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پل کروگمن ،اقتصاددان نوبلیست از اقتصاد پساکرونا میگوید

تصمیم های اقتصاد پساکرونا چگونه باید باشد

صفحه 10

مالیات از خانههای خالی کافی نیست

یادداشت

معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد

اولویت اول دولت رسیدگی به مسائل و
مشکالت معیشتی و اقتصادی جامعه است
دولت در حال حاضر با کاال برگ کردن کاالها مخالف است

1
گزارش

2
پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری

بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دولــت،
اســحاق جهانگیری ظهر دیروز (چهار شــنبه)
در حاشــیه جلســه هیــأت دولــت با اشــاره به
کوپنــی بودن کاالهــا در زمان جنــگ تحمیلی
گفت :در زمان جنگ ،ســتاد بســیج اقتصادی
و تشــکیالت وســیعی بــه عنوان مراکــز تهیه و
توزیــع کاال در سراســر کشــور فعال بــود که در
ســالهای اخیــر ایــن تشــکیالت و فرآیندهــا
تغییــر کرده و نوعــی نظام آزاد توزیــع کاال در
کشور شکل گرفته است.
جهانگیری با اشــاره به اینکه اگر قرار باشد
کاالهــا از طریــق کاالبــرگ در اختیــار مــردم
قــرار گیــرد ،باید ابتــدا ســاز و کار آن در دولت
ایجاد شــود ،تصریح کرد:البته شــرایط کشــور
بــه گونــهای اســت کــه بــرای تأمیــن کاالهــا با
محدودیــت مواجــه نیســتیم و خوشــبختانه
کاالهــای مورد نیــاز به وفــور در اختیــار مردم
قرار دارد.
جهانگیــری در ادامــه بــا یــادآوری اینکــه
شــرایط کشــور از نظــر اقتصــادی و مســائل
تحریم شــرایطی سخت و دشوار است ،افزود:
در ایــن شــرایط مشــکالت معیشــتی مــردم
جدی اســت و اولویت اول دولت نیز رسیدگی
به مســائل و مشــکالت معیشــتی و اقتصادی
جامعه است و تا حدی که مقدور باشد دولت
تــاش خواهد کــرد تا روند توســعه کشــور نیز
ادامه پیدا کند.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا بیــان
اینکــه علیرغــم محدودیت منابــع ،دولت در
ســال جاری تصمیمات خوبــی را برای بهبود
معیشــت مــردم اتخــاذ کــرد ،گفــت :دولــت
تــاش کــرد میــزان پرداختــی بــه کارکنــان،
بازنشســتگان ،فرهنگیــان ،اســاتید دانشــگاه
و همــه اقشــاری کــه حقــوق ثابــت دریافــت
میکنند را افزایش دهد تا بخشی از فشارها بر
مردم کاهش یابد.
جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت اهتمام
ویــژهای بــرای تأمیــن کاالهــای اساســی مورد
نیــاز جامعــه دارد بخصــوص کاالهایــی که با
ارز ترجیحــی  4200تومــان تأمیــن میشــود،
خاطرنشــان کــرد :دولت تالش میکند ســایر
اقــام و کاالهــا نیز در بــازار به وفــور در اختیار
مــردم باشــد البتــه ممکــن اســت کــه قیمت
برخــی از ایــن کاالهــا بــاال باشــد اما سیاســت
اصلی دولت این است که این کاالها به میزان
کافی و به وفور در اختیار مردم قرار گیرد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری یکــی از
جهتگیریهــای دولــت را حمایــت از بخش
تولید عنوان و خاطرنشــان کرد :کارگروههایی
در زمینــه رفع موانــع پیــش روی تولید فعال
هســتند که یکــی از ایــن کارگروههــا در وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت و بــا حضــور
دســتگاههای ذیربط به صورت مستمر برگزار
میشود.

جهانگیــری افزود:اقتصاد مقاومتی نیز به
عنوان مهمترین سیاست در دستور کار دولت
قرار دارد و ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
رســیدگی به مسائل تولید ،اشــتغال و اقتصاد
کشور را دنبال میکند.
معــاون اول رئیس جمهوری خاطرنشــان
کــرد :بــا دســتوری کــه مقــام معظــم رهبری
دادنــد ،در جلســه روز گذشــته شــورای عالــی
هماهنگــی اقتصادی ســران قوا تأکید شــد که
کارگروهــی برای جهــش تولید و حل مســائل
و موانــع پیــش روی تولیــد ایجاد شــود که این
کارگروه از هفته آینده فعال خواهد شد.
جهانگیری بــا تأکید بر اینکــه بخش تولید
همچنــان در رأس امــور کشــور قــرار دارد،
گفــت :خوشــبختانه در هر یــک از بخشهای
تولیدی کشور نظیر بخش کشاورزی ،صنعت
و معــدن ،نفــت و گاز ،نیرو و راه آهن ،شــاهد
ســرمایه گذاری و دســتاوردهای قابل توجهی
هســتیم و طرحهایی که هر پنجشــنبه توســط
رئیــس جمهــوری افتتــاح میشــود ،جــزو
طرحهای بزرگ و افتخارآمیز کشور است.
معــاون اول رئیــس جمهوری بــا یادآوری
اینکــه حجــم تجــارت خارجــی کشــور بیــش
از صــد میلیــارد دالر در ســال اســت ،گفــت:
ایــن میــزان از حجم تجــارت خارجی ســاالنه
ایــران را جــزو کشــورهای رده بــاال در حــوزه
اقتصــاد و تجــارت خارجی قــرار میدهد و در
چنین کشــوری ضرورتی برای توزیع کاالبرگ
احساس نمیشود.
معــاون اول رئیس جمهــوری همچنین با
اشــاره به حادثه انفجار در کشــور لبنان گفت:
حادثــه تلــخ انفجــار در بیــروت را بــه مــردم
مقــاوم لبنــان و دولــت ایــن کشــور تســلیت
میگویم .این موضوع امروز در جلســه هیأت
دولــت هم مورد بحث و بررســی قــرار گرفت
و جمهــوری اســامی ایــران از جــان باختــن
و مجــروح شــدن مــردم عزیــز لبنــان بســیار
متأســف اســت و جمعیــت هــال احمــر نیز
اعــام آمادگــی کــرده تــا در تأمیــن نیازهــای
بهداشتی و درمانی به این کشور کمک کند.
جهانگیــری همچنیــن بــا تبریــک
روزخبرنگار بــه خبرنگاران اظهار داشــت :جا
دارد یاد شــهید صارمی را که مصداق واقعی
انســانی متعهد ،مســئول ،دلســوز و پرکار بود
گرامــی بداریم که در مکانی ســخت و دشــوار
حضــور پیدا کرد و جــان خود را در این مســیر
تقدیم کرد و به شهادت رسید.
وی بــا اشــاره به اینکه حوزه مســئولیت کار
خبر و رســانه بســیار ســنگین و دشــوار اســت،
تصریــح کــرد :وظیفــهای بســیار ســنگین بــر
دوش خبرنــگاران قــرار دارد تا هــم زبان نقد
مردم به مســئولین و هم زبان انتقال مســائل
نظــام و کشــور به صــورت دقیق بــه جامعه و
مردم باشند.

گزارش

گــروه ا قتصادی /در حالی که کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس کلیات طــرح تأمین کاالهای
اساسی را که در آن کوپنی شدن کاالها آمده در نشست روز سهشنبه خود تصویب کرد ،معاون
اول رئیــس جمهوری نســبت بــه آن موضعگیری کــرد و گفت :دولــت تا این لحظــه با توزیع
کاالبرگ موافق نیســت و علت آن این اســت که اگر دولت بخواهد اقــام و کاالها را از طریق
کاالبرگ به دســت مردم برســاند ،باید همه امور در بخش تأمین و توزیع به اقصی نقاط کشــور
را برعهده بگیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز گذشته در
جلســه علنی طرح اصالح مــاده  ۵۴مکرر قانون
مالیاتهای مستقیم را که در راستای اخذ مالیات
از خانههای خالی اســت بررســی کــرده و آن را به
علیرضا سرحدی تصویب رساندند ،بر این اساس ،دریافت مالیات
عضو انجمن صنفی از خانههای خالی به فاز اجرایی نزدیک میشود.
مهندسان صنعت
هــدف از دریافت مالیــات از خانههای خالی این
ساختمان
اســت که برخیها با هدف سوداگری نتوانند بازار
مســکن را تحتالشــعاع رفتارهای خود قرار دهند و از سویی افزایش عرضه
ملک باعث شــود که قیمت مسکن در مســیر کاهش قرار گیرد .در این میان
اگر صاحبــان ملک تمایلی به اجاره یا فروش خانههای خالی خود نداشــته
باشند ،دولت میتواند به درآمدهای مالیاتی دست پیدا کند.
اما به نظر میرسد با وجود شرایط اقتصادی کشور این راه نمیتواند منجر به
کاهش قیمت مسکن و ساماندهی آن شود و برای آنکه در این حوزه بتوان به
نتایج مطلوبی دست یافت بایستی راهکارهای تکمیلی اتخاذ شود .افرادی
کــه خانههــای خالی دارنــد هدف آنها تنها احتکار مســکن نبوده اســت ،این
افراد از طریق پول ناپاک و با هدف پولشویی توانستند صدها و هزاران واحد
مســکونی خریداری کنند .این افراد با پرداخت مالیات هم مشکلی ندارند و
مانند گذشته رویه خود را ادامه میدهند.
ادامه در صفحه 8

ایران برای نخستین بار مجهز به سامانه پایش مصرف انرژی
در ساختمانها میشود

مقصر اتالف انرژی در ایران کیست ؟

 صحبت از مبحث 19مقررات ملی ســاختمان که میشود ،ارقام متفاوتی
از میزان هدررفت انرژی در ســاختمانها به گوش میرســد .از مصرف 2.5تا3
برابری انرژی ساختمانهای ایران نســبت به برخی کشورهای همسایه گرفته تا
رعایتکمتراز 20درصدیاینقانوندرکلکشور.برخیازکارشناسانمیگویند
که ساالنه 450کیلووات ســاعت بر مترمربع تا 650کیلووات ساعت بر مترمربع
انرژیدرساختمانهایایرانمصرفمیشود؛درحالیکهاینرقمدرکشورهای
اروپاییمعادل50کیلوواتاست.
صفحه 9

با تصویب مجلس؛

جزئیات دریافت مالیات
از خانههای خالی مشخص شد

 با تصویب اصالح ماده ۵۴قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس ،سازوکار جدید
اخذ مالیات از خانههای خالی مشخص شد .الیحه اصالح قانون مالیاتهای مستقیم
ســال  94از ســوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شــد .به موجب اصالح این قانون،
اخــذ مالیات از خانههای خالی در دســتور کار قــرار گرفت اما بهدلیل اینکــه راهاندازی
ســامانه جامع امالک و مســتغالت که باید اطالعات واحدهای مســکونی کشــور در آن
ثبت میشــد ،به کندی پیش رفت و پس از  5ســال ،اجرای قانون و دریافت مالیات از
مالکان حدود 2.5میلیون خانه خالی به سرانجام نرسید.
صفحه 8

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتوگو با «ایران»:

بزرگترین طرح متانول جهان امروز افتتاح میشود

گــروه ا قتصــادی 3 /طــرح از  27طــرح جهــش دوم
پتروشــیمی امــروز بــه افتتــاح میرســد .افتتاحهایی که
ظرفیــت رســمی تولیــد متانــول ایــران را  4میلیــون تن
افزایــش میدهد و ظرفیــت تولید کاتالیســت مورد نیاز
تولید انواع پلیاتیلنها را هم  ۱۰۰تن در سال باال میبرد.
دربــاره این طرحها ،مدیرعامل شــرکت ملی صنایع
پتروشــیمی بــه «ایــران» توضیــح میدهد :پتروشــیمی
کاوه،پتروشــیمی کیمیــا پــارس خاورمیانه و کاتالیســت
پتروشــیمی لرستان ســه طرح افتتاحی امروز هستند که
حدود  ۴میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشــیمی کشــور
میافزاینــد و صنعت را یک گام به هدف برنامه ششــم
توســعه یعنی رســیدن به ظرفیت تولید  100میلیون تن
در سال نزدیکتر میکند.
ëëبزرگترین واحد متانول جهان
بهــزاد محمدی دربــاره ســرمایهگذاری انجام شــده
بــرای رســیدن به ایــن ظرفیــت  4میلیون تــن میگوید:
حدود  ۱.۵۷میلیارد دالر برای تحقق این میزان ظرفیت
تولید سرمایه گذاری شده است.
او با اشــاره به اینکه یکــی از طرحها رکــورد بزرگترین
واحــد متانول جهان را به نام خود ثبت میکند ،توضیح
میدهــد :بزرگترین طــرح متانول جهــان همان طرح

سد  2000دالری طال شکست

پیشروی طال در باالی  ۲۰۰۰دالر

قیمــت طــا پس از شکســتن مــرز  ۲۰۰۰دالر در سهشــنبه
شــب ،تحت تأثیــر تقاضا بــرای دارایی امــن و افت ارزش
دالر امریــکا ،در معامالت روز چهارشــنبه بــازار جهانی به
پیشــروی در باالی این مرز تاریخی ادامه داد .البته انفجار
در بیروت نیز به اعتقاد کارشناسان در رشد تاریخی اونس
طالی جهانی اثر داشته است.
بهای هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز
گذشــته بازار سنگاپور  ۰.۲درصد رشد کرد و به  ۲۰۲۲دالر و
 ۱۹ســنت رســید .در بازار معامالت آتــی امریکا ،هر اونس
طال  ۰.۹درصد رشــد کرد و به  ۲۰۳۹دالر و  ۴۰سنت رسید.
بهای معامالت این بازار روز سهشــنبه  ۳۴دالر و  ۷۰سنت
معــادل  ۱.۷درصــد افزایــش یافــت و در  ۲۰۲۱دالر بســته
شد .بهگفته کایل رودا ،تحلیلگر شرکت آیجی مارکتس،
کاهش ارزش دالر و بازده اسمی و ادامه گمانه زنیها درباره
رشــد اقتصاد جهانی و بســته نجات مالــی امریکا ،عوامل
مؤثــر در باال بردن قیمت طال بودهاند .افزایش موارد ابتال
به ویــروس کرونا همچنــان در امریــکا ادامــه دارد و دهها
ایالــت این کشــور برنامههای بازگشــایی را متوقف کرده یا
از آن عقــب نشســتهاند .آمار مبتالیان جهانــی به بیش از
 ۱۸.۴۱میلیون نفر رســیده است .رشد سریع موارد ابتال به
امیدهــا برای احیای اقتصادی ســریع امریــکا لطمه زده و
باعث سقوط بیسابقه بازده اوراق خزانه پنج ساله شده و
هزینه نگهداری طال را کاهش داده است .شاخص دالر در
برابر رقیبانش  ۰.۳درصد افت کرد و طال را برای خریداران
غیرامریکایی ارزانتر ساخت/.ایسنا

نخســت پتروشــیمی متانــول کاوه اســت کــه امــروز بــه
بهرهبرداری میرســد .این پتروشــیمی با سرمایهگذاری
 ۹۵۰میلیــون دالری بخــش خصوصــی در منطقــه دیــر
استان بوشهر اجرا شده است.
معــاون وزیر نفت میگوید :ایــن واحد به تنهایی۲.۳
میلیون تن در ســال که معادل  7هزار تن در روز اســت،
بــه تولید متانول کشــور میافزایــد .خوراک ایــن واحد ۶
میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز است.
بــه گفتــه محمدی ،مجتمــع متانــول کاوه  1350نفر
اشتغالزایی به دنبال دارد.
 ۳۰۰ëëمیلیون دالر درآمدزایی جدید از عسلویه
همچنین امروز پتروشــیمی کیمیا پــارس خاورمیانه
بــا ســرمایهگذاری  ۶۰۰میلیــون دالر در عســلویه افتتاح
میشــود و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی
دربــاره آن میگویــد :خــوراک ایــن پتروشــیمی روزانــه
 ۴.۵میلیــون مترمکعب گاز طبیعی اســت .این واحد با
ظرفیت تولید  ۱.۶۵میلیون تن متانول در ســال ســاخته
شده که معادل  ۵هزار تن متانول در روز است.
به گفته محمدی ،پتروشیمی کیمیا پارس خاورمیانه
 ۷۰۰نفــر اشــتغالزایی مســتقیم دارد ۵۰ .درصــد از کل
ســرمایهگذاری نیز در داخل کشــور هزینه شــده و درآمد

پیشبینیشــده ســاالنه برای این پتروشــیمی براســاس
قیمتهــای ثابــت ســال  ،۹۵حــدود  ۳۰۰میلیــون دالر
برآورد میشود که البته با افت قیمتها در نتیجه شیوع
ویروس کرونا این رقم متغیر است.
ëëجهش در تولید متانول تا 1404
آن طــور که معاون وزیر نفت میگوید ،در ســال 1404
ظرفیــت تولید متانول بــه  25میلیون تن میرســید که 4
میلیون تن آن امروز افتتاح خواهد شد .این نشان میدهد
کــه ایران متانــول قابل دســترس زیــادی دارد و با تجاری
کــردن دانش فنی تبدیــل متانول به پروپیلــن میتوانیم
تولید این محصول استراتژیک را افزایش دهیم.
معــاون وزیر نفت با اشــاره به اهمیت تبدیل متانول
به پروپیلن بیان میکند :کشــور به کاتالیســت مصرفی و
دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن دست یافته است.
پروپیلن محصول بســیار با ارزشی است که در دنیا از آن
به عنوان «خاویار صنعت پتروشیمی» یاد میشود و در
ادامه زنجیره به تولید پلی پروپیلن و سایر محصوالت با
ارزش میانجامد .ما هم به دانش فنی تولید پروپیلن از
متانول دست پیدا کردهایم و با تجاری سازی این دانش
فنــی باب جدیدی در تولیــد پروپیلن و تکمیل زنجیره از
مسیر گاز طبیعی ایجاد میشود.

 30ëëمیلیون دالر درآمدزایی کاتالیستی
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی آخرین
طرحــی را کــه امــروز افتتــاح میشــود مربــوط بــه تولید
کاتالیســت پتروشــیمی لرســتان دانســت و گفــت :برای
ایــن طرح  ۲۰میلیون دالر ســرمایهگذاری شــده اســت و
کاتالیستهای مورد نیاز تولید انواع پلیاتیلنها را تولید
میکند.
به گفته محمدی ،ظرفیت تولید کاتالیست این طرح
 ۱۰۰تن در ســال خواهــد بود و با اجــرای آن برای  ۶۰نفر
اشــتغال مســتقیم ایجاد میشــود .درآمد طــرح نیز ۳۰
میلیون دالر در سال برآورد شده است.
آن طــور که معاون وزیر نفت میگوید  ۱۳طرح دیگر
پتروشــیمی نیز تا پایان ســال افتتاح میشــود که شرکت
پاالیــش گاز بیدبلنــد خلیــج فــارس،طرح پتروشــیمی
سبالن  ،پتروشیمی لردگان  ،پتروشیمی ایالم ،پتروشیمی
مسجد سلیمان وپروژه پلیپروپیلن خمین از این جمله
هستند.
بــه ایــن ترتیب با تکمیــل جهش دوم پتروشــیمی تا
پایان سال  1400ظرفیت تولید پتروشیمی به  100میلیون
تن در ســال میرســد و نســبت به ابتدای دولت یازدهم
دوبرابر میشود.

