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قیمت سکه طرح جدید 
10میلیون و 420 هزار تومان شد

توســعه ایرانی- 
قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طــرح جدید 
دیروز در معامــات بازار 
آزاد تهران به ۱۰ میلیون 
و ۴۲۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طــرح قدیم ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع 
سکه ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 
یک میلیون و ۶۳۰ هزار تومان معامله شد. قیمت 
هر اونس طا در بازارهــای جهانی نیز ۱۷۹۹ دالر 
و ۳۵ ســنت و هر گرم طای ۱۸ عیار ۹۶۵ هزار و 

۴۱۴ تومان بود.
    

دالر چقدر قیمت خورد؟
توسعه ایرانی-  در 
جریان معامــات دیروز 
بازار ارز، نــرخ دالر و یورو 
در مقایســه با دیروز ۵۰۰ 
تومان افزایش یافته است.   
صرافی های بانکی هــر دالر آمریکا را به قیمت ۲۲ 
هــزار و ۳۵۰ تومان می خرند و معــادل ۲۲ هزار و 
۵۵۰ تومان نیز فروختند و نرخ خرید و فروش دالر 
نسبت به دیروز به ترتیب ۴۰۰ و ۵۰۰ افزایش یافت.   
همچنین، این صرافی ها هر یورو را معادل ۲۴ هزار 
و ۶۵۰ تومان می خریدند و به قیمت ۲۴ هزار و ۸۵۰ 
تومان نیز می فروختند که نرخ خرید و فروش یورو 
در مقایسه با شــنبه ۵۰۰ تومان با افزایش قیمت 

مواجه شد.
    

سبد نفتی اوپک همچنان باالی 
43 دالر

فارس- ســبد نفتی 
اوپــک که که بــه تازگی 
پس از ۴ مــاه وارد کانال 
۴۰ دالری شده است، علی 
رغم کاهــش، همچنان 
باالی ۴۳ دالر در هر بشکه معامله می شود. افزایش 
ذخایر نفت آمریکا در روز چهارشــنبه و پنج شنبه 
هفته گذشته بر نگرانی در مورد فزونی عرضه در بازار 
افزود و سبب شد تا قیمت نفت کاهش یابد و به این 
ترتیب قیمت نفت اوپک نیز کاهش یافت. اما این 
کاهش سبب نشد تا نفت اوپک از ۴۳ دالر در هر بشکه 
پایین تر بیاید. سبد نفتی اوپکی با خبر کاهش بیش 
از انتظار ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ابتدای 
جوالی، در ۱۱ تیرماه وارد کانال ۴۰ دالری شده بود.

    
 سقف کارت به کارت 

افزایش یافت
توسعه ایرانی- بانک 
مرکزی با توجــه به روند 
صعودی ویــروس کرونا 
در کشــور و لزوم کاهش 
مراجعات حضــوری به 
شعب، ضمن تأکید بر ارائه هرچه بیشتر خدمات 
غیرحضوری به هم وطنان توســط شبکه بانکی، 
در بخشنامه ای ســقف خدمات مبتنی بر کارت 
را افزایش داد. بانک مرکزی اعام کرد با توجه به 
روند صعودی و شــروع موج دوم بیماری کرونا در 
کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از 
شیوع این ویروس، از شبکه بانکی تقاضا می شود، 
به صورت موقت، بر ارائه هرچه بیشــتر خدمات 
غیرحضوری به منظور تسهیل استفاده هم وطنان 
از درگاه هــای غیرحضــوری و کاهش مراجعات 
حضوری مردم به شعب و دستگاه های خودپرداز، 
تمرکز کنند. بر این اساس، سقف مجاز انتقال وجه 
کارت به کارت )شــتابی و درون بانکی( از طریق 
درگاه های اینترنتی، خودپردازها و کیوســک از 
مبلغ سی میلیون ریال در هر شــبانه  روز از مبدأ 
هر کارت به شــصت میلیون ریــال افزایش یابد. 
همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت 
از طریق پرداخت سازها از ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ 
میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره 
ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت 
انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه 
به خطرات ناشی از سوء اســتفاده های احتمالی 
در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف 
انتقال وجه مجاز نیســت. در همین راستا، امکان 
تمدید تاریخ انقضای کارت های بانکی بدون نیاز 
به مراجعه حضوری مشتری به مدت یک سال و تا 
اطاع ثانوی بامانع است. ضروری است اقدامات 
الزم برای احراز هویت غیرحضوری و اطاع رسانی 
به مشتریان انجام شود. خاطر نشان می شود رعایت 
مفاد این بخشنامه تا اطاع ثانوی الزم االجرا بوده 
و بازگشت به وضعیت عادی با اباغ این بانک انجام 

خواهد شد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 حاال کم کم مالکان ۳ میلیون و ۴۰۰ 
هزار واحد مســکونی آماده می شوند 
در دوراهی عرضه واحد مســکونی یا 

پرداخت مالیات یکی را انتخاب کنند. 
بازار ملــک در ایران ایــن روزها در 
وضعیتی عجیــب و نامتوازن به ســر 
می برد. قیمت خانه آن قدر در سال های 
اخیر افزایش یافته است که به سادگی 
بتوان از انفجار قیمت ها در بازار مسکن 
یاد کرد. بازار مســکن ایران در حالی 
از دســترس مصرف کننده واقعی دور 
می شود که بخش همی از جمعیت را 
اجاره نشینانی تشکیل می دهند که در 
کوران تورمی موجود، روز به روز بیشتر 
با کاهش درآمد وحتی درگیری واقعی با 
مساله فقر مواجه می شوند. در حالی که 
بررسی ها نشان می دهد حجم ساخت و 
سازها در ایران هیچ گاه متناسب با میزان 
مســکن مورد نیاز جامعه نبوده است، 
حاال دولت و مجلس صاحبان خانه های 

خالی را متهمان ردیف اول گرانی مسکن 
معرفی می کنند. طبــق آمارهای ارائه 
شده از سوی عضو کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسامی در اردیبهشت 
سال گذشته بیش از ۳ میلین و ۴۰۰ هزار 
واد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. 
تهران، این کان شهر گران قیمت به 
تنهایی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را 
در خود جای داده است و انتظار این است 
با اجرایی شدن طرح دریافت مالیات از 
واحدهای مسکونی خالی شرایط برای 

تعادل بازار مسکن فراهم شود . 
بررســی های صورت گرفته نشان 
می دهد متوســط قیمت مسکن در 
سال ۱۳۹۶ برابر با ۵ میلیون و ۷۵۹ هزار 
تومان در شــهر تهران، گرانترین شهر 
ایران بوده اســت. این متوسط قیمت 
در بهــار امســال از ۱۸ میلیون تومان 
در هر متر مربع فراتر رفته و متوســط 
قیمت مسکن در تهران به ۱۸ میلیون 

و ۹۴۱هزار تومان رسیده است. 
 این افزایش شــدید قیمت البته نه 

تحت تاثیر واحدهــای خالی موجود 
در اقتصاد ایران که تحت تاثیر رشــد 
فزاینده تورم رخ داده است چرا که اگر 
تنها واحدهــای خالی مانــده در این 
پروسه موثر بودند، سایر بازارهای ایران 
نیز چنین افزایش چشمگیر قیمتی را 

تجربه نمی کردند. 
حاال اما با چراغ ســبز مجلسی ها 
دریافــت مالیات از خانه هــای خالی 
در دســتور کار قرار گرفته اســت و به 
نظرمی رسد تابستان داغ ۹۹ شرایطی 
متفاوت را برای مالــکان رقم بزند چرا 
که از یک سو افزایش بیش از ۲۵ درصد 
اجاره بها در تهران ممنوع شــده است 
و از ســوی دیگر واحد مسکونی خالی 
مشمول پرداخت مالیات ویژه خواهد 

شد. 
مجلس چه کرد؟

مجلس شورای اسامی دیروز دو 
فوریت طرحی را به تصویب رساند که 
منجر به سرعت بخشی به فرآیند اخذ 
مالیات از خانه های خالی و همچنین 

فشار بیشــتر بر مالکان این خانه ها، 
می شود.

دریافت مالیات از خانه های خالی 
مصوبه مجلس نهم اســت که در سال 
۹۴ تحت عنوان »ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیات هــای مســتقیم« تصویب و 
الزم االجرا بود اما از همان زمان معطل 
طراحی یک ســامانه بود که باالخره 
وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته 
این سامانه را طراحی و تحویل سازمان 

امور مالیاتی داد.
بر اســاس این قانــون واحدهای 
مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت 
بیش از یکصد هزار نفر که به اســتناد 
ســامانه ملی اماک و اســکان کشور 
)موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این 
قانون( به عنوان »واحد خالی« شناسایی 
می شوند، از ســال دوم به بعد مشمول 
مالیات معادل مالیات بر اجاره می شوند. 
اما در طرحی که امــروز فوریت آن به 
تصویب رســید، واحدهای مسکونی 
واقع در شــهرهای بــاالی ۱۰۰ هزار 

نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی 
اماک و اسکان کشور )موضوع تبصره 
۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون( خانه خالی 
شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده 
ماه از پایــان عملیات ســاخت )برای 
واحدهای نوســاز( یا بیش از شش ماه 
از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان 
ســکونت )برای واحدهای غیرنوساز( 
گذشته باشد، در سال نخست مشمول 
مالیاتی به ازای هر مــاه دو برابر ارزش 
اجاری ماهانه ملک می شــود که این 
مالیات در ســال های بعــد ۵۰ درصد 
بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات 
از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها 

خواهد شد.
مجلس در مصوبه جدید تاش دارد 
نرخ مالیات خانه های خالی را افزایش 
دهد و در عین حال خانه های خالی تا 
شش ماه را وارد این مصوبه کند، نکته 
مهم تر این است که اکنون وزارت راه و 
شهرسازی برای درج اطاعات ملکی 
در این ســامانه دچار مشــکل است و 
تنها توانسته اســت به بخش کمی از 
آن دسترسی داشته باشد و نمایندگان 
مجلس امروز با این هدف که بارگذاری 
اطاعات در سامانه اســکان و اماک 
ســرعت بگیرد و اجرای قانون به فصل 
اجاره که دوماه اســت آغاز شده است 
برسد،برای همراهی دستگاه ها با وزارت 

راه نیز بندی را اضافه کردند.
بر این اســاس همه دستگاه های 
اجرایی باید اطاعات سکونتگاهی که 
به آن دسترسی دارند را در اختیار وزارت 

راه و شهرسازی بگذارند.
چند خانه در ایران خالی است؟

 نســبت خانه هــای خالــی بــه 
کل موجــودی واحدهای مســکونی 
کشورنشان می دهد که از هر ۱۰ خانه 
در کشور، حداقل یکی خانه خالی است 
و قوانین قبلی آن هــم آنقدر بازدارنده 
نبوده است که بتواند تشویق یا تهدیدی 
برای صاحبان اماک برای عرضه ملک 

خود باشند.
موضوع اصلی طرحی که دیروز به 
تصویب نمایندگان مجلس رسید این 
اســت که »ماده ۵۴ مکرر« را اصاح و 
دستگاههای مربوط را برای اتصال به 

سامانه اماک و اسکان موظف کند.

 طبق اعان محمــود محمود زاده، 
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی  این 
وزارتخانه درحال استخراج و بارگذاری 
اطاعات مربوط به خانه های خالی در 
سامانه اماک و اسکان است و تا دو ماه 
آینده سازمان امور مالیاتی می تواند بر 
مبنای این اطاعات قبض های مالیات 

مسکن خالی را صادر کند.
وی وعده داده بود که ریز اطاعات 
مربوط به خانه های خالی تا دو ماه آینده 
یعنی پایان شــهریور قابل برداشت از 
سامانه است و بر این اساس سازمان امور 
مالیاتی می تواند از پایان مرداد ماه وظیفه 
قانونی خود را انجام دهد با این حال آنچه 
از مصوبه دیروز مجلس به نظز می رسد 
عدم هماهنگی و همکاری دستگاهها 
مربوط با وزارت راه برای تقویت اطاعات 

سامانه اماک و اسکان است.
 قیمت ها پایین می آید؟

بررسی ها نشان می دهد قیمت ها در 
ایران در تمامی بازارها روندی افزایشی 
را طی می کند. تقلیــل ماجرای تورم 
فزاینده به خانه های خالی، گرانی دالر 
به عدم بازگرداندن ارزهای صادراتی، 
گرانی خــودرو به ورود ســرمایه های 
ســرگردان به این بازار و افزایش نرخ 
دالر بــه باال رفتن عطــش خرید دالر 
تنها بخشی نگری در این حوزه را نشان 
می دهد به نظر می رسد در این شرایط 
تدبیری همه جانبــه و جامع نگر برای 
مهار نرخ تورم می تواند اندکی از زهر تورم 

از زیر زبان اقتصاد ایران بکاهد. 

3.4 میلیون مالک بر سر دوراهی عرضه واحد مسکونی یا پرداخت مالیات

تابستان متفاوت برای مالکان
با چراغ سبز مجلسی ها 

دریافت مالیات از خانه های 
خالی در دستور کار قرار 
گرفته است و به نظرمی 

رسد تابستان داغ 99 
شرایطی متفاوت را برای 

مالکان رقم بزند چرا که از 
یک سو افزایش بیش از 25 

درصد اجاره بها در تهران 
ممنوع شده است و از سوی 
دیگر واحد مسکونی خالی 

مشمول پرداخت مالیات 
ویژه خواهد شد

با پایان تیرماه فرصت ۹ ماهه ذخیره ســهمیه بنزین در 
کارت های سوخت تمام می شود و در صورتی که این فرصت 
تمدید نشود،  با واریز سهمیه مردادماه  ۶۰ لیتر از ذخیره بنزین 

کارت سوخت می سوزد.
به گزارش حبراناین،۲۴ آبان سال گذشته، با هدف مدیریت 
مصرف و همچنین ایجاد فرصت برای صادرات فرآورده های 
نفتی، بنزین در ایران سهمیه بندی شد. بر اساس این تصمیم، 
 هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان قیمت خورد و بنزین آزاد 

نیز ۳ هزار تومان به فروش رسید.

در آن زمان اعام شد افراد می توانند تا ۶ ماه سهمیه بنزین 
خود را در کارت های سوخت خود ذخیره کنند به این معنا که 
حداکثر میزان ذخیره بنزین در کارت ســوخت خودروهای 
سواری بنزینی، ۳۶۰ لیتر در نظر گرفته شده بود. البته کمتر 
کسی فکر می کرد به فاصله چند ماه سر و کله ویروس کرونا پیدا 
شود و مصرف ســوخت و بنزین را نه در ایران که در کل جهان 
کاهش دهد. با شــیوع کرونا در ایران و ایجاد محدودیت ها در 
تردد،  مصرف بنزین به شــدت پایین آمد و حتی در روزهایی 
به ۴۰ میلیون لیتر در روز رســید. از ســوی دیگر همزمانی 
محدودیت های تردد با تعطیات عید نوروز،  باعث شد تا افرادی 
که بنزین سهمیه ای را با هدف استفاده در سفرهای نوروزی 
ذخیره کرده بودند،   خانه نشین شــوند. موضوعی که ذخیره 

بنزین در کارت های سوخت را دست نخورده باقی گذاشت.
این در حالی بود که با پایان فروردین، فرصت ۶ ماهه برای 

ذخیره بنزین سهمیه ای تمام می شد و اگر فردی از آبان ماه از 
بنزین سهمیه ای اســتفاده نکرده بود، با واریز سهمیه بنزین 
اردیبهشت ماه، ۶۰ لیتر از سهمیه ذخیره شده بنزین در کارت 

سوختش می سوخت.
نکته مهم این بود که در آن زمان شــیوع کرونــا باال بود و 
احتمال سوختن ۶۰ لیتر از بنزین ذخیره شده ممکن بود باعث 

افزایش تردد و مراجعه افراد به پمپ بنزین ها شود.
از همین رو در روزهای پایانی فروردین ماه، شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران اعام کرد که ســقف ذخیره 
بنزین سهمیه ای در کارت های سوخت از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش 
پیدا می کند. با این تصمیم سقف ذخیره از ۳۶۰ لیتر به ۵۴۰ 
لیتر افزایش پیدا کرد و فرصت استفاده حداقل ۶۰ لیتر از بنزین 

سهمیه ای نیز پایان تیرماه در نظر گرفته شد.
حاال با رسیدن به آخرین روزهای تیر دوباره دغدغه سوختن 

بنزین ذخیره شده در کارت های سوخت پررنگ شده است زیرا 
اگر تا پایان تیرماه افرادی که تا کنون از بنزین سهمیه ای استفاده 
نکرده اند،   حداقل ۶۰ لیتر بنزین از کارت های سوخت مصرف 
نکنند،  با واریز سهمیه مرداد،  این ۶۰ لیتر از کارت سوختشان 
حذف می شود و به اصطاح می سوزد.   این در شرایطی است 
که دوباره آمار ابتا و فوت ناشی از ویروس کرونا در کشور رو به 
افزایش است و مراجعه به پمپ بنزین ها به عنوان یکی از کانون 
های پرخطر کرونا می تواند به شیوع بیشتر این ویروس بیانجامد. 
بنابراین ممکن است برای مقابله با شــیوع آن،  دوباره سقف 
ذخیره بنزین در کارت های سوخت افزایش پیدا کند. موضوعی 
که سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی آن را تکذیب و 
نه تایید کرده است. فاطمه کاهی نیز گفت تصمیم گیری برای 
تمدید یا عدم تمدید سقف ذخیره بنزین در کارت های سوخت 
در جریان است. وی تاکید کرده که این تصمیم پیش از پایان 
تیرماه اعام خواهد شد اما نتیجه آن هنوز مشخص نیست.در 
صورتی که این سقف تمدید نشود، باید منتظر افزایش مصرف 

بنزین در روزهای پایانی تیرماه باشیم.

آیا ذخیره بنزین کارت های سوخت می سوزد؟

خبر

مدیر سامانه  همتا با بیان اینکه تنها ۹ درصد 
بازار در سال ۹۸ در اختیار موبایل های باالی ۳۰۰ 
یورو بوده، گفت: در سال گذشته نیم میلیارد یورو 
در کشور صرف واردات برند اپل شده، درحالیکه 
کل ارز تخصیص داده شده به واردات قطعات لوازم 
خانگی در این مدت یک میلیارد یورو و کل واردات 
تایر سنگین کشور در سال گذشته ۲۵۰ میلیون 

یورو بوده است.
حسین یوسفیان، در نشست خبری انجمن 
واردکنندگان موبایــل، تبلت و لــوازم جانبی، 
متوســط مصرف تلفن همراه در کشور را تا سال  
۱۳۹۶ و پیــش از اجرای طرح رجیســتری ۲۵ 
میلیون و پس از آن با افزایش نرخ ارز و قیمت این 
کاال حدود ۱۵ میلیون عدد عنوان کرد و گفت: در 
ســال ۱۳۹۸ حدود ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن 
همراه به کشور وارد شده که ۱۳.۹ میلیون عدد از 
آن ها زیر ۳۰۰ یورو و ۱.۴ میلیون بیش از ۳۰۰ یورو 

قیمت داشتند.

وی با بیان اینکه تنها ۹ درصد بازار در ســال 
۱۳۹۸ در اختیار موبایل های باالی ۳۰۰ یورو بوده، 
اظهار کرد: این در حالی اســت که ارزش واردات 
موبایل در سال گذشته ۲.۴ میلیارد یورو بوده که 
۳۵ درصد آن به واردات گوشی همراه بیش از ۳۰۰ 

یورو اختصاص یافته است.
به گفته این مقام مسئول در سال گذشته ۹۴۰ 
هزار تلفن همراه مســافری وارد کشور شده که 
۴۶۰ هزار تلفن همراه بــا قیمت باالی ۳۰۰ یورو 
توسط بازرگانان وارد شده که از این تعداد ۴۰ هزار 
دســتگاه از برند اپل بوده است. همچنین تقریبا 
۱۴ برابر این تعداد طبق رویه مســافری بوده که 
تحلیل ها نشان می دهد آن ها از طریق قاچاق وارد 

کشور شده است.  
یوســفیان با بیان اینکه در سال گذشته نیم 
میلیارد یورو در کشور صرف واردات اپل شده اما 
تنها چهار درصد از بازار کشور را تامین کرده است، 
تصریح کرد: این در حالی است که کل واردات تایر 

سنگین کشور به طور متوسط در سال های اخیر 
۲۵۰ میلیون یورو و کل ارز مورد نیاز برای قطعات 

لوازم خانگی حدود یک میلیارد یورو بوده است.
اگر محدودیتی برای موبایل های باالی ۳۰۰ 

یورو اعمال نکنیم، گوشی همراه گران می شود
به گفته کارشناس ارشد طرح رجیستری اگر 
این روند برای واردات اپل ادامه پیدا کند، در بقیه 
موارد شاهد کاهش عرضه و افزایش قیمت تلفن 
همراه خواهیم بود. اگر سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ را 
مرور کنیم در سه ماهه اول امسال ۲.۵۵ میلیارد 
یورو تلفن همراه وارد کشــور شده که ۲۸ درصد 
مبالغ ارزی را به خود اختصاص داده و ۶ درصد بازار 

را تامین کرده است.
واردات موبایل امسال افزایش نداشته است

وی افزود: واردات تلفن همراه بر خاف اخباری 
که به گوش می رســد و در فضای مجازی منتشر 
شده است، در سه ماهه اول امسال با مشکات ارزی 
وارداتی که وجود داشــته نه تنها سه برابر نشده 

بلکه تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه نیز کاهش پیدا کرده 
است و آمار اعام شده از سوی گمرک به این علت 
متفاوت بوده که واردات تجاری را در سال جاری 
نظر گرفته، اما در سال گذشته واردات مسافری 

بیشتر از امسال بوده است.
وی افزود: اگر مسائل مربوط به تخصیص ارز را 
مانند سال گذشته مدیریت کنیم مشکات تامین 
ارز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد که منجر به 
قطع واردات تلفن همراه خواهد شد. قیمت موبایل 

رابطه مستقیم و کوتاه مدتی با قیمت ارز دارد.
یوسفیان ب ابیان اینکه آمار نشان می دهد که 
تامین ارز موبایل به شــدت دارای مشکل است و 
اگر بخواهیم مانند گذشته ارز تخصیص بدهیم، 
واردات تلفن همراه کاهش و قیمت آن افزایش پیدا 
می کند، تصریح کرد: در سال گذشته ۲.۴ میلیارد 
یورو ارز تخصیص داده شده که ۱.۱ میلیارد یورو از 
این مبلغ به شکل قاچاق وارد شده و از منابع بانک 

مرکزی نبوده است.

حجم واردات گوشی آمریکایی اپل به ایران اعالم شد


