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شاخص
افزایش تجارت خارجی
به سطح قبل از کرونا

تازه ترین آمارهای تجارت خارجی کشور نشان
می دهــد که پس از یک دوره رکــود در سال
گذشتهرونقنسبیمجددبهاینحوزهبازگشته
به طوری که مقایسه صادرات و واردات در بازه
شش ماه نخست سال های اخیر ،حاکی از
آن است که در سال جاری صــادرات با رشد
 61درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از
 21.8میلیارددالرووارداتبارشدبیشاز37
درصدی به بیش از  23میلیارد دالر افزایش
یافته است .ارقامی که حتی نسبت به صادرات
و واردات شش ماهه در سال ( 98آخرین دوره
ششماههقبلازشیوعکرونا)نیزبیشتراست.
(منبع :رئیس کل گمرک)

خبر

جهش معامالت مسکن در شهریور
آمارهای اولیه از معامالت مسکن در شهریور ماه
نشان می دهد که تقاضای خرید مسکن در کل
کشور و شهر تهران در شهریور امسال رشد ۲.۵
برابری نسبت به ماه گذشته داشته است و آمارهای
غیررسمی هم از افزایش  ۲درصدی قیمت حکایت
دارد.به گزارش ایسنا ،بازار مسکن به لحاظ حجم
معامالت با جهش قابل توجهی در شهریور۱۴۰۰
نسبتبهمردادمواجهشد.آمارهایخامثبتشدهاز
معامالت مسکن ،رشد  ۱۵۵درصدی قراردادهای
خرید و فروش در تهران و افزایش  ۱۴۸درصدی در
کل کشور را نشان میدهد .شهریور  ۱۴۰۰تعداد
 ۹۱۲۴فقره خرید و فروش ملک در پایتخت انجام
شده و در کل کشور این رقم  ۵۳هزار و  ۱۱۶فقره
بوده است .با این حال قیمت های پیشنهادی حدود
 ۲درصد افزایش یافته است .جدا از آن که معموال
در شهریوربا افزایش جابهجایی خانوارها مواجه
میشویم به نظر میرسد امسال عامل ثانویهای نیز
در تحرک نسبی بازار مسکن تاثیرگذار بوده است.
تا قبل از شهریور این برداشت وجود داشت که دولت
جدید به سمت احیای برجام حرکت خواهد کرد اما
به تدریج این گمانهزنی ایجاد شد که ممکن است
مذاکراتهستهایبهطولبینجامد.بههمیندلیل
بخش قابل توجهی از سرمایهگذاران اقدام به خرید
داراییهای ثابت کردند.

سه شنبه  6مهر ۱۴۰۰
 21صفر .1443شماره 20764

استارت طرح جهش مسکن از  2هفته دیگر

بازار خبر

معاون وزیر راه :زمین  4میلیون مسکن تامین شده و قیمت واحدها بر اساس نرخ تمام شده خواهد بود و ثبت نام از  2هفته دیگر آغاز می شود
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم
ایــن خبر که از دو هفته دیگر ثبت
نــام بــرای واحــدهــای طــرح جهش
مسکن آغــاز میشود ،گفت :برای
حدود  ۴میلیون واحد تامین زمین
شده و قیمت واحدها بر اساس نرخ
تمام شــده اســت؛ تــاش مــی شود
حداکثر کمک های دولت به دهک
هــای اول تا ســوم اختصاص یابد.
به گــزارش خــراســان ،اول مهرماه
بود که رئیس جمهور ،قانون جهش
تولید مسکن را به وزارتخانه های
راه و شهرسازی و اقتصاد ابالغ کرد.
در قالب ایــن طــرح ،دولــت موظف
شده است تا در چهار سال نخست
اجــرای این قانون ،سالیانه به طور
متوسط یک میلیون واحد مسکونی
در کشور بــرای متقاضیان واجــد
شرایط تامین کند .در این خصوص ،
محمود محمودزاده ،معاون وزیر راه
در نشستی خبری ،جزئیات اجرای

این قانون را تشریح کرد .به گزارش
ایسنا ،وی از آغاز ثبت نام این طرح
برای خانه اولی ها تا دو هفته آینده
خبر داد و گفت :طبق قانون ،چهار
شرط بــرای متقاضیان وجــود دارد
که عبارت اند از:سرپرست یا اعضای
خانوار باشند و از ابتدای انقالب از
تسهیالت و زمین دولتی استفاده
نکرده باشند .از سال  ۱۳۸۴فاقد
مسکن باشند .متاهل باشند و سابقه
پنج ســال سکونت در شهر محل
تقاضا را داشته باشند .با این حال
این پیشنهاد مطرح شده است که
با توجه به خصوصیات هر منطقه
اختیاراتی درخصوص برخی موارد
مثل سکونت پنج ساله به وزارت راه و
شهرسازیدادهشود.بنابراینبرخی
شروط این طرح قابل تغییر خواهد
بــــود.وی درخــصــوص مبلغ وام و
میزان یارانههای دولتی طرح جهش
تولید و تامین مسکن گفت :برنامه

رویای پساکرونا ،نفت را به مرز  80دالر رساند
پیش بینی نفت  90تا 100دالری تا پایان امسال و سال آینده
در معامالت دیروز بازار جهانی انرژی شاهد افزایش قیمت نفت و رسیدن آن به
مرز  80دالر در هر بشکه بودیم .اتفاقی که به دلیل روند مثبت فروکش کردن
کرونا و نگرانی ها از محدودیت عرضه نفت رخ داده است.به گزارش فارس به نقل
از بلومبرگ ،در معامالت دیروز بازار جهانی انرژی ،قیمت هر بشکه نفت خام با
 1.14دالر رشد مواجه و 79.23دالر معامله شد.قیمت کنونی در باالترین میزان
سه سال گذشته قرار گرفته و دلیل آن اخالل در چرخه تأمین نفت در بازار جهانی
برآورد شده است.نفت آمریکا هم از رشد امروز قیمت بی نصیب نبود و 1.12
دالر باال رفت .این نفت هم اکنون  75.10دالر در حال خرید و فروش است.به
گزارش رویترز ،این پنجمین روز پیاپی است که شاهد افزایش قیمت نفت در بازار
جهانی هستیم و هم اکنون قیمت نفت برنت در باالترین میزان خود از اکتبر سال
 2018تاکنون قرار دارد و به سوی  80دالر پیش میرود.افزایش تقاضا در پس
بهبود اوضاع اقتصادی در بسیاری از کشورها با فروکش کردن شیوع کرونا از
یک سو و از سوی دیگر نگرانیها درباره محدود بودن عرضه نفت به بازار جهانی
از مهم ترین دالیل صعود اخیر قیمت نفت در بازار بوده است.در همین حال بانک
گلدمن ساکس در پی بهبود سریعتر از حد انتظار تقاضا برای سوخت از موج شیوع
واریانت دلتای ویروس کرونا و اختالالت عرضه ،پیش بینی خود از قیمت هر بشکه
نفت برنت تا پایان امسال را از  ۸۰دالر به  ۹۰دالر افزایش داد.چندی پیش نیز
شرکت بازرگانی نفت ترافیگورا پیش بینی کرده بود که قیمت نفت تا پایان سال
 ۲۰۲۲به  ۱۰۰دالر در هر بشکه خواهد رسید.

اجرایی قانون جهش تولید مسکن
هنوز تصویب نشده است و احتما ًال
طی هفته آینده یا دو هفته آینده در
شورای عالی مسکن مطرح و تصویب
می شود اما درصددیم تا حداکثر
کمک های دولت برای دهک های
اول تا سوم اختصاص یابد.بر اساس
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی وام با
عدد قابل قبولی که در توان پرداخت
گروه های هدف باشد اعطا خواهد

شد و نرخ سود برای دهک های کم
درآمد (اول تا سوم)  5درصد خواهد
بود .در حوزه خدمات نیز چند مصوبه
روشن وجود دارد که یکی از آن ها
تخفیف  ۳۰تا  ۱۰۰درصــد برای
صدور پروانه ساختمانی است و برای
گروه های کم درآمد ،میزان تخفیف
(در ایــن خــصــوص)  ۱۰۰درصــد
خواهد بود.معاون وزیر راه ،درباره
تامین زمین ،با بیان این که نیاز چهار

میلیون واحدمسکونیراتامینکرده
ایم ،گفت :این موضوع در روزهای
آینده به استانداران ابــاغ خواهد
شد .درخصوص قیمت واحدهای
طرح جهش تولید مسکن نیز ،این
قیمت بر اساس نرخ تمام شده است.
هم اکنون نمیتوانیم قیمت های
قطعیرااعالمکنیمچراکهباتوجهبه
نرخ بازار خواهد بود .دولت سازنده
نیست و در تمام طرح های حمایتی
فقط تامین کننده زمین ،تسهیالت
و در بهترین شرایط ،تسهیالت ارزان
قیمت و خدمات اســت .وی ادامــه
داد :در شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر
جمعیت تا جایی که امکان داشته
باشد زمین در اختیار گروه های دو
تا سه نفره قرار میدهیم .همچنین
پ ــروژ هه ــای بیش از  ۱۲واحـــد به
صورت انبو ه سازی انجام میشود
که به نمایندگی از مردم کارگزارانی
را تعیین میکنیم که مدیریت کنند.

چشم پوشی از  50هزار میلیارد تومان مالیات از ثروتمندان!
یک کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی ،درآمد قابل وصول از مالیات بر خانهها و
خودروهای لوکس را که قرار بود امسال اجرایی شود
ولی با تعلل دولت قبل اجرایی نشد ،حدود  60هزار
میلیارد تومان برآورد کرد.
به گزارش فارس ،دو سال از طرح مجلس برای گرفتن
مالیات از خانهها و خودروهای لوکس در قالب مالیات
بر دارایی میگذرد .از سال  99که این نوع مالیات در
بودجه نیز آورده شد ،مخالفتهای زیادی از سوی
ثروتمندان و افراد صاحب نفوذ در این باره صورت
گرفت .این موضوع تاجایی ادامه داشت که دولت
دوازدهم از اجرای این بخش بودجه خودداری کرد.
در سال  1400نیز مالیات بر خانهها و خودروهای
لوکس در بودجه آورده شده است.پیمان قصری،
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس درباره مالیات بر
خانهها وخودروهای لوکس گفت :مالیات بر خانه ها
و خودروهای لوکس ،طبق پیش بینی انجام شده در
مجموع  1.5تا  2درصد افراد جامعه را مورد هدف قرار
میدهد .یعنی همان قشرهایی که درآمد باالیی دارند
و مالیات نمیدهند.وی درباره برآورد درآمد مالیاتی
از محل مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس اظهار

کــرد :در بحث مسکن چــون تخمین ارزش امالک
کشور سخت است ،میزان مالیات و تخمین آن سخت
است ،ولی میزان مالیاتی که در حداقل ارزش مسکن
وجود دارد بین  ۳۰تا  ۵۰هزار میلیارد تومان سالیانه
در بحث مسکن تخمین زده میشود.این کارشناس
درباره مالیات از محل خودروهای لوکس نیز گفت:
وزارت اقتصاد هر سال فهرستی را منتشر میکند
که قیمت تمام خودروهای کشور از پیکان و پراید
گرفته تا پورشه ،بنز ،بیام و ،خاور و آمبوالنس در
آن ذکر شده است .مالک مالیات گرفتن بر اساس
قیمت هایی است که درآن فهرست منتشر می شود
اما این فهرست ایرادی که دارد این است که قیمت
هایش خیلی پایین تر از قیمت های بازار است اما با
این نرخی که االن در بودجه اعالم شده و با توجه به
فهرستی که منتشر شده است ،سالیانه حدودا بین
 ۵تا  ۸هــزار میلیارد تومان می تــوان انتظار درآمد
مالیاتی دولت فقط از خودروهای لوکس داشت .وی
افزود :در مجموع در سال اول با توجه به حداقل های
اعالم شده بین  ۴۰تا  ۶۰هزار میلیارد تومان درآمد
مالیاتی می توان از همین دو نوع مالیات برای دولت
در نظر گرفت.

افزایش وام مسکن از محل اوراق
ابالغ شد
فــارس  -طبق اعــام فــرابــورس ایـــران ،سقف
وام مسکن از محل خرید اوراق حق تقدم به
 200میلیون تومان افزایش یافت .براساس این
اطالعیه ،تسهیالت در شهر تهران با اوراق حق
تقدم به صورت انفرادی تا سقف دو میلیارد ریال
معادل  200میلیون تومان و جعاله انفرادی تا
سقف 800میلیون ریال ،تسهیالت برای زوجین
از محل اوراق تا سقف چهار میلیارد ریال معادل
 400میلیون تومان و جعاله برای زوجین تا سقف
 800میلیون ریال در نظر گرفته شده است .در
مراکز استانها و شهرهای باالی  200هزار نفر
جمعیت ،تسهیالت با اوراق به صورت انفرادی
تا سقف یکمیلیارد و  600میلیون ریال و برای
زوجین سه میلیارد و  200میلیون ریال در نظر
گرفته شده است.

اجاره مسکن بازهم رکورد زد
مهر  -بــازار رهــن و اجــاره مسکن در روزهــای
اخیر به دلیل نبود سیاست مشخص و نیز دوره
تغییر مدیریت دولت با رکوردزنی در اجاره بها
مواجه شده اســت .اگرچه در دو سال کرونایی
اخیر ( ۱۳۹۹و  ،)۱۴۰۰ستاد ملی مقابله
با کرونا دو مصوبه تعیین سقف ۲۵درصدی اجاره
بها برای تهران و اعطای تسهیالت  ۷۰میلیون
تومانی ودیعه مسکن به مستأجران تهرانی را
تصویب کرده است اما بررسیهای میدانی نشان
میدهد بیشتر مستأجران ،هم بــرای فــرار از
شرایط کرونایی و هم به دلیل افزایش بیش از
تصور اجاره بها ،حاضر به جابهجایی نیستند و با
ارقام پیشنهادی موجران و مالکان که عموم ًا از
سقف ۲۵درصد بسیار بیشتر است ،کنار میآیند.

ایران بیستمین خودروساز بزرگ
دنیا شد
ایسـنا  -نشـریه ورلد پاپیولیشـن ریویو براسـاس
اطالعـات سـال 2019اعلام کـرد :چیـن بـا
تولیـد  25میلیـون و  720هـزار دسـتگاه خودرو
در رتبـه اول و آمریکا با تولیـد  10میلیون و 818
هـزار دسـتگاه خـودرو در رتبـه دوم قـرار دارنـد.
ژاپـن ،آلمـان و هند نیـز به ترتیـب رتبه های سـوم
تا پنجم را به خـود اختصاص داده انـد .همچنین
ایران با تولیـد  ۸۲۱هزار و  ۶۰دسـتگاه خودرو،
بـه عنـوان بیسـتمین خودروسـاز بـزرگ جهـان
معرفی شـده اسـت.

