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کاهش ۱.۸ درصدی متوسط 
قیمت مسکن در تهران

توسعه ایرانی - متوسط قیمت خرید و فروش 
واحدهای مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه 
ســال 1400 نســبت به ماه قبل از آن 1.8 درصد 
کاهش یافت. در اردیبهشــت ماه ســال 1400، 
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شــده از طریق بنگاههای 
معامالت ملکی شهر تهران، 288 میلیون ریال بود 
که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد کاهش نشان می 
دهد. همچنین در ماه مورد گزارش، تعداد معامالت 
آپارتمان های مســکونی شــهر تهران به 3 هزار و 
900واحد مسکونی رســید که نسبت به ماه قبل 
88.1درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 

65.2 درصد کاهش نشان می دهد.
    

قطار ایران به مسکو می رسد؟
ایسنا- در پی امضای تفاهــم نامه بین ایران و 
ارمنستان برای فعال کردن خطوط ریلی دوجانبه 
و کریدور شــمال-جنوب، باید دید که قطار ایران 
از طریق نخجوان به مســکو متصل خواهد شد یا 
خیر؟ در هفته ای که گذشت تفاهم نامه ریلی بین 
ایران و ارمنســتان امضا شــد تا دو طرف اقدامات 
الزم را در راستای فعال شدن مسیر ریلی از طریق 
نخجوان انجام دهند. البتــه در برنامه ریزی های 
صورت گرفته نخجوان نه تنها به عنوان یک مقصد 
ریلی بلکه به عنوان پل ارتباطی بین ایران و روسیه 
و متصل کننده خلیج فارس به دریای ســیاه نقش 
آفرینی خواهد کرد. سعید رسولی معاون وزیر راه 
و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران در این باره گفته بود در پی صلح اخیری 
که بین ارمنستان و آذربایجان اتفاق افتاد سفری به 
ارمنستان داشتیم و درباره حمل و نقل ریلی به ویژه 
در حوزه قطارهای باری با مســئوالن ارمنستانی 
صحبت کردیم تا جابه جایی کاال از جلفا به نخجوان 

و از آنجا به ایروان، تفلیس و نهایتا مسکو انجام شود.
    

بیت کوین زیر ۳۶ هزار دالر رسید

سی ان بی ســی- قیمت بیت کوین و سایر 
ارزهای دیجیتالی در معامالت امروز، جمعه، شاهد 
یک سقوط سنگین دیگر بود. قیمت هر بیت کوین 
با سقوط سنگین 9 درصدی تا 35٫292 دالر پایین 
آمد. بیت کوین توانست تا ســاعت 16:15 به وقت 
تهران بخشی از این سقوط را جبران کند اما همچنان 
6 درصد پایین تر از دیــروز در قیمت 36٫436.25 
دالر معامله شد. معروف ترین ارز دیجیتال جهان به 
تازگی در حال ریکاوری از سقوط 30 درصدی هفته 

گذشته خود بود که با این سقوط جدید روبرو شد.
    

تاالرها فعالیت خود را از سر می گیرند
 توسعه ایرانی - کمیتــه امنیتی، اجتماعی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا از فعالیت مجدد تاالرها 
از تاریخ 6خرداد ، مشــروط بــر رعایت حداکثری 
پروتکل های بهداشــتی و نظارت دقیق بر اجرای 
ضوابط و دستورالعمل ها خبر داد.  در پی مکاتبات، 
رایزنی ها و پیگیری های مستمر اتاق اصناف ایران 
مبنی بر بازگشایی و فعالیت مجدد تاالرها، کمیته 
امنیتی، اجتماعی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 
از مورخ 1400/03/06 موافقت خود را در خصوص 
صدور مجوز فعالیت مجدد تاالرها مشروط بر رعایت 
حداکثری پروتکل های بهداشتی و نظارت دقیق بر 
اجرای ضوابط و دستورالعمل ها اعالم داشت. براین 
اساس مقرر شد در فضای باز تاالرها با در نظر گرفتن 
فاصله 3 متر برای هر صندلی و تأمین فضای 8 متر 
مربع برای هر نفر، حداکثر بــا 30 درصد ظرفیت 
فعالیت و پذیرش مشــتری بــرای خدمات انجام 
شود. همچنین در خصوص فضای بسته و مسقف 
تاالرها )سالن( عالوه بر الزام رعایت دستورالعمل ها 
اعالم شده در فضای باز، رعایت محدودیت پذیرش 
مشتری در شهرهای قرمز حداکثر تا 15 نفر، نارنجی 
20 نفر، زرد 30 نفر و در شهرها با شرایط آبی تا 50 نفر 

الزم و ضروری است.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

نمایندگان مجلس کلیات طرحی 
با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه را 
تصویب کردند که بر اساس آن از این 
پس افراد باید هنگام فروش طال، ارز، 
مسکن و خودروی خود مالیات سود 

آن را بدهند. 
گرچه نمایندگان مجلس هدف 
از تصویب این طــرح را جلوگیری 
از ســوداگری اعــالم کرده اند اما 
تصویب آن واکنش منفی بسیاری 
از کارشناســان اقتصاد را به دنبال 

داشته است. 
کارشناسانی که به تورم دو رقمی 
به عنوان بیماری مزمن اقتصاد ایران 
اشاره می کنند و سرانجام این طرح 

را فقیرتر شدن مردم می دانند. 
جزییات طرح چیست؟

براســاس این طرح، مازاد ارزش 
دارایی در زمان انتقال آن نســبت 
ارزش تملکــش، عایدی ســرمایه 
محســوب می شــود و هر نوع نقل 
و انتقــال دارایی هــای چهارگانه 
در زمــان انتقال در کلیــه مناطق 
کشــور از جمله مناطق آزاد تجاری 

 اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول 
مالیات می شود. 

بر این اســاس  امالک بــا انواع 
کاربری ، انواع وسایل نقلیه موتوری 
زمینی،  طال، شمش طال، طالی آب 
شده، زیورآالت از جنس طال، پالتین 
و جواهــر آالت و همچنین انواع ارز 
خارجــی؛ دارایی هــای چهارگانه 

اعالمی در این طرح هستند. 
نمایندگان مجلس برای این طرح 
معافیتهایی نیز در نظــر گرفته اند. 
به عنوان مثال اگر واحد مســکونی 
یا وســیله نقلیه مورد معامله، تنها 
واحد مسکونی یا وســیله نقلیه فرد 
حقیقــی باالی 18 ســال باشــد و 
بیشتر از یکســال در تملک او باشد، 
 مشمول پرداخت مالیات بر عایدی 

سرمایه نیست.
همچنین، اولیــن انتقال امالک 
نوساز و نیمه ســاخته، انتقال باغ ها 
و زمین های زراعــی بیرون از حریم 
شهری، انتقال بالعوض به والدین، 
همسر دائم و فرزندان باالی 18 سال 
و اعطای وکالت به آن ها مشــمول 
معافیت از این مالیات می شــود.  به 
جز این میراث افــراد و انتقال اموال 

وقفی و انتقال ارز به خارج از کشور در 
فرآیند تجارت و صادرات مشــمول 

این نوع مالیات نمی شوند. 
مالیات دریافتی چقدر است؟

در این طرح مالیاتی، مدت زمان 
نگهداری دارایی نقش تعیین کننده 
در میزان مالیات آن دارد. به عنوان 
مثال امالک در صــورت نگهداری 
کمتر از یک ســال، مشــمول 40 
درصــد مالیات بر عایدی ســرمایه 
می شوند و با نگهداری امالک بیش 
از یکسال، ساالنه سه واحد درصد از 
نرخ مالیات بر عایدی ســرمایه کم 
می شود و از ســال دوازدهم به بعد 
با نرخ ثابت چهار درصد مشــمول 

مالیات می شوند.
همچنین صاحبــان اراضی بایر 
نیز باید معادل 40 درصد مالیات بر 

عایدی سرمایه بپردازند.  
همچنین، نگهداری انواع خودرو 
در کمتر از یک ســال معــادل 30 
درصد مشــمول مالیات می شــود 
و در صــورت نگهــداری بیــش از 
یکســال، ســاالنه 10 واحد درصد 
از نــرخ کــم و مالیــات مربوطه از 
ســال چهارهم به بعد بــا نرخ ثابت 

 صفــر درصد محاســبه می شــود. 
مالیات طال و ارز هــم به این صورت 
محاسبه می شــود که با نگهداری 
کمتر از یکســال معادل 30 درصد 
مالیات می شود و با نگهداری بیش 
از یک تا دو سال ساالنه 20 درصد و 
اگر بیش از دو ســال نگهداری شود 
معادل ســاالنه 10 درصد از نرخ آن 

کم می شود.
 انتقاد کارشناسان 

به مصوبه مالیاتی جدید
این موضوع در حالی رخ می دهد 
که کارشناســان اقتصاد انتقادهای 
زیادی به این موضــوع وارد کردند. 
داوود سوری، اقتصاددان در توییتر 
خود نوشــت که گرفتن مالیات بر 
عایدی سرمایه از محل سود دارایی 
نتیجهای جز فقیرتر شــدن مردم 

ندارد. 
او ادامــه داد که ایــن کاالها در 
ایران به دلیل تورم دو رقمی از حالت 
مصرفی درآمده و به کاالی سرمایه 
ای تبدیل شده اســت و مردمی که 
نگران ســقوط ارزش ریال و حفظ 
ارزش دارایی خود هستند چاره ای 
جز این نداشــته اند اما سیاستگزار 
به جای کنترل تورم دو رقمی هزینه 
تورم را از جیب مردم می گیرد. علی 
چشمی، اقتصاددان هم با انتقاد به 
این طرح در توییتر خود نوشــت که 
دولت گران می کند و مجلس هزینه 

اش را از جیب مردم می گیرد.
این اقتصاددان هم راه حل کنترل 
تورم را نهار نقدینگی و سیاستگذاری 
درست مالی و پولی دانسته و معتقد 
است که مردم حاال باید عالوه بر تورم 
فشارهای مالیاتی را نیز تحمل کنند 
و این طرح به گســترش فقر دامن 

می زند.
 عباس عبدی، تحیلگر سیاسی 
نیز در صفحه شخصی خود واکنشی 
قابل توجه بــه مصوبه اخیر مجلس 
داشــت . وی نوشته اســت:»طرح 
مالیات بر عایــدی مجلس مثل این 
است که یک لیتر شیر داری، دولت 

یک لیتر آب توی آن می ریزد و اجاره 
می دهد به قیمت قبلی بروشی و صد 
در صد سود کنی؛ بعد هم سودش را 
می گیرد . البته تو هم بازنده ای ، چون 
این کار را با همــه می کند و هزینه 
همه دو برابر می شــود . پس تو هم 

سودی نکردی . «
 وی هشــتک مجلس انقالبی را 

برای این طرح برگزیده است. 
 موافقان چه می گویند؟

»سید احســان خاندوزی« در 
موافقت بــا این طرح گفته اســت: 
اجرای ایــن قانون عامــل موثری 
در افزایــش فعالیت هــای تولیدی 
اســت و فاصله طبقاتــی را کاهش 
می دهــد و نوســانات قیمتــی در 
 حوزه مســکن، خودرو، ارز و طال را 

مهار می کند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس تصریح کرد: ایــن طرح به 
99 درصد جامعه کــه نیاز مصرفی 
دارند کمک می کنــد و صرفا برای 
کســانی اســت که بیش از حد نیاز 
خــود، کاال جمــع آوری کرده اند و 
 تنهــا ناراضیــان آن ســوداگران 

و دالالن هستند. 
»ســیدغنی نظری خانقاه « نیز 
در موافقت بــا این طــرح گفت: 8 
درصد مالیات بــر CGT  )مالیات 
بر افزایش ارزش یا مالیات بر ســود 
سرمایه( در کشور آمریکا، ۷ درصد 
در سوئد، 6 درصد در کره جنوبی و 
صفر درصد در ایران لحاظ می شود 
و این در حالی است که قشر معلمان 
مالیات می دهند امــا دالالن هیچ 
مالیاتی نمی پردازنــد لذا این طرح 
از ســوداگری، داللی و رانت خواری 

جلوگیری می کند.
نماینــده مردم خلخــال و کوثر 
اعالم کرد: این طــرح می تواند مانع 
احتکار شــود، مالیات بــر عایدی 
ســرمایه انگیزه تبدیل سرمایه به 
موارد مولد بــه جــای غیرمولد را 
افزایش می دهد و ضمــن افزایش 
جذابیت ســرمایه گذاری، ســهم 

مهمی در اصالح منابع مالی خواهد 
داشت که در راستای اصالح ساختار 

بودجه خواهد بود.
طغیانی، ســخنگوی کمیسیون 
اقتصادی، طغیانی، نیت ما از اجرایی 
شــدن این مالیات افزایش درآمد 
دولت نیســت بلکه نیــت اصلی ما 
مقابله با ســوداگری در بخش های 
مختلف اقتصادی است تا منابع مالی 
که در سوداگری می چرخد به طرف 

تولید بیاید .
چندی پیش هم غالمحســین 
شافعی با اشاره به سقوط ریال گفته 
بود که در ســال های اخیــر طبقه 
متوسط تجزیه شــده و طبقه فقیر 
گسترده تر شده است. با وجود این 
مجلس به جای حل مشکل از پایه و 
اساس مبنا را بر فشار بیشتر بر مردم 

گذاشته است.  
به نظــر می رســد بــا توجه به 
اینکــه ریشــه تــورم در اقتصــاد 
ایران تحت تاثیر رشــد نقدینگی و 
همچنین شــیوه ورود یا عدم ورود 
درآمدهای نفتی به اقتصاد شــکل 
می گیرد الزم اســت موافقان ابتدا 
طرح کاربردی و اجرایی خود برای 
مهار تــورم را اعالم کننــد چرا که 
اغلب افراد با هدف حفظ ارزش پول 
 دست به سرمایه گذاری در بازارهای 

مختلف می زنند. 

جدیدترین مصوبه مالیاتی مجلس انتقاد کارشناسان را به دنبال داشت

مالیات از تورم!
 عباس عبدی:»طرح مالیات 

بر عایدی مجلس مثل این 
است که یک لیتر شیر داری، 

دولت یک لیتر آب توی آن 
می ریزد و اجاره می دهد به 
قیمت قبلی بروشی و صد 
در صد سود کنی؛ بعد هم 

سودش را می گیرد . البته تو 
هم بازنده ای ، چون این کار را 

با همه می کند و هزینه همه 
دو برابر می شود . پس تو هم 

سودی نکردی . «

شــرکت پاالیش نفت دولتــی بهارات 
پترولیوم اعــالم کرد اگر ایــران امتیازاتی 
ارائه کند که نفت این کشور را در مقایسه با 
رقیبانش جذاب کند، ساالنه دو میلیون تن 

نفت ایران را خریداری خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، شرکت بهارات پترولیوم 
هنگامی که تهران تحت تحریم های آمریکا 
قرار نداشــت به طور میانگین ســاالنه دو 

میلیون تن نفت ایران را خریداری می کرد.
ان ویجایاگوپال، مدیر فاینانس شرکت 
بهارات پترولیوم گفت: هنگامی که وضعیت 
عادی بود ساالنه به طور متوسط دو میلیون 
تن نفت ایــران را خریــداری می کردیم. ما 

دوباره همین میزان نفــت خواهیم خرید و 
شــش میلیون تن نفت از ایــران خریداری 
نخواهیم کرد. وی همچنیــن گفت: خرید 
نفت ایران بــه قیمــت آن در مقایســه با 

گریدهای نفتی مشابه بستگی دارد.
ایران نفــت خود و هزینه حمــل آن را با 
تخفیف بــه پاالیشــگاههای هندی عرضه 
می کرد. نفت ایران مناسب پاالیشگاه کوچی 
شرکت بهارات پترولیوم است و دو تا دو و نیم 
دالر در هر بشکه ارزانتر از گریدهای مشابه 
است و نزدیکی جغرافیایی به ایران به معنای 
آن است که هزینه های حمل محموله های 

نفتی کمتر خواهد بود.

هنــد کــه ســومین مصرف کننــده و 
واردکننده بزرگ نفت جهان است، واردات 
نفت از ایران را در سال 2019 پس از این که 
معافیت آمریکا از تحریم هــای ضد ایرانی 
تمدید نشــد، متوقف کرد. دونالد ترامپ، 
رییس جمهور وقت آمریکا در سال 2018 به 
صورت یکجانبه از برجام خارج شد و دستور 
بازگشــت تحریم ها را صادر کرد. اما اکنون 
دولت جو بایــدن، رییس جمهور دموکرات 

آمریکا و ایران سرگرم مذاکرات 
غیرمســتقیم برای احیای 

برجام هستند.
ویجایاگوپال گفت: 
حــدود 45 درصــد از 
واردات نفــت بهــارات 
پترولیوم از طریق خرید 
محموله هــای تــک و 

باقــی آن از طریــق قراردادهای 

بلندمدت انجام می شــود. هند که ســابق 
بر این بزرگترین مشــتری نفت ایران پس 
از چیــن بود، در ســال مالی کــه از آوریل 
سال 2018 آغاز شــد، حداکثر 480 هزار 
بشــکه در روز نفت خریداری کرد. چندین 

پاالیشگاه هندی که تجهیزات آنها مناسب 
فرآوری نفت ایران اســت، متعهد شده اند 
به محض رفع تحریمها، خریــد نفت ایران 
را ازســربگیرند. پاالیشــگاه های هنــدی 
ســرگرم برنامه ریزی برای جایگزین کردن 
خریــد محموله های تک با نفــت ایران در 
نیمه دوم ســال میالدی جاری هســتند. 
تحلیلگران انتظار دارند ایران صادرات 
نفت خود را در ســه ماهه چهارم سال 
2021 پــس از این کــه تحریمها رفع 
 شــدند، به 1.5 میلیون بشــکه در روز 

افزایش دهد.
بر اســاس گزارش رویترز، شــرکت 
بهــارات پترولیوم در موج دوم شــیوع 
ویــروس کرونــا در هند کــه تقاضای 
داخلی بــرای ســوخت را کاهش داده، 
پاالیشگاههایش را با ظرفیت 86 درصد 

اداره می کند.

شرایط هند برای خرید نفت از ایران اعالم شد: 

امتیاز بدهید تا نفت بخریم

خبر

رئیس کارگروه اســتخراج رمزارز انجمن بالک چین 
ایران با تاکید بــر اینکه پیش از دســتور رئیس جمهور 
استخراج رمزارز توقف شده بود، گفت: توقف استخراج رمز 

ارزها از دست رفتن فرصت است.
رئیس جمهور در جریان آخرین جلســه هیات دولت 
گفت: تولید و اســتخراج رمز ارزها در کشور حتی مراکز 
دارای مجوز، تا پایان شهریور ممنوع است.  وی تاکید کرد: 
از امروز تا پایان شهریور هر نوع استخراج رمز ارز ممنوع و 

غیر قانونی است.
این دســتور در حالی اســت که از نگاه کارشناســان 
استخراج رمرز ارزها می تواند راهکاری برای کاهش فشار 

تحریم ها در شرایط سخت اقتصادی باشد.   
محمدرضا شــرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز 

انجمــن بالک چین ایــران، در گفت وگو با ایلنــا درباره 
دســتور رئیس جمهور دربــاره توقف اســتخراج رمرز 
ارزها، اظهار کرد: قبل از دســتور رئیس جمهور در جلسه 
 هیات دولــت  فعالیت اســتخرهای اســتخراج رمز ارز 

متوقف شده بود.
وی ادامه داد: به نظر می رسد دستور رئیس جمهور در 
این جلسه بیشتر جنبه رسمیت دادن به توقف استخراج 

یا اطالع عمومی بوده است.
شرفی معتقد است؛ دســتور به توقف با توجه به منافع 

آن برای کشور و ظرفیت اضافه برق تولیدی اشتباه است.
وی افزود: ضمن اینکه استخراج رمز ارزها در مقایسه با 

برخی از صنایع مصرف کمتری از برق کشور دارد.
شــرفی با تاکید بــر اینکه اســتخراج رمــز ارزها در 

شــرایط کنونی برای کشــور ما یک فرصت است، گفت: 
توقف اســتخراج رمز ارزها در حالی کــه می توان با یک 
مدیریــت درســت و هوشــمندانه از آن اســتفاده کرد 
 از دســت رفتن فرصــت درآمدزایی از یــک صنعت نو 

برای کشور است.
وی تصریح کرد: مسئوالن کشــور به دوره مسئولیت 
خود به عنوان دوره گذار نگاه می کننــد و این خود مانع 
بزرگی برای گرفتن تصمیمات کارشناســی و مطابق به 

تحوالت روز و رسیدن به نتایج مثبت در بلند مدت است.
شــرفی همچنیــن کــم کاری مســئوالن در ایجاد 
ظرفیت های جدید تولید برق با مطابق به نیاز روز مردم و 

صنایع را نیز در شرایط پیش آمده موثر دانست.
وی گفت: اگر مطابق با نیاز روز کشور منابع تامین برق 

دیده می شد اکنون شاهد بی برقی نبودیم و انگشت اتهام 
را به سمت یک صنعت با فرصت درآمدزایی نمی گرفتیم.

چند روز پیش نیز رضا اردکانیان، وزیر نیرو، در نشست 
خبری گفته بود: طبق برنامه قرار بود که هر سال 5000 
مگاوات ظرفیت جدید داشــته باشیم که در مدت 5 سال 
25 هزار مگاوات می شود، اما اکنون با توجه به اینکه سال 
1400 سال آخر برنامه ششم است، فقط 5۷ درصد برنامه 

جهت تحقق ظرفیت جدید نیروگاهی محقق شده است.

رئیس کارگروه استخراج رمزارز: 

پیش از دستور رئیس جمهور هم استخراج رمزارزها متوقف بود


