
t oseei r ani . i r
3 چرتکه

معاون سازمان حمایت:
۱۹ درصد مرغداری ها اقدام به احتکار 

یا عرضه خارج از شبکه کرده اند

توسعه ایرانی - معاون سازمان حمایت گفت: 
طی بازرسی های انجام شده از نزدیک به سه هزار 
واحد مرغداری در ۲۰ روز گذشــته، مشخص شد 
۵۷۳ واحد تولید کننده مرغ )۱۹درصد( که مبادرت 
به احتکار یا عرضه خارج از شبکه کرده اند. سید جواد 
احمدی اظهار داشت: پس از التهابات ایجاد شده در 
بازار مرغ و عرضه نشدن کافی این محصول به بازار، 
گزارش هایی دریافت شــد که نشان می داد برخی 
مرغداران از عرضه مرغ به بــازار خودداری کرده یا 
این محصول را خارج از شبکه عرضه می کنند که به 
همین دلیل موضوع در دستور کار سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت. وی 
افزود: طی بازرسی های انجام شده از نزدیک به سه 
هزار واحد مرغداری توسط بازرسان سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها در ۲۰ روز گذشته، 
۵۷۳ واحد تولید کننده مرغ که مبادرت به احتکار یا 
عرضه خارج از شبکه کرده بودند، شناسایی و پس از 
تشکیل پرونده با ارزش بیش از ۱۱۷ میلیارد تومان 

به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
    

 لغو تورهای گردشگری ترکیه 
به آژانس ها ابالغ شد

 تسنیم- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
با بیان اینکه در لغو پروازها به مقصد ترکیه تابع ستاد 
ملی کنترل بیماری کرونا هستیم، گفت: تصمیم لغو 
تورهای گردشگری به مقصد ترکیه به آژانس های 
گردشگری ابالغ شد.  محمدحسن ذیبخش درباره 
با تصمیم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر 
تداوم پروازها به ترکیه و لغو تورهای گردشگری به 
مقصد این کشور، اظهار کرد: همانطور که از پیش 
اعالم کرده بودیم، سازمان هواپیمایی کشوری در 
این رابطه تابع ستاد ملی کنترل بیماری کرونا است و 
هر تصمیمی در این ستاد اتخاذ شود را اجرا می کند. 
وی افزود: روز گذشته لغو تمام تورهای گردشگری 
به مقصد کشــور ترکیه اعالم شــد و آژانس های 
گردشگری موظف شدند هزینه تورهای فروخته 
شده را به مردم بازگردانند. این تصمیم پیرو مصوبه 
پیشین ستاد ملی کنترل بیماری کرونا گرفته شد، 
مصوبه ای که بنا بر آن بازپرداخت هزینه خرید بلیت 
به مسافران بدون جریمه در شرایطی که پروازها به 

علت مقابله با کرونا لغو شوند، اجباری است.
    

همتی: 
درخواست وام از صندوق 
بین المللی پول حق ما ست

توسعه ایرانی-  رییس کل بانک مرکزی گفت: 
درخواســت وام از صندوق بین المللی پول حق ما 
است و دریافت آن مشروط به هیچ شرطی نخواهد 
بود. »عبدالناصر همتــی« درخصوص دریافت وام 
از صندوق بین المللی پول برای مقابله با پیامدهای 
اقتصادی شیوع کرونا توضیحاتی را ارائه کرد و افزود: 
برخی چنین موضوعی را اعالم می کنند که به چه 
دلیل درخواست وام از صندوق بین المللی پول داریم؟ 
در این زمینه باید گفت که این پول حق ما است، نرخ 
بهره این وام بســیار پایین است و همچنین »آر اف 
آی« از جمله مواردی است که مشروط به هیچگونه 
شرایطی نیست. وی اظهار داشت: برخی معتقدند 
که در خواست وام از صندوق بین المللی مشروط به 
شرایطی است که ممکن است باعث ایجاد دخالت 
هایی شود، در حالی که دریافت این وام هیچ شرطی 
ندارد وما به دنبال استفاده از حق خود هستیم. همتی 
با بیان اینکه صندوق بین المللی موظف به پاسخگویی 
درخواست های ما است اما تاکنون هیچ پاسخی را 
دریافت نکرده ایم، گفت: پیگیر خواهیم بود تا از حق 
خود استفاده کنیم و امیدواریم بتوانیم نتیجه ای را 

از آن بگیریم.
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ایمان ربیعی

کم کــم تاثیر کاهــش درآمدهای 
نفتی در حال روشــن شــدن اســت. 
پایه ی مالیاتی جدیدی وضع می شود 
و به تدریج نه فقط درآمد که دارایی ها 

مشمول پرداخت مالیات می شوند. 
 یکی از تازه ترین اتفاقــات رخ داده 
را می تــوان در توافق دولت و مجلس بر 
ســر دریافت مالیات از خانه های خالی 

دانست. 
 مرور نشــریات حداقــل دو دهه 
اخیر نشان می دهد دریافت مالیات از 
خانه های خالی هر ساله با افزایش شدید 
قیمت مسکن و اجاره به بحثی مهم در 
محافل خبری بدل می شد اما در عمل 
اتفاق خاصی رخ نمــی داد اما این بار نه 
افزایش قیمت ها  فشار بر مردم که کاهش 
درآمدهای ارزی دولت، ناشی از تشدید 

تحریم ها و فشار بر این دولت سبب شده 
است دریافت مالیات از خانه های خالی 
به شدت پیگیری شود و حاال معاون وزیر 
راه و شهرسازی می گوید اولین برگه های 
مالیاتی مرداد ماه امسال صادر خواهد 
شــد. این بدان معناست که پایه جدید 
مالیاتی وضــع می شــود و از این پس 
دارندگان خانه هــای خالی نمی توانند 
واحدهای مســکونی خــود را به امید 
گران تر شدن یا تنظیم قیمت ها در بازار 
خالی نگه دارند. در عین حال دریافت 
مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی 
و همچنین خودروهــای و واحدهای 
مسکونی لوکس نیز مالیات های جدیدی 
است که در سال جاری پرداخت خواهد 
شــد. طبق برآوردها بخــش مهمی از 
اقتصاد ایران مالیات نمی پردازد و سهم 
مالیات هــا در اقتصاد ضــرورت دارد 

افزایش یابد.

 آیا چنین طرحی نتیجه می دهد؟
بیت اهلل ســتاریان، کارشنس بازار 
مســکن معتقد اســت در این شرایط 
قیمتی کمتر مالکی حاضر است خانه 
خود را خالی نگــه دارد. وی می گوید 
این قانون می تواند برای ســازندگان 
کمی گرفتاری ایجاد کند چــرا که از 
زمان ســاخت خانه تا تحویل آن برای 
فروش مدت زمانی طول می کشــد و 
حاال اگر برای ایــن دوره مالیات تعیین 
شود، مشکالتی برای ســازندان ایجاد 
می شود که قیمت مسکن را تحت تاثیر 

قرار می دهد . 
 نه فقط وی که محمدپور یک سازنده 
و انبوه ســاز می گوید نکته مهمی که 
ســازندگان با آن مواجه هستند اتمام 
مسکن و صدور پایان کار تا زمانی است که 
مشتری پیدا شود . شاید سازنده خانه را 
برای فروش بگذارد اما شش ماه مشتری 

پیدا نکند  آیا در این دوره ســازنده باید 
مالیات پرداخت کند؟ 

 وی متقد است پرداخت این مالیات 
می تواند قیمت مسکن را به جای کاهش 
دادن باال ببرد. به گفتــه وی نمی توان 
انتظار عرضه زیر قیمت مسکن برای فرار 

از پرداخت مالیات را داشت . 
  مالیات بر خانه های خالی 

چقدر است؟
بر اساس قانونی که مجلس نوشته 
و به تایید شورای نگهبان رسیده است، 
اگر خانــه  ای بیش از چهــار ماه خالی 
ساکن نداشته باشد، پس از آن به ازای 
هر ماه در سال اول شش برابر، سال دوم 
۱۲ برابر و ســال سوم ۱۸ برابر مشمول 
مالیات متعلق به اجاره خواهد شد. طبق 
ماده ۵۳ قانون مالیات های مســتقیم، 
درآمد مشــمول مالیات امالکی که به 
اجــاره واگذار می گردد عبارت اســت 
از کل مال االجاره، اعــم از نقدی و غیر 
نقدی، پــس از کســر ۲۵ درصد بابت 
هزینه ها و استهالکات و تعهدات مالک 
نســبت به مورد اجاره. البتــه این نوع 
مالیات به واحدهای کمتر از ۱۵۰ متر 
در تهران و واحدهای کمتر از ۲۰۰ متر 
در شهرســتانها تعلق نمی گیرد اما در 
مالیات خانه خالی این معافیت برداشته 
شده و همه خانه های خالی از سکنه را 

شامل می شود.
بررسی ها نشان می دهد ایران دو و 
نیم میلیون واحد مســکونی را در خود 
جای داده است. خانه های خالی دیگر 
معافیت مالیاتی نخواهند داشت به این 
ترتیب یا الزم اســت این تعــداد واحد 
مســکونی در بازار عرضه شود یا اینکه 
ضرورت دارد نبت به پرداخت مالیاتی 

از سوی مالکان اقدام شود . 

 معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه اگر افراد نسبت به ثبت اطالعات 
ملک خود اقدام نکنند یا اینکه اطالعات 
ناقص درج شود، شامل جرایم مالیاتی 
خواهند شــد،گفت: ضرایب مالیاتی 
انچنان باال اســت که دیگر خالی نگه 
داشتن واحدها برای مالکان نمی صرفد 
در عین حال که اولیــن برگه مالیاتی 
خانه های خالی احتماال مرداد ماه امسال 

صادر می شود.
ضمانت های اجرایی چیست؟

معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
می گوید:  اگر اطالعات محل سکونت 
ثبت نشــود و افراد کد یکتا را دریافت 
نکنند،  کلیه خدمات دولتی که پیش 
از این دریافت می کردند اعم از خدمات 
بانکــی مانند دریافت دســته چک، 
دریافت تســهیالت، یارانه، تعویض 
پالک ماشــین و ... برای آنها متوقف 
خواهــد شــد. در روش جدیــد هر 
خانواری مکلف اســت که اطالعات 
خواسته شــده را در سامانه ثبت کند 
بنابراین چه مالک چه مستاجر و چه 
خانوار شهری و روستایی برای اینکه 
بتواند از خدمات دولتی استفاده کند 
باید اطالعات مــورد نظر را ثبت و کد 

یکتا را دریافت کند.
و اما نتیجه اجرای قانون

»محمد اسالمی« در حاشیه جلسه 
هیت دولت درباره سامانه امالک و اسناد 
گفته است: این سامانه، محل اسکان را 
ثبت و ضبط می کند تــا از اقداماتی که 
موجب برهم زدن تعادل بخش مسکن 

می شود جلوگیری کند.
وی گفت: از ابتدای دولت هدف این 
بود که مســکن را از کاالی سرمایه ای 
خارج کنیم و به عنوان کاالی مصرفی 

قلمداد شود تا پول های سرگردان از بازار 
مسکن خارج شود.

وزیر راه و شهرســازی اضافه کرد: 
پول های سرگردان تالطم ایجاد کرده 
اســت و این قانون )ثبت تعداد امالک( 
بازدارندگی خوبی برای ورود ســرمایه 

سرگردان به بخش مسکن دارد.
به گفته وی بر اساس گزارش اتحادیه 
مشــاوران امالک، اقدامات وزارت راه 
و شهرسازی در ســه ماهه پایانی سال 
گذشته سبب شد تا ۲۵ درصد کاهش 
قیمت مســکن در بازار رقــم بخورد. 
پیش بینی وزیر راه و شهرســازی  این 
است که اجرای این قانون، تأثیر بیشتری 
در بازار مســکن طی سال جاری در پی 

داشته باشد.
به ایــن ترتیب به گفتــه وی از ۱۹ 
فروردین مالکان بایــد ملک خود را در 
سامانه ثبت کنند.  اکنون یک میلیون و 
۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی و معرفی 
شده است و با این ثبت نام جدید اعتبار 
ســنجی صورت می گیــرد که کمک 
می کند به تطبیق لیستی که به سازمان 

امور مالیاتی فرستاده شده است.

عیان شدن تاثیر کاهش سه ساله درآمدهای نفتی؛ 

پایههایجدیدمالیاتیمتولدمیشوند
معاون وزیر راه و شهرسازی: 
هر خانواری مکلف است که 

اطالعات خواسته شده را 
در سامانه ثبت کند بنابراین 
چه مالک چه مستاجر و چه 

خانوار شهری و روستایی 
برای اینکه بتواند از خدمات 

دولتی استفاده کند باید 
اطالعات مورد نظر را ثبت و 

کد یکتا را دریافت کند

جریان ســرمایه گذاری در ارزهای مجازی 
در فصل زمســتان ۱۱ درصد نسبت به آخرین 
فصل ۲۰۲۰ افزایش داشــت و به ۴.۵ میلیارد 

دالر رسید.
به گزارش رویترز، طالعات شرکت انگلیسی 

مدیریت ارزهای دیجیتال »کوین شیرز« نشان 
می دهد سرمایه گذاری در ارزهای مجازی در سه 
ماه اول سال جاری میالدی به ۴.۵ میلیارد دالر 
رسیده که حاکی از افزایش مشارکت موسسات 
در این بخش اســت.  جریان ســرمایه گذاری 

در ارزهــای مجــازی در فصل زمســتان ۱۱ 
درصد نســبت به فصل قبل از آن یعنی آخرین 
فصل ۲۰۲۰ افزایش داشــت ولی سرعت این 
سرمایه گذاری پایین تر بود.  ارزش بازار ارزهای 
مجازی در روز دوشنبه به باالترین رقم دو تریلیون 
دالر رسید. سرمایه بازار بیت کوین بیش از یک 
تریلیون دالر است و حدود یک هفته این رقم را 
حفظ کرده اســت. طبق اطالعات کوین شیرز، 

بیت کوین با ۳.۵ میلیارد دالر بیشترین جریان 
سرمایه گذاری را در ســه ماهه اول سال جاری 
میالدی داشته و پس از آن اتریوم با ۷6۵ میلیون 
دالر قرار دارد.  بزرگترین ارز مجازی دنیا از نظر 
سرمایه بازار در اواسط مارس به اوج 6۱۷۸۱.۸۳ 
دالر رسید ولی پس از آن در محدوده پایین تری 
معامله می شود.  سرمایه های ارز مجازی تحت 
مدیریت تا  ۵۹ میلیارد دالر افزایش یافته است. 

این رقم در سال گذشــته میالدی برابر با ۳۷.6 
میلیارد دالر بود.  گری اسکیل هنوز هم بزرگترین 
صندوق ســرمایه گذاری ارزهای دیجیتال در 
جهان است که ارزش سرمایه آن به ۴6.۱ میلیارد 
دالر می رســد. کوین شــیرز دومین صندوق 
سرمایه گذاری بزرگ دنیا و بزرگترین شرکت 
مدیریت سرمایه های دیجیتال در اروپاست که 

حدود ۵.۱ میلیارد دالر سرمایه دارد.

اتفاق مهم در بازار رمز ارزجهان

ورود ۴.۵ میلیارد دالر سرمایه به بازار در سه ماه

خبر

خبر

  صندوق بین المللی پــول پیش بینی خود از 
رشد اقتصاد جهان در ســال ۲۰۲۱ را به 6 درصد 
افزایش داد و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ 
را ۱.۵ درصد و نرخ تورم در این سال را ۳6.۵ درصد 

اعالم کرد.
 به گزارش تســنیم، صندوق بین المللی پول 
اعالم کرد انتظار دارد اقتصــاد جهان 6 درصد در 
۲۰۲۱ رشد کند. آخرین پیش بینی این صندوق از 
رشد اقتصاد جهان در ماه ژانویه برابر با ۵.۵ درصد 
بود. گسترش واکسیناسیون کرونا باعث افزایش 
رقم پیش بینی صندوق بین المللی پول شده است.

 گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشــد صندوق 
بین المللی پــول در گزارش ایــن صندوق از 
دورنمای اقتصاد جهان گفت:»با وجود بی ثباتی 
باال در مورد همه گیری ویــروس کرونا، به نظر 
می رســد راهی برای بیرون رفتن از این بحران 
اقتصادی و سالمتی باز شده است«.  پیش بینی 
می شود رشد تولید ناخالص داخلی جهان برای 
۲۰۲۲ برابر با ۴.۴ درصد باشد در حالی که قباًل 
۴.۲ درصد اعالم شده بود. رشد تولید ناخالص 
جهان در ۲۰۲۰ معادل منفی ۳.۳ درصد بود.  
صندوق بین المللــی پــول ۵.۱ درصد تولید 

ناخالص داخلی را برای اقتصادهای پیشرفته در 
سال جاری میالدی پیش بینی می کند. انتظار 
می رود رشــد تولید ناخالص داخلــی آمریکا 
در ســال جاری از ســطح قبل از بحران کرونا 
فراتر رود ولی در ســایر اقتصادهای پیشرفته 
در ۲۰۲۲ به ســطح قبل از بحران کرونا برسد. 
در بین اقتصادهای نوظهور و در حال توســعه، 
چین در ۲۰۲۰ توانست تولید ناخالص داخلی 
خود را به سطح قبل از بحران کرونا برساند ولی 
انتظار می رود بیشتر این اقتصاد ها تا ۲۰۲۳ به 
ســطح قبل از کرونا بازگردند. پیش بینی این 
صندوق از رشد اقتصادهای در حال توسعه در 
سال جاری میالدی 6.۷ درصد است در حالی 
که انتظار می رود رشد اقتصاد هند برابر با ۱۲.۵ 

درصد باشد.

 صندوق بین المللی پول اعالم کرد:»به خاطر 
سیاست بی سابقه ای که در مقابل بحران کرونا در 
پیش گرفته شد، این رکود تاثیرات کمتری نسبت 
به بحران مالی جهانی در ۲۰۰۸ خواهد داشــت. 
ولی اقتصادهای نوظهور و کشــورهای در حال 
توسعه کم درآمد ضربه سخت تری خورده اند و با 
خسارت های قابل توجهی در میان مدت مواجه 

هستند«.

  رشد 1.۵ درصدی اقتصاد ایران 
در سال گذشته

این نهاد بین المللی رشــد اقتصادی ایران در 
سال ۲۰۲۱ را نیز ۲.۵ درصد پیش بینی و میزان 
رشد اقتصاد ایران در ســال ۲۰۲۰ را ۱.۵ درصد 
برآورد کرده است.  همچنین، نرخ تورم ایران در 
سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۳6.۵ درصد بوده که انتظار می 
رود این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۳۹ درصد افزایش 
یابد. بر اساس آمار برآوردی صندوق بین المللی 
پول نرخ بیکاری ایران در ســال ۲۰۲۰ نیز ۱۱.۲ 
درصد بوده و پیش بینی می شود در سال جاری 

نرخ بیکاری ایران به ۱۰.۸ درصد کاهش یابد. 
تراز حساب های جاری ایران در سال گذشته 
میالدی منفی ۰.۷ درصد بوده و این رقم در سال 

۲۰۲۱ به مثبت ۱.۲ درصد خواهد رسید.

شهرام شریعتی دبیرکل خانه صنعت، معدن تهران می گوید 
چینی ها مدت هاست که در معادن کشــور کار می کنند و هر 
چقدر شرایط کار برای شــان جذاب تر باشد استقبال بیشتری 

از آن می کنند.
شریعتی ادامه می دهد: در موضوع سند همکاری ۲۵ ساله بین 
ایران و چین، جزئیات سرمایه گزاری یا بهره برداری از معادن به ما 
چیزی ابالغ نشده اما آنچه واضح است معادن و از جمله معدن طال 
بخشی از قراردادهای سرمایه گذاری بین ایران و چین خواهد بود.
شریعتی ضمن تاکید بر اینکه از گذشته تا به امروز قراردادهای 
چین با دولت ایران برای بخش خصوصی غیرشفاف بوده گفت: 
معادن طالی ایران با ذخایر باال، بیشــتر دولتی هستند و خواه  
ناخواه اگر قراردادی در بخش تکنولوژی، فروش و سرمایه گذاری 
منعقد شود دولتی است و بخش خصوصی از مضمون قرارداد 
و اخبار آن مطلع نمی شــوند. دبیرکل خانــه صنعت، معدن و 
تجارت جوانان ایران در پاســخ به این پرســش که آیا ظرفیت 

سرمایه گذاری چینی ها در معادن ایران فراهم است؟ اظهار کرد: 
چینی ها کارشان سرمایه گذاری کردن در زمینه هایی است که 
بازخورد مالی و بازگشت سرمایه باال برای آنها داشته باشد و هیچ 
گاه وارد بحث ســرمایه گذاری بدون توجیه نمی شوند. در واقع 
ما باید این زمینه را برای آنها فراهم کنیم. وی توضیح داد: باید 
ببینیم در قرارداد ۲۵ ساله، به طور مشخص این مساله قید شده 
که چینی ها در معادن و صنایع معدنی ایران سرمایه گذاری کنند 
یا نه. این سوالی است که دولت باید پاسخش را بدهد. اگر دولت 
بتواند این زمینه و امکان را فراهم کند، به شرط اینکه بتوانند از 
توان و کارگر ایرانی استفاده کنند، می توانند با بهره وری بسیار 
باالتر از ما در زمینه معدن و صنایع معدنی ایران فعالیت کنند 
و همین باعث رونق این بخش خواهد شد. شریعتی یادآور شد: 
می توانیم بسیاری از معادن متروکه را در اختیار چینی ها قرار 
دهیم تا راندمان تولیــد ما را افزایش دهنــد. بنابراین باید این 
زمینه را فراهم کنیم تا با استفاده از نیروی کار ایرانی، مدیریت 

ایرانی، سرمایه چینی و حتی مدیریت چینی، این اتفاق بیفتد. 
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در پاسخ به 
این پرسش که آیا نتیجه همکاری ایران و چین در بخش معدن 
برای بخش خصوصی مفید است؟ نیز گفت: نباید تصور کنیم 
که چین قرار است فقط برای دولت ایران کار کند. خیلی زودتر 
از اینکه دولت های ایران، چین را بشناســند، بخش خصوصی 
ایران سراغ چین رفته بود و مزایای تکنولوژی چینی را در معادن و 
صنایع معدنی فلزی، غیرفلزی و ارزشمند دیده ایم. بنابراین تصور 
می کنم، چینی ها می توانند این قدم را به خوبی بردارند. دولت باید 

 در این زمینه شفاف سازی کند، زیرا این یک امتیاز برای معادن 
و صنایع معدنی ایران است.

فقط دولتی ها می دانند
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران 
هم با بیان اینکه از جزئیات قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به بخش 
خصوصی اطالعاتی ندادند، می گوید: اگر قرار است مانند قبل 
چینی ها از معادن طال بهره برداری کنند، فقط بخش دولتی از 

جزئیاتش مطلع است.
او با تاکید بر اینکه در هر قــراردادی دوطرف به فکر منافع 
خودشان هستند، گفت: نباید منافع مان را وقف کشورهایی مثل 
چین و روسیه کنیم و باید نوع تعاملمان را با دنیا به ویژه کشورهای 
اروپایی افزایش دهیم تا بتوانیم دســت بــاال را در قراردادهای 

اقتصادی داشته باشیم.
پیش از این نیز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران 
در تایید سند همکاری ایران و چین معادن کشور را بی شمار و 
نیازمند سرمایه گذاری خارجی دانسته بود. هم اکنون ذخیره ی 
قطعِی طال در معادن ایران، ۲۵۰ تن است که ازسوِی بخش های 

دولتی، خصوصی و سرمایه گذاران خارجی استخراج می شوند.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد کشورمان 

تورم در ایران رو به افزایش است

استقبال باالی چینی ها از فعالیت در معادن طالی ایران


