
گويا كسري بودجه قابل مالحظه دولت موجب 
شد تا باالخره توجهات به ماليات بر مسكن و 
خانه هاي خال�ي و منازل و خ�ودروي لوكس 
در س�ال 99معطوف ش�ود، در همين راس�تا 
رئيس كميس�يون اتحاديه امالك كش�وري 
نيز به اش�تباه خ�ود در تقاب�ل ب�ا ماليات بر 
عايدي س�رمايه اعتراف كرد وگفت: ماليات 
مذكور موجب رش�د قيمت مسكن نمی شود. 
به گزارش »جوان«، اگر چه همه توجهات به كسري 
بودجه سال 99 معطوف است و در همين راستا نيز 
در رهگذر بررسي اليحه بودجه سال99 كميسيون 
تلفيق ماليات هاي��ي را با هدف تأمين مالي صحيح 
هزينه هاي دولت ديده است. هرچند كه اين مصوبه 
نيز از سوی كارشناسان به نقد كشيده شده و مبلغ 
10ميليارد تومان را گامی در جهت تعديل ماليات 

برخانه های لوكس تلقی كرده اند.
  تاجگ�ردون: اخ�ذ ماليات از خ�ودرو و 

مسكن مصوب شد
رئيس كميس��يون تلفيق بودجه مجلس با بيان 
اينكه اگ��ر بحث مولد س��ازي دارايي هاي دولت 
خوب عملياتي شود احتمال دارد كسري بودجه 
99 زي��ر 110 هزار ميليارد تومان اس��ت، گفت: 
براي اولين ب��ار خانه هاي لوك��س 10 ميليارد 
تومان و باالتر، مشمول ماليات ساالنه مي شوند. 
همچنين اعمال ماليات ب��ر خانه هاي خالي كه 
در تهران بيش از 600هزار خانه اس��ت هم سال 
آينده به همت شهرداري ها عملياتي مي گردد و 
اخذ ماليات ب��راي خودروهاي لوكس باالي يك 
ميليارد تومان در بودجه سال آينده مصوب شد 
كه الزم االجرا خواهد بود. غالمرضا تاجگردون 
در خصوص ميزان فروش نفت و سهم آن در 
بودجه سال آينده ادامه داد: براي سال آينده 
نرخ فروش نفت حدود يك ميليون بشكه در 
روز پيش بيني شده اين در حالي است كه در 
شرايط فعلي و تحريم هاي نفتي حدود 600 

هزار بشكه نفت به فروش مي رسد. 
تاجگ��ردون در مورد پيش��نهاد قيمت گذاري 

حامل هاي انرژي در اليحه بودجه سال آينده 
افزود: بحث حامل هاي انرژي بس��ته و تصميم 
به اجراي آن گرفته ش��د. س��هميه اختصاص 
يافت��ه بنزين ام��كان اصالحات��ي دارد كه در 
حال حاضر قابل پيش بيني نيس��ت. دو س��وم 
مصرف كنندگان س��وخت در ح��ال حاضر از 
س��هميه خود اس��تفاده مي كنند و با توجه به 
اينكه اگر نرخ بنزي��ن به صورت تك نرخي و بر 
فرض 2 هزار توم��ان تعيين گردد عماًل قيمت 

35 درصد افزايش يافته است. 
او با اشاره به اينكه امس��ال در مركز پژوهش ها 
سيستم اطالعات بانكي و اطالعات حساب ها به 
هم متصل شده اند كه فرار مالياتي را به حداقل 
ممكن برساند. گفت: در مصوبات اخير كميسيون 
تلفيق استفاده از سامانه فروش متصل به سازمان 
ام��ور مالياتي ش��امل همه صنوف مي باش��د و 
فقط مربوط به دو رس��ته شغلي پزشكان و وكال 

نمي شود. 
  جزئيات اخذ ماليات طبقه اي از امالك 

و خودروهاي لوكس
بررسي مصوبات كميسيون تلفيق نشان مي دهد 
از س��ال آينده ماليات هاي جديدي بر خودرو و 

خانه هاي لوكس اعمال خواهد شد. 
بر اس��اس بند الحاقي به اليحه بودجه توس��ط 
كميس��يون تلفيق بودجه، هر واحد مسكوني با 
احتساب عرضه و اعيان و ارزش روز معادل 100 
ميليارد ريال و بيش��تر به نرخ هاي زيرمجموعه 

ماليات بر دارايي مي باشد:
نسبت به مازاد 100 ميليارد ريال تا 150 ميليون 
ريال يك در هزار، نس��بت به م��ازاد 10 ميليارد 
تومان ت��ا 25 ميليون تومان 2 در هزار، نس��بت 
به مازاد 25 ميليارد تومان تا 40 ميليون تومان 
3 در هزار، نس��بت به مازاد 40 ميليارد تومان تا 
60 ميليارد تومان 4 در هزار و نسبت به مازاد 60 

ميليارد تومان به باال 5 در هزار. 
در محاس��به ماليات موضوع اين ماده هر واحد 
مسكوني يك واحد مستقل محسوب و جداگانه 

مشمول ماليات مي باشد. 
همچنين ان��واع خودروه��اي س��واري و وانت 
دوكابين داراي شماره انتظامي شخصي با ارزش 
يك ميليارد تومان و بيشتر بر اساس ارزش روز 
خودرو به نرخ هاي زيرمشمول ماليات بر دارايي 
است. نس��بت به مازاد يك 1/5 ميليارد تومان: 
0/5 درصد، نس��بت به مازاد يك ميليارد تومان 
تا 3 ميليون تومان: يك درصد و نس��بت به مازاد 

3ميليون تومان: 1/5 درصد مي باشد. 
اين در حالي است كه موارد چون:

 1- واحدهاي مسكوني در حال ساخت 
2- امالك و خودروها در سال تملك

3- واحد مس��كوني و خودرو متعلق به اشخاص 
موضوع ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم

4- خودروهاي توليد داخل قبل از فروش توسط 
كارخانه هاي سازنده 

 5 - خ��ودروي واردات��ي قب��ل از ورود توس��ط 
نماين��دگان رس��مي مش��مول اي��ن مالي��ات 

نمي باشند. 

  رئيس اتحاديه امالك:مخالفتم با ماليات 
بر عايدي مسكن از اول اشتباه بود

از سوي ديگر، در شرايطي كه خريد و فروش در 
بازار مسكن به دليل س��فته بازي سال هاي 96 و 
97 كه به رش��د 200 درصدي ميانگين قيمت 
مسكن منتج شد، چنان سقوط آزاد داشته است 
كه روز گذش��ته برخي اين بازار را گرفتار مرگ 
مغزي تا 1400معرفي مي كنند، رئيس اتحاديه 
امالك كش��وري گفت: مخالفتمان با ماليات بر 

عايدي مسكن از ابتدا اشتباه بود. 
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با »فارس« با 
اشاره به اينكه ماليات بر عايدي مسكن مي تواند 
به كاهش التهاب بازار مسكن كمك بسيار زيادي 
كند، گفت: همواره با ماليات بر عايدي مس��كن 
مخالف بودم و معتقد ب��ودم كه اين طرح قيمت 
مسكن را باال مي برد، اما بعد از مطالعات اجمالي 

متوجه شدم كه ما داريم اشتباه مي كنيم. 
خسروي ادامه داد: در حال حاضر در 180 كشور 
دنيا ماليات بر عايدي مسكن و ساير بازارها مثل 
طال اجرا مي شود و اين تصور غلط كه ماليات بر 
عايدي مسكن يا ماليات بر عايدي سرمايه به تمام 

دارايي اشخاص وضع خواهد شد اشتباه است. 
  س�فته بازان ب�ا بخ�ش مس�كن باي�د 

خداحافظي كنند 
در اين ميان، خس��روي اظهار داشت: ماليات بر 
عايدي سرمايه سال هاست كه در امريكا و ساير 
كشورهاي پيش��رفته به فراخور وضعيت داخلي 
كش��ور خود اجرا و پياده مي ش��ود و باعث شده 
تا از ورود واسطه ها و س��وداگران به بازار مسكن 

جلوگيري شود. 
رئيس اتحاديه مش��اوران امالك ب��ا بيان اينكه 
لئوناردو ليبرمن، اقتصاددان امريكايي در س��ال 
2015 اعالم كرد ك��ه عدم درياف��ت ماليات بر 
عايدي س��رمايه موجب فعاليت هاي احمقانه و 
تشديد فعاليت هاي غيرتوليدي مي شود، تأكيد 
كرد: عدم اجراي ماليات بر عايدي سرمايه باعث 
مي شود تا س��رمايه ها از بين برود و سرمايه ها به 

سمت بخش مولد حركت نكنند. 
وي افزود: قطعاً ماليات بر عايدي مسكن براي 
دهك هاي پايين جامعه اجرا و اعمال نمي شود 
و اين برنام��ه و ط��رح تنها ب��راي واحدهاي 
مس��كوني كه بيش از نياز خريداري مي شود 

اعمال خواهد شد. 
در ش��رايطي كه بازار مس��كن از س��ال 92 در 
ركود ب��ود و انتظار مي رفت بازار مس��كن بدون 
افزايش قيمت در س��ال هاي 96 از ركود خارج 
ش��ود، اما س��فته بازي هايي كه در سال هاي 96 
الي 98 در بازار مس��كن انجام گرفت قيمت در 
بازار مسكن را ش��كل مصنوعي دستكاري كرد 
و همين عدم مراقبت از نرخ تعادلي مسكن هم 
اكنون بازار ساخت و س��از و مبادالت و صنابع و 
مشاغل وابسته به بخش مسكن را به طور كل در 
ركود بس��يار جدي فرو برده است،  به طوري كه 
كارشناس��ان معتقدند بازار بايد با ابزار مالياتي 
و تغيير روش محاسبه قيمت و تغييرات قيمت 
مس��كن با افت قيمت مواجه شود تا كم كم بازار 
مبادالت و صنايع و مشاغل وابسته به مسكن از 

ركود خارج شوند
ماليات بر عايدي س��رمايه در حالي سال هاست 
روي آن و مزيت هاي آن تأكيد شده كه همچنان 
در مس��ير تصويب در مجلس و قانون شدن قرار 
دارد و در حال حاضر در وزارت امور اقتصادي و 

دارايي در حال بررسي كارشناسي است.
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براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران

 ماليات بر مسكن هاي لوكس و خالي 
و خودروهاي لوكس تصويب شد

ماليات بر 600هزار خانه خالی تهران و خانه های لوكس با قيمت باالی 10ميليارد تومان در كميسيون تلفيق تصويب شد

نوسانات گوجه اي متأثر از ارز چند نرخي! 
در فصول توليد محصوالت كشاورزي در فضاي مجازي فيلم هاي زيادي 
انتشار مي يابد و در آن كشاورزان و باغداران ناله كنان محصوالتي را نشان 
مي دهند كه جمع آوري آنها توجيه اقتصادي ندارد. هندوانه، گوجه فرنگي، 
سيب زميني، پياز و سيب درختي محصوالتي هستند كه بارها تصاويري 
از آنها را ديده ايم، اما با فاصله اي چند روزه ناگهان شاهد ناياب شدن همان 
كاالهايي هستيم كه جمع آوري آنها به گفته كشاورز حتي هزينه كاميون 
را هم تأمين نمي كند و اين بار ناله ها سهم مصرف كننده نهايي يعني مردم 
است كه مثاًل چرا ناگهان قيمت گوجه فرنگي از كيلويي 1500 تومان به 

كيلويي 15000 تومان ميرسد! 
در چنين زماني است كه مس��ئوالن نيز با فشار رس��انه ها در پاسخ به 
سؤاالت خبرنگاران دست كم در سال جاري به عواملي چون سيل گرگان 
و وضعيت آب و هوايي و تأخير در برداشت را بهانه مي كنند و بعد به مردم 
وعده ارزاني تا يك م��اه آينده را مي دهند، اما آي��ا واقعاً اين موضوعاتي 
كه معموالً از سوي مسئوالن و دس��ت اندر كاران بازار مطرح مي شود،  
عامل اصلي گراني ناگهاني مي شود؟ اگر چنين عواملي در گراني برخي 

محصوالت كشاورزي دخيل نيست، پس عامل اصلي چيست؟ 
 پاسخ را مي توان در اشاره تلويحي سرپرست وزارت جهاد كشاورزي جست. 
سرپرست وزارت جهاد كشاورزي ديروزدر همايش ملي مديران ستادي و 
استاني سازمان مركزي تعاون روستايي گفت: » پايين نگهداشتن نرخ به 
بخش كشاورزي ضرر زيادي زد و اين بخش را بسيار آزار داد و بنده خيلي 
خوشحال مي شوم اگر ارز تك نرخي شود چون اين مسئله به نفع بخش 
كشاورزي است.«  اين شايد يكي از مهم ترين اعترافاتي است كه سرپرست 
وزارتخانه جهاد كشاورزي به عنوان يك مسئول دراين حوزه به آن اشاره 
كرده است. كش��اورزان امروز در حالي نقش مهم و كليدي تأمين امنيت 
غذايي را بر عهده دارند كه نوسانات قيمتي در بازار داخلي باعث بي انگيزگي 

آنها شده است و از سوي ديگر باعث تعجب مصرف كنندگان! 
حقيقت ماجرا آنجايي اس��ت كه متأس��فانه با كاهش درآمدهاي نفتي 
دسترسي به درآمدهاي ارزي از مسيرهاي ديگر براي دولت جذاب شده و 
از سوي ديگر اختالف قيمت محصوالت با قيمت هاي سركوب شده داخلي 

و قيمت هاي ارزي در كشورهاي همسايه تعادل تقاضا را برهم مي زند. 
به عبارت ديگر سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي با نوعي پارادوكس 
ناشي از ارزهاي چند نرخي و عدم تعادل بزرگ قيمت ميان محصوالت 
كشاورزي در سطح منطقه شده اس��ت) به عنوان مثال قيمت داخلي 
گوج��ه 1500 تومان اس��ت در حالي كه قيمت خريد تجار همس��ايه 
1/5 دالر( و چون دولت نيز از آمدن ارز ذينفع اس��ت، بنابراين قادر به 
تصميم گيري به موقع و تنظيم درست بازار نيست و از اين رو زماني به 
كش��اورز براي جلوگيري از افزايش قيمت محصوالت كشاورزي زور 
مي گويد و زماني با باز كردن در هاي صادرات و كمبود شديد محصول در 
داخل به مصرف كننده نهايي اجحاف مي كند و به گفته رئيس اتحاديه 
ميوه و تره بار اجازه مي دهد تا » گوجه هاي كال و سبز را هم پاكستاني ها 
با خود ببرند «.   از اين رو اس��ت كه در بازار محصوالت كش��اورزي پر 
مصرف كش��ور با دخالت هاي بي محاباي دولتي ناشي از وجود ارزهاي 
چند نرخي كه قيمت محصوالت داخلي را بر مبناي ان تعيين مي كنند، 
در عمل به نوسانات شديد قيمتي در بازار مصرفي دامن مي زنند و نمود 
آن را مي توانيد در آمارهاي نيم بند بانك مركزي از قيمت خرده فروشي 

محصوالت و كاالهاي خوراكي در ماه هاي مختلف دريافت. 
از اين رو است كه محصوالتي مانند:گوجه، سيب زميني، پياز يك روز 
مردم را با رفتن به در مغازه ها و ديدن كيفيت يا قيمت اين محصوالت 
در شوك فرو مي برند و يك روز هم كش��اورز و باغدار با ارزاني بيش از 
حد به سر و صورت خود مي كوبد كه :  اي مردم و مسئوالن بياييد و اين 

محصوالت را مجاني ببريد و بخوريد ال اقل اسراف نشود!

تعيين جرايم سنگين براي قاچاق خاك
معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه مصرف آب در بخش كشاورزي 
در كشور كمتر از 70 درصد است، گفت:  آيين نامه اجرايي قانون حفاظت 
از خاك نهايي ش�ده و به زودي براي تصويب به دولت ارائه مي شود. 
به گزارش »فارس«، عليمراد اكبري در حاشيه افتتاح چهارمين نمايشگاه 
بين المللي كشاورزي با بيان اينكه ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي 65 
تا 70 درصد است، گفت: طرحي با عنوان »تعيين مصرف آب كشاورزي« 
را اجرا مي كنيم كه در اين طرح 35 محصول هدف را مورد بررس��ي قرار 
گرفته و نتايج حاصل از اين طرح نشان مي دهد كه مصرف آب در بخش 

كشاورزي كمتر از 70 درصد است. 
اكبري به كيفيت آب نيز اش��اره كرد و گفت: براي اس��تفاده بهينه از آب 
كشاورزي بايد مانع از شوري آن ش��ويم كه در اين صورت عملكرد گياه 
كاهش مي يابد. اين مقام مس��ئول به محصوالتي اشاره كرد كه در كشور 
آبياري كمتري انجام مي ش��ود كه از آن جمله، گندم، زعفران و س��يب 
درختي است. معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه آيين نامه اجرايي 
قانون حفاظت خاك در مراحل نهايي قرار دارد، گفت: پس از اخذ نظرات 
سازمان هاي مرتبط براي تصويب، تحويل دولت خواهد شد. چند ماه پيش 
هم اين مقام مسئول اعالم كرده بود كه آيين نامه قانون حفاظت خاك در 
مرحله نهايي است، اما موعد نهايي شدن اين آيين نامه دقيق تاكنون اعالم 
نشده است. اكبري در پاسخ به اين سؤال كه آيا سيل اخير در سيستان و 
بلوچستان خسارتي را به زيرساخت هاي س��امانه هاي نوين آبياري وارد 
كرده است يا خير، گفت: هنوز برآورد خسارت انجام نشده ولي احتمال دارد 

و فكر نمي كنم خسارتي به تجهيزات آبياري وارد سازد.

واگذاري خودروسازان به بخش خصوصي 
ضروري است

اگر واگذاري مد نظر وزير صنعت به گونه اي باشد كه پس از آن ديگر دولت 
در اموري همچون قيمت گذاري و تعيين مديرعامل شركت ها دخالتي 
نداشته باشد، مي تواند به رشد و توس�عه صنعت خودرو كمك كند. 
احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان تصريح كرد: اگر واگذاري 
مد نظر وزير صنعت به گونه اي باشد كه پس از آن ديگر دولت در اموري 
همچون قيمت گذاري و تعيين مديرعامل ش��ركت ها دخالتي نداشته 
باشد، مي تواند به رشد و توسعه صنعت خودرو كمك كند. او ادامه داد: 
در حال حاضر ميزان سهام دولت در شركت ايران خودرو و سايپا زير 20 
درصد اس��ت، اما در همه امور جزئي و كلي اين شركت ها كه مهم ترين 
آن قيمت گذاري اس��ت، دخالت دارد و اين روي��ه موجب زيان صنعت 
خودرو كش��ور شده است. به گفته نعمت بخش، س��ال گذشته هر كدام 
از شركت هاي بزرگ خودروس��از 8 هزار ميليارد تومان ضرر داشته اند و 
طي شش ماهه امس��ال نيز زيان هر كدام از اين شركت ها حدود 5 هزار 
و 200ميليارد تومان بوده است. او در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين روش 
باعث گران تر شدن قيمت ها مي شود، گفت: خير، در حال حاضر 70 درصد 
از افراد به قصد سرمايه گذاري، خودرو مي خرند و اگر قيمت كارخانه و بازار 
نزديك به هم شود، بسياري از واس��طه ها حذف شده و با توجه به ايجاد 

تعادل در عرضه و تقاضا، قيمت ها هم متعادل خواهد شد. 
.................................................................................................................

چه قطعات خودرويي بعد از تحريم 
داخلي سازي شد ؟ 

با ش�روع تحريم ها قطعه س�ازان به دليل عدم همكاري ش�ركاي 
خارجي ب�ه فكر چ�اره افتادن�د و تنه�ا راه گ�ذر از اين ش�رايط 
 )High Tech( س�خت را داخلي س�ازي قطعات با تكنولوژي باال
دانس�تند كه زمينه و انگي�زه داخلي س�ازي قطعات ت�ك مانند 
ECU، كنترلر ايربگ )ACU(، جلو آمپ�ر، مولتي مديا، پنل هاي 
نمايش دهن�ده اطالع�ات، كنت�رل بدن�ه ب�ه دلي�ل تحريم ها و 
عدم تأمي�ن آن، براي كروز ايجاد ش�د و ب�ه توليد انبوه رس�يد.
  نادر سخا، مدير عامل شركت خصوصي قطعه سازي كروز در جريان 
چهارمين جلسه كميس��يون اقتصاد دانش بنيان ستاد علم و فناوري 
دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي كه در سايت دو شركت صنايع 
توليدي كروز برگزار ش��د، با بيان اين مطلب گفت: در اين س��ال ها از 
دانش و تخصص مهندس��ين، دانش��جويان، نخبگان و دانشگاه هاي 

داخلي براي حل مسائل بنيادي استفاده كند. 
وي گفت: مقرر ش��د تا كارگروهي براي تدوين پيش نويس مدل تشكيل 
كنسرس��يوم ملي خودروي الكتريكي تش��كيل و اي��ن پيش نويس براي 
نهايي سازي در يك نشست نيم روزه با حضور همه ذينفعان مورد بررسي 
قرار گيرد و در صورت لزوم به شوراي عالي انقالب فرهنگي براي تصويب 
ارائه شود. وي گفت: اين شركت با همه مشكالت در حال حاضر برنامه هاي 
توس��عه اي خود را با تكيه بر تحقيق و توس��عه و تأكيد ب��ر افزايش عمق 
داخلي سازي با قدرت ادامه مي دهد و حاصل آن داخلي سازي قطعات زيادي 
با سطح باالي تكنولوژي در داخل است. همچنين كروز در سال 97 از بين 
100 شركت برتر رتبه 41 را در كشور كسب كرده و در حال حاضر اين بنگاه 
اقتصادي در 15 دسته محصول در حال تأمين قطعات براي خودروسازان 
اس��ت. عباس علي آبادي مديرعامل گروه مپنا نيز در مورد داخلي س��ازي 
پلتفرم يادآور شد: قبل از تحريم ها به دليل هدايت نادرست دولت نتوانستيم 
به داخلي س��ازي پلتفرم دس��ت يابيم. عالوه بر آن به دلي��ل عدم توجيه 
اقتصادي ظرفيت توليد 1 يا 2 ميليون خودرو در سال، بايد خودروسازان 

پلتفرم هاي خود را يكسان كنند تا توليد آن به صرفه باشد.
.................................................................................................................

افت مشاغل كشاورزي در 14 سال گذشته
 ريزش ۹۰۰ هزار نفري كشاورزان 

بررسي وضعيت اشتغال فعاليت هاي عمده اقتصادي از سال ۸4 تاكنون 
نشان مي دهد، بر خالف اشتغال بخش خدمات و صنعت، اما جمعيت 
شاغل در بخش كش�اورزي با افت 900 هزار نفري مواجه بوده است. 
صنعت، خدمات و كش��اورزي عمده فعاليت هاي اقتصادي را تشكيل 
مي دهند و در سنجش شاخص هاي كالن اقتصادي، اين سه بخش به 
عنوان مبنا مورد بررس��ي قرار مي گيرند. در پايش وضعيت نيروي كار 
كشور و گروه بندي مشاغل نيز، بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات 

به عنوان فعاليت هاي عمده اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرند. 
بر اساس آخرين آمار ساالنه اشتغال كش��ور، در سال 97 جمعيت شاغل 
به اس��تناد يافته هاي مركز آمار ايران 23 ميليون و 813 هزار نفر بود كه 
از اين ميزان حدود 12 ميليون نف��ر در بخش خدمات، بيش از 7 ميليون 
و 600 هزار نفر در بخش صنعت و بالغ بر 4 ميلي��ون و 200 هزار نفر نيز 
در بخش كشاورزي شاغل هستند. بررسي سهم اشتغال هر يك از عمده 
فعاليت هاي اقتصادي »از كل اشتغال كشور« حاكي از آن است كه در سال 
گذش��ته بخش خدمات 50/3 درصد، بخش خدمات 32 درصد و بخش 
كشاورزي نيز 17/7 درصد از اشتغال كشور را به خود اختصاص مي دهند. 
نسبت اشتغال هر يك سه بخش اقتصادي كش��ور در سال هاي مختلف 
نشان مي دهد بخش خدمات بيش��ترين و بخش كشاورزي نيز كمترين 
اش��تغال را به خود اختصاص مي دهند،اما در طول سال هاي گذشته، در 
حالي كه اشتغال بخش خدمات و صنعت روند صعودي داشته اند، اشتغال 
بخش كشاورزي با روند كاهشي مواجه بوده است. جمعيت شاغل در بخش 
خدمات كشور از سال 84 تاكنون در اكثر سال ها روند افزايشي داشته ولي 

افزايش آن از سال 94 نسبت به سال هاي قبل بيشتر بوده است.
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   جوان

ماليات بر عايدي سرمايه 
سال هاست كه در امريكا و 
ساير كشورهاي پيشرفته 
به فراخور وضعيت داخلي 
كش�ور خود اج�را و پياده 
مي شود و باعث شده تا از 
ورود واسطه ها و سوداگران 
به بازار مسكن جلوگيري 
ش�ود. قطع�اً مالي�ات ب�ر 
عاي�دي مس�كن ب�راي 
دهك هاي پايي�ن جامعه 
اجرا و اعمال نمي ش�ود و 
اي�ن برنام�ه و ط�رح تنها 
براي واحدهاي مس�كوني 
كه بيش از ني�از خريداري 
مي شود اعمال خواهد شد


