصد قیمت 
منطقه ای )قیمــت منطقه ای حدود ۲ 
درصد قیمت روز ملک اســت(، مالیات 
دریافت می کرد که این قانون نیز به اجرا 

درنیامده است.
شاخص قیمت مسکن به درآمد 

تهرانی ها باالست
طبق اطالعاتی که احسان سلطانی، 
اقتصاددان، از داده های جهانی استنتاج 
کرده اســت، تهــران )ایــران( یکی از 
شــهرهای با باالترین »نسبت قیمت 
مســکن به درآمد« در سطح جهان در 
ســال ۲۰19 اســت. در واقع شاخص 
قیمت مسکن به درآمد در تهران به بیش 

از 5۰ درصد نیز می رسد. 
درحالی که در ابوظبــی )امارات(، 
دوحه )قطر(، دوبی )امارات(، واشنگتن 
)آمریکا( و ریاض )عربستان( این نسبت 
کمتر از 5 درصد است. همچنین نسبت 
قیمت مســکن به درآمد در استکهلم 
)ســوئد(، توکیو )ژاپن(، دهلی )هند(، 

وین )اتریش(، قاهــره )مصر( و مادرید 
)اسپانیا( بین 1۰ تا 15 درصد است. این 

نسبت برای کل ایران ۳1 درصد است.
هرچه نسبت مذکور باالتر می رود، 
مســکن بیشــتر بــه کاالی لوکس 
و ســرمایه ای تبدیل می شــود. بخش 
زیادی از دستمزد کارگران بابت اجاره بها 
می رود که باعث می شــود کارگران و 
بی ثبات کاران؛ مناطق جنوبی شــهر 
و حاشــیه های تهران را برای مســکن 
انتخاب کنند. به این معنا مســکن یک 

کاالی لوکس می شود. 
ضمناً سرمایه داران ترجیح می دهند 
با بســاز و بفروشــی و خرید و فروش 
مسکن ســود کنند و داللی، مسکن را 
به خانه ســرمایه ای تبدیل می کند که 
همین دسته یعنی بورژوازی مستغالت 
سرمایه هایشــان رابه ســمت ساخت 
خانه هــای لوکس و متراژ باال ســرازیر 
می کنند و خیلی از ایــن خانه ها برای 
مشــتری های میلیاردی خود سال ها 
خالی می مانند. در اوضاع و احوال فعلی 
نیز بازار مسکن برای خانه های اینچنینی 
دچار رکود می شود و این خانه ها سال ها 

به فروش نمی رسند.
کرج، اصفهان و یزد بیشترین 
تعداد خانه های خالی را دارند

طبق استنتاج آماری احسان سلطانی 
از اطالعــات مرکز آمار ایران؛ نســبت 
تعداد خانه های خالی به خانوار در سطح 
استان ها در کرج، اصفهان و یزد بیشتری 
حالت بوده اســت که شــامل 1۴۰ تا 
1۶۰ خانه خالی به هزار خانوار را نشان 
می دهد. به این معنا افراد بیشــتری از 
داشتن خانه در شهرها محروم شده اند. 
در تهران نیز این نسبت از متوسط کل 

کشور باالتر است.
بــه عقیــده ســلطانی؛ ســلطه 
نئولیبرالیســم بر اقتصاد ایــران، ورود 
بانک های خصوصی به داللی و سفته بازی 
در زمین و مسکن و اجرای سیاست های 
نئولیبرال در بخش مسکن مانند عدم هر 
گونه دخالت دولت در بخش مســکن و 
مخالفت با اخذ مالیات از خانه های خالی 
از جمله عوامل کلیدی نابسامانی های 
کنونی در بخش مسکن به شمار می رود.

صدها واحــد مســکونی خالی در 
منطقه ۲۲ تهران مالیات نمی پردازند

آمارها در خصوص تعداد واحدهای 
خالی از ســکنه دقیق نیســت اما طی 
آخرین آمار این رقــم معادل ۴۶۰ هزار 
واحد مســکونی در تهران اســت. این 
تعداد معادل 1۰ درصد کل واحدهای 
مسکونی در تهران است. کافی است تا در 
اتوبان خرازی در انتهای اتوبان همت، از 
پروژه های بی شمار معروف به پروژ ه های 
چیتگــر )واقع در منطقــه ۲۲ تهران( 
بازدید کنید، تا برج های خالی از سکنه 
سر به فلک کشیده لوکس باالی 1۰۰ 
متری را ببینید که به نام سرمایه گذاری 
خرید و فروش می شوند. در عوض کافی 
است یکی از محله های فالح، نازی آباد، 
نواب، خانی آباد، شــوش، مولوی و... را 
ببینید که بازار متقاضیان مســکن در 
آنها تا چه اندازه زیاد اســت و برعکس 

مسکن های بایر حاشیه همت، خانه ها در 
ابعاد ۴۰ تا 5۰ متر خانواده های چهار نفره 
و پنج نفره را در خود جای داده است. البته 
مسکن های بایر در خیلی از مناطق تهران 
دیده می شوند. بماند که ساخت مسکن 
بدون در نظر گرفتن متقاضیان واقعی  یک 
کشور که سال ها بایر می مانند، خود غلط 
محسوب می شود و بماند که حاکمیت 
توام با مالکیت اجتماعی از ریشه با کاالیی 
شدن مسکن مخالف است اما حاال که این 
خانه های بایر ساخته شده، دولِت گرفتار 
در نئولیبرالیسم نمی تواند طبق قانونی 
که در سال 9۴ مصوب کرده است، مالیات 
آن را دریافت کند؟ اساساً چرا وزارت راه 
و شهرسازی نســبت به قانون مصوب 

پاسخگو نیست؟
مالیات هر برج خالی از سکنه 
حدود ۱۶.۵ میلیارد تومان است

نرخ مالیات از خانه هــای خالی در 
قانون مصوب سال 9۴، رقمی برابر با 15 
درصد تعیین شده و پایه این نرخ، ارزش 
استیجاری واحدهای مسکونی است. 
ارزش اجاری واحدهای مسکونی نیز یک 
سوم اجاره روز آپارتمان ها است. از آنجا 
که اجاره روز آپارتمان ها در تهران حدود ۶ 
درصد قیمت روز امالک است، در نتیجه 
مبلغ این مالیات معــادل ۰.۰۳ درصد 

ارزش روز خانه های خالی خواهد بود.
در بین برج های منطقه ۲۲، برج هایی 
حدوداً با ۲7 طبقه 9 واحدی وجود دارد 
و با در نظر گرفتن اینکه هر واحد 15۰ 
متری با قیمت متری 15 میلیون تومان 
اســت؛ از هر یک از این برج ها می توان 
1۶.5 میلیارد تومــان مالیات گرفت. 
گفته می شود، بیش از ۸۰ پروژه ساخته 
شده و در دست ســاخت در منطقه ۲۲ 
وجود دارد که هر کدام دستِ کم دو برج 
ساخته اند. البته ساخت همه این برج ها 
به اتمام نرسیده است و هنوز برخی از آنها 
در دست ساخت است؛ اما فقط دریافت 
بخشــی از مالیات از برج های خالی از 
ســکنه منطقه ۲۲ بیــن 5۰۰ تا ۶۰۰ 

میلیارد تومان خواهد بود.
در این محاســبات البته خانه های 
خالی از سکنه زعفرانیه، نیاوران، الهیه 
و فرشته را کنار گذاشته ایم. تصور کنید 
مهر ماه امســال در محله سعادت آباد 
یک خانه ۳۳ میلیاردی معامله می شود. 
همین یک خانه اگر خالــی بماند باید 
معادل یــک میلیارد مالیــات بپردازد 
ولیکــن همواره بــرای ســازمان امور 
مالیاتی ســخت بوده که دست در النه 
 زنبــوران ببرد و بورژوازی مســتغالت 

را آزرده کند.

درحالیکه بورژوازی مســتغالت در 
حریم امن خود مشــغول ساختن برج 
عاج برای به قول خودش مردمی است 
که بیشــتر آنها توان خرید آن خانه ها 
را ندارند؛ در دو ســال اخیر قیمت دالر، 
طال، مواد اولیه داخلی و خارجی، مسکن، 
لوازم خانگی، خودرو، شاخص بازار سهام 
و حتی یک بطری آب معدنی حداقل سه 
برابر شده اســت. در این دو سال قیمت 
مواد غذایی بیش از ۲ برابر شد و افزایش 
قیمت ها در محدوده ای بین ۲ تا 5 برابر 
نوسان می کند. اما چه بر سر دستمزدها 
آمده است؟ مجموع دستمزد یک کارگر 
دارای دو فرزند براساس مصوبه شورای 
عالی کار در سال 9۶ معادل یک میلیون 
۲۶۶ هزار تومان در ماه بود که االن به ۲ 

میلیون و 5۰ هزار تومان رسیده است.
احســان ســلطانی، اقتصاددان، 
می گوید: در دو ســال گذشته، حداقل 
دستمزد قانونی با بیشترین رشد حدود 
۶۰ درصد، دستمزد کارگر ساختمانی 
۴۰ درصد میانگین حقــوق کارکنان 
دولت حدود ۳5 درصــد، اصناف بین 
۲۰ تا ۲5 درصد و مشاغل آزاد حدود ۳۰ 
درصد افزایش یافته است. برآورد کلی 
این است که درآمد کل خانوارها بین ۳۰ 
تا ۴۰ درصد باال رفته، اما در نقطه مقابل 
قیمت غذا دو برابر و سایر کاالها بیش از 

سه برابر شده است.
در واقع دولت از سال 9۴ که این قانون 
به تصویب رسیده و قبل از آن که معافیت 
مالیاتی برای بخش مستغالت در نظر 
گرفته شده؛ همواره ترجیح داده منافع 
باندی سرمایه داران مستغالت را به خطر 
نیندازد. حال مهم  نیست که کارگران 
مجبور باشــند بابت مالیات بر درآمد و 
مالیات بر ارزش افزوده؛ مالیاتشان را به 

طور مرتب پرداخت کنند.

برج های لوکس همچنان خارج از شمول نظام مالیاتی قرار دارند

کندوکاو  در  یک  ظرفیت  اکتشاف  نشده!

در بین برج های منطقه ۲۲، 
برج هایی حدوداً با ۲۷ طبقه 
۹ واحدی وجود دارد و با در 
نظر گرفتن اینکه هر واحد 

۱۵۰ متری با قیمت متری ۱۵ 
میلیون تومان است؛ از هر 
یک از این برج ها می توان 

۱۶.۵ میلیارد تومان مالیات 
گرفت

 احسان سلطانی، 
اقتصاددان: ورود 

بانک های خصوصی به 
داللی و سفته بازی در 

زمین و مسکن و اجرای 
سیاست هایی مانند عدم هر 
گونه دخالت دولت در بخش 

مسکن و مخالفت با اخذ 
مالیات از خانه های خالی 

از جمله عوامل کلیدی 
نابسامانی های کنونی 

در بخش مسکن به شمار 
می رود

خبر

وزیر اقتصاد از آمادگی فروش 17 هزار میلیارد تومان از 
اموال مازاد بانک ها خبر داد.

فرهاد دژپسند در مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد 
بانک ها که با حضور مدیران عامل بانک ها برگزار شد، گفت: 
این اقدام، گامی برای آزادسازی منابع بانک ها برای اعطای 
تسهیالت به بخش تولید و ایجاد اشتغال بیشتر در اقتصاد 
است. وی با بیان اینکه در فاز نخست 17 هزار میلیارد تومان 
از اموال بانک ها در این ســامانه ثبت شده که امکان حراج 
این اموال با همکاری بورس نیز وجــود دارد، گفت: البته 

اموال مازاد بانک ها بیش از این ارقام است.
دژپســند گفت: بخشــی از این اموال شــامل هزار و 
۲۴۶ واحد کارخانــه ای و بیش از ۲77 دامداری اســت 

که ســرمایه گذاران براســاس تخصــص و تجربه خود 
می توانند آنها را خریداری کنند و یا مدیریت این واحدها 
به ســرمایه گذاران واگذار شــود. وی با بیان اینکه منابع 
وصولی این طرح بــه بانک ها بر می گــردد و دولت از آن 
منتفع نمی شــود، افزود: از 1۸ بانکی که در این طرح قرار 
دارد، ۴ بانک ملی، ملت، کشــاورزی و صادرات 5۰ درصد 
مسئولیت واگذاری را برعهده دارند و بیشترین اموال مازاد 
با 1۴ درصد مربوط به بانک ملی است. وی درباره مطالبات 
معوقه بانک ها نیز اضافه کرد: طبق اعالم بانک مرکزی، این 

عدد حدود 17۰ هزار میلیارد تومان است.
سامانه ثبت اموال مازاد بانک ها رونمایی شد

سامانه اموال مازاد بانک ها برای ثبت اموال و دارایی های 

راکد و مــازاد شــبکه بانکی کشــور 
رونمایی شد.

در »سامانه اموال مازاد بانک ها« 
اطالعات مربوط به امــوال مازاد 
1۸ بانــک دولتــی و خصوصی 
وجــود دارد و مهم تریــن هدف 

ایجاد آن، شفافیت و تعیین دقیق 
مشــخصات امــالک در اختیــار 

بانک ها برای اطالع رســانی به 
سرمایه گذاران و مردم است. 

ضمن اینکه در این سامانه 
امــکان عرضه و فروش 

امالک در شــرایط برابر و به صورت شــفاف وجود دارد. 
در این مراســم عباس معمارنــژاد، معــاون بانکی وزیر 
اقتصاد گفت: راه اندازی این ســامانه در راستای اصالح 
نظــام بانکی صــورت می گیرد که یکــی از عوامل 
 ناترازی بانک هــا، مطالبات غیر جــاری و اموال

 مازاد بانک ها است.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن امــوال مــازاد 
می تواند از انــواع زمین، ســاختمان، کارخانه، 
باغ و یــا کارگاه ها باشــد، افزود: تــا پایان ماه 
جــاری امــکان حــراج الکترونیکــی ایــن 
 امــوال در بــازار فرعــی بــورس کاال نیــز 
فراهــم می شــود.  بــر اســاس ایــن 
 گــزارش، ایــن ســامانه بــه آدرس

www و یــا  .sam-ba .ir
www.fam-bank.ir در 

دسترس است.

فرهاد دژپسند اعالم کرد:

آمادگی فروش ۱۷ هزار میلیارد تومان از اموال بانک ها 


