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 فلز زرد ركورد7 سال اخير خود را شكست
از بيم كرونا، هر اونس 1645 دالر شد

 چرا قدرت خريد كارگران
هر سال كمتر از سال قبل مي شود؟

ب�ازرس مجم�ع عال�ي نماين�دگان كارگ�ران گف�ت:از دالي�ل 
كاهش ق�درت خري�د و افزاي�ش عقب ماندگي حق�وق كارگران، 
اس�تناد ب�ه ن�رخ ت�ورم و س�طح معيش�ت تاريخي)گذش�ته( 
و تعمي�م آماره�اي اينچنين�ي ب�راي 1۲ ماه�ه س�ال آين�ده 
مي باش�د كه به خ�ودي خ�ود از عوامل مؤث�ر اين چالش اس�ت. 
 حميد رضا امام قلي تبار، در گفت وگو با »تس��نيم«، درباره دستمزد 
كارگران گفت: موضوع تعيين حقوق و دس��تمزد هرساله كارگران در 
شوراي عالي كار، از مباحث داغ و با اهميت ماه هاي پاياني سال است كه 
از سوي ذينفعان آن به طور جدي پيگيري و رصد مي شود. در حقيقت 
ذينفعان اين موضوع كارگران، كارفرمايان و خانواده هاي آنان و دولت 

)بزرگ ترين كارفرما( را شامل مي شود. 
 وي ادامه داد:در چندس��اله اخير اين فرآيند با چانه  زني هاي بسياري 
مابين دولت و شركاي اجتماعي آن در حول و حوش ماده 41 قانون كار 
كه بر نرخ تورم و سطح معيشت تأكيد دارد، صورت مي پذيرد. اگرچه 
طي دو، سه سال اخير به دليل توانمندي نمايندگان كارگران در شوراي 
عالي كار مسير جلسات به سمت مستند س��ازي و روشن شدن اذهان 
ديگر طرفين شوراي عالي كار سوق داده ش��د، اما با اين وجود جبران 
عقب ماندگي مزدي كارگران و افزايش قدرت خريد آنان جهت سربه سر 

شدن درآمد و مخارج اين قشر تاكنون ميسر نگرديده است. 
امام قلي تبار بيان كرد: به همين جهت اين قش��ر هر س��اله نه تنها به 
دهك هاي باال س��وق داده نمي ش��وند، بلكه به واس��طه سونامي هاي 
غير قابل ان��كار افزايش تورم كه هر چند س��ال گريبانگي��ر جامعه را 
مي گيرد، به پايين تر از خط فقر كوچ اجباري كرده اند.  بازرس مجمع 
عالي نمايندگان كارگران بي��ان كرد: از جمله داليل��ي كه باعث اين 
عقب ماندگي مزدي در قشر كارگر شده است تركيب نا عادالنه شوراي 
عالي كار مي باشد. از جهت تركيب شورا بايد به اين نكته استناد نمود 
كه دولت با يك سوم )3نفر(حق رأي مي بايستي به عنوان ميانجي در 
اين جلس��ات حضور پيدا نمايد، اما به دليل كارفرما بودن همراه گروه 
كارفرمايي كه يك سوم )3نفر(ديگر آرا، از آن آنهاست، اين كارگران 
هستند كه همواره در پي تعيين حقوق و دستمزد حداكثري به ناچار 
به س��مت اجماع رفته و تا حدود زي��ادي فضاي دف��اع آزادانه آنها با 

محدوديت مواجه خواهد شد. 
 وي افزود: از داليل ديگر كاهش قدرت خريد و افزايش عقب ماندگي 
حقوق كارگران، استناد به نرخ تورم و سطح معيشت تاريخي)گذشته( 
و تعميم آمارهاي اينچنيني براي 12 ماهه سال آينده مي باشد كه به 

خودي خود از عوامل مؤثر اين چالش تلقي مي شود. 
بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران گفت:دليل ديگر اين موضوع اتكا 
به نرخ تورم و آمارهاي مراجع رسمي به اصطالح مستقل دولتي است كه 
بعضاً با واقعيت هاي ميداني با ترديد همراه است و در خوشبينانه ترين 
حالت هم ب��ه دليل بررس��ي كل كاالهاي موجود در س��بد تورمي به 
نيازهاي حداقلي و ضروري خانوارها كه شامل مسكن، خوراك، پوشاك 
و آموزش و درمان مي باشد توجهي ويژه ندارد و اين آيتم ها را به همراه 
هزينه هاي غير ضروري موجود در سبد تورم در يك وزن برآورد مي كند. 
در صورتي كه آيتم هاي ضروري ياد شده كل درآمد كارگران را به خود 
اختصاص مي دهد. وي گفت:با توجه به چالش هاي ياد شده و پيگيري 
اين موارد جهت برون رف��ت از محدوديت هاي فوق اميد مي رود كه در 
جلسات پيش روي شوراي عالي كار و تسلطي كه نمايندگان كارگران به 
وضيعت كارگران كشورمان دارند مبلغ واقع بينانه تري به عنوان حقوق 

و دستمزد اين قشر براي سال 99 تعيين شود. 
........................................................................................................................

افت فشار آب در تهران نداريم
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران با بيان اينكه مصرف 
آب تهران از مرز 3 ميليون مترمكعب عب�ور كرد كه اين اتفاق در 
فصل زمستان اولين بار است كه رخ مي دهد، گفت: در حال حاضر 
افت فش�ار آب در تهران نداريم، اما اگر مصرف اين گونه باشد در 

تابستان با مشكل مواجه مي شويم. 
محمدرضا بختياري در گفت وگو با »فارس«، در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
با توجه به نزديك ش��دن به ايام نوروز و افزايش مصرف آب در تهران افت 
فشار آب در اين ايام اعمال خواهد شد،  گفت: در حال حاضر هيچ نقطه اي 
از تهران افت فشار آب اعمال نمي شود و در حال حاضر با فشار حداكثري، 
 آب شرب تهران را تأمين مي كنيم. وي ادامه داد: مصرف آب شرب تهران 
نسبت به سال قبل 5 درصد افزايش يافته است و البته با نزديك شدن به ايام 
نوروز افزايش مصرف آب شرب طبيعي است، اما امسال با عبور از 3 ميليون 
مترمكعب تا حدودي اين موضوع غيرطبيعي مي شود. بختياري با تأكيد 
بر اينكه مطرح ش��دن بيماري كرونا مصرف آب شرب تهران نيز به دليل 
رعايت مسائل بهداشتي از سوي مردم افزايش يافته است، گفت: با مطرح 
شدن بيماري كرونا مردم به دليل رعايت مسائل بهداشتي از آب شرب براي 
شست  وشوي بيشتر استفاده مي كنند كه همين مسئله تا حدودي مصرف 
آب را باال برده است كه البته بايد هم اين اقدام صورت بگيرد و طبيعي است 

و مردم حق دارند تمام جوانب بهداشتي را رعايت كنند. 
به گفته مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان تهران در حال حاضر 
مصرف آب ش��رب تهران از مرز 3 ميليون مترمكعب عب��ور كرده و به 3 
ميليون و 100 هزار مترمكعب رسيده اس��ت. وي ادام��ه داد: مصرف آب 
شرب تهران همواره در فصل زمستان به 2 ميليون و 800 هزار مترمكعب 
مي رسيد، اما اين روزها به 3 ميليون و 100 هزار مترمكعب رسيده است، 
پس اگر مصرف آب در فصل زمستان اين گونه افزايش يابد، قطعاً اين مصرف 
در فصل تابستان بيش از اين خواهد بود و بايد عنوان شود كه در تابستان با 

اين روند افزايش مصرف آب به مشكل خواهيم خورد. 

 بازار خودرو سال 99 
متأثر از دالالن و كرونا! 

 مهم ترين پيش بيني اي كه تاكنون درباره وضعيت بازار خودرو س��ال 
آينده بازتاب فراواني يافته به نقل از فريد زاوه كارشناس خودرو است كه 
در آن با در نظر گرفتن مؤلفه افزايش روند رو به رشد نقدينگي و كسري 
بودجه دولت، خودرو گران  می شود. اما اين يكي از مؤلفه هاي موجود 
و جدي است كه بازار خودرو را مانند تمام بازارها متأثر از تورم عمومي 
دانسته است،  در حالي كه در اين بازار بايد عوامل اثر گذار در بازار اعم از 

بخش عرضه و بخش تقاضا را بررسي كرد. 
بخش عرضه: به ط��ور طبيعي عامل خارج��ي تحريم ها به خصوص 
در بازار خ��ودرو همچنان مؤلف��ه اي جدي در بخش عرضه به ش��مار 
مي رود، زيرا به رغم افزايش توليد در اين ماه ها، آمارهاي بيان ش��ده از 
سوي مسئوالن دس��ت اندر كار صنعت خودرو نشان مي دهد كه توليد 
10 ماهه امسال حتي نسبت به سال گذشته كه با افت قابل تأملي مواجه 
شده بود هم كمتر شده و حدود 17 درصد افت توليد داريم. اين در حالي 
است كه در شش ماهه اول خودروهاي ناقص مانده در انبارها نيز بسيار 

در آمار خودرو مؤثر بوده است. 
اما اين تمام ماجرا نيست. رونمايي اخير از چهار محصول جديد كه در 
حقيقت همان محصوالت قديمي با اندكي تغيير است، نشان مي دهد 
كه احتماالً قرارداد صنايع خودرو با صنايع دفاع منجر به موفقيت هاي 
جديد در تأمين قطعات شده اس��ت و مي توان اميدوار ب��ود كه نياز به 
قطعات خارجي كمتر يا از واردات قطعه به تأمين مواد اوليه و تجهيزات 
مربوط به قطعات انتقال خواهد يافت. ضمن آنكه اگ��ر ايران بتواند با 
همكاری شركاي خود قطعات مورد نياز را تأمين كند، قاد ر خواهد بود 
تعهدات خود را در پيش فروش ها و س��رپا ماندن دو خودرو ساز بزرگ 
به س��رانجام برس��اند. با اين حال ميزان محدوديت احتمالي ايران در 
دسترسي به منابع ارزي اش در خارج از كشور و ميزان موجودي قطعات 
در انبارهاي خودرو سازان و قطعه سازان در ميزان عرضه سال بعد بسيار 
حايز اهميت خواهد بود و بديهي است كه هر چه عرضه كمتر باشد، با 
حجم بزرگ دو خودرو ساز و هزينه اي سنگين آنها به طور حتم از اين 

محل نيز فشار قيمتي بر خودرو هاي داخلي خواهيم داشت. 
 بديهي اس��ت بخش عرضه در صورت ايجا د تحوالتي در حوزه روابط 
بين الملل مي تواند اين بازار را با نوسانات بزرگي مواجه كند كه بالفاصله 
با افزايش عرضه خود را نشان خواهد داد و مي تواند صنايع بحران زده را 

از گرفتاري هاي موجود نجات دهد. 
بخش تقاضا: اما در بخش تقاضا داستان دو سناريوي متفاوت را بايد 
متصور شد. نخست آنكه تقاضاي واقعي خودرو يا مصرف كننده واقعي 
به طور عادي بايد با كاهش قدرت خريد و تورم احتمالي 30 درصدي 
در سال آينده كم خواهد شد. به خصوص آنكه دالالن در ماه هاي آخر 
امسال با ورود پر قدرت منجر به افزايش قيمت خودرو ها شدند و قيمت 
پرايد را به سطح 67 ميليون باال بردند تا اختالف قيمت و رانت قيمتي 

را تا 27 ميليو ن تومان باال برده اند. 
به اين ترتيب ورود در اين بازار توسط اكثر دهك هاي درآمدي تقريباً 
سخت و ناممكن شده اس��ت، اما همان طور كه در باال به آن اشاره شد 
وجود نقدينگي باال و دالالني كه در بازار بس��يار اثر گذار هستند، خود 
عاملي براي تحريك تقاضاهاي غير واقعي اس��ت كه در كنار تعهدات 
خودرو سازان مي تواند عالوه بر افزايش قيمت ها در اثر واقعي تورم حاكم 

بر اقتصاد كشور، بازار خودرو را تحت الشعاع قرار دهد. 
 بنابراين با توجه به عوامل موجود پيش بيني مي شود در صورت حفظ 
وضعيت فعلي عوامل بازار در س��ال بعد باز هم ب��ا افزايش قيمت هاي 
جديدي مواجه باشيم كه نه در اثر تقاضاي واقعي كه در اثر فشار ناشي از 
نقدينگي موجود خواهد بود و در اين ميان دولت و خودرو سازان بايد به 

طور جدي به دنبال مكانيزمي براي حذف دالالن در اين بازار باشند. 
 هرچند نبايد از نقش كرون��ا در بازارهاي مختلف از جمله بازار خودرو 
بي توجه گذشت، زيرا با آمدن كرونا در چين ظاهراً فروش كرونا خريد 
خودرو را به اولويت هاي آخر مردم بدل كرده به نحوي كه خريد خودرو 

از بعد از كرونا تا 92 درصد كاهش يافته است. 

تكذيب پرواز مسافري ميان ايران و چين 
در حال�ي ك�ه ليس�تي از پروازه�اي ش�ركت هواپيماي�ي 
ماه�ان از اي�ران ب�ه چي�ن در فض�اي مج�ازي در حال انتش�ار 
اس�ت، س�خنگوي س�ازمان هواپيم�اي كش�وري گف�ت: هي�چ 
پرواز مس�افري از ايران ب�ه چي�ن و بالعكس ص�ورت نمي گيرد.

به گزارش »مهر«، در حال حاضر در فضاي مجازي خبري مبني بر انجام 
پروازهاي شركت هواپيمايي ماهان در شب گذشته و بامداد امروز دست 
به دست مي شود؛ اين در حالي است كه بر اساس مصوبه كميته مقابله 
با ويروس كرونا به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور 
و با حضور وزراي بهداشت، كشور و راه و شهرسازي در 13 بهمن امسال 

تصميم بر تعليق پروازهاي چين گرفته شده بود. 
همچنين در چند روز اخير آمارهايي از سوي وزارت بهداشت مبني بر 
ابتال يا درگذشت برخي شهروندان بر اثر اين ويروس منتشر شده است. 
در همين راستا، رضا جعفرزاده سخنگوي سازمان هواپيماي كشوري 
اعالم كرد: هيچ پرواز مسافري توسط هيچ شركت هواپيمايي از ايران به 
چين صورت نمي گيرد. وي تأكيد كرد: از روزي كه دستور توقف پروازها 
از ايران به چين صادر شد تمامي پروازهاي مسافري بين اين دو كشور 
متوقف شده است. پرواز باري )كارگو( نيز به صورت موردي و با مجوز و 

تحت نظارت وزارت بهداشت انجام  مي شود.

مهران  ابراهيميان

هر اونس طال در معامالت روز گذشته بازارهاي 
جهاني با ۲0دالر رشد ركورد 1645 دالر را زد، 
بدين ترتيب به نظر مي رسد در اثر تحت تأثير 
قرار گرفت�ن ب�ازار كار و س�رمايه در اقتصاد 
جهاني توسط ويروس كرونا، طال به طور مجدد 
با صف خري�د مواجه شده اس�ت، به طوري كه 
ركورد قيم�ت هفت س�اله خود را شكس�ت. 
قيمت طال در معام��الت روز جمعه بازار جهاني، 
ب��ه باالترين رك��ورد در هفت س��ال اخير صعود 
كرد، به نظر مي رس��د به دنبال رشد ريسك هاي 
سيستماتيك و غير سيستماتيك در اقتصاد جهاني 
تقاضا براي خريد اين فلز به عنوان دارايي مطمئن 
تشديد شده است، در همين راستا، طي بهمن ماه 
نيز نرخ طال و س��كه با جهش قابل مالحظه اي در 

ايران روبه رو شده است. 
در معامالت روز گذش��ته ب��ازار جهان��ي فلزات 
گرانبها هر اون��س طال در مح��دوده 1645 دالر 
قيمت گذاري ش��د كه نس��بت به روز پنج شنبه 
بي��ش از 20 دالر افزايش داش��ت. قيمت كنوني 
در مقايس��ه با قيمت يك ماه گذش��ته در حدود 
80 دالر و در مقايسه با متوسط قيمت يك سال 

گذشته 315دالر باالتر بوده است. 
 قدرت نمايي مجدد كرونا

دليل افزاي��ش قيمت طال تداوم ش��يوع ويروس 

كرونا اس��ت؛ چراكه چين گزارش داده است كه 
روند ابتالي مردم اين كش��ور به كرونا دوباره در 
حال رشد است. كره جنوبي 52 مورد جديد ابتال 
به ويروس كرونا را گزارش كرد كه شمار بيماران 
مبتال در اين كش��ور را به 156 نفر رساند در عين 
حال ژاپن نخس��تين مورد مرگ در يك كش��تي 
كروز را گزارش كرد كه موارد ابتال به ويروس كرونا 
در ايران و مناطق جغرافي��اي ديگري در دنيا نيز 

گزارش شده است. 
بر اساس گزارش رويترز، بازارهاي سهام آسيايي 
تحت تأثير افزايش موارد جدي��د ابتال به ويروس 
كرونا در پكن و كش��ورهاي ديگر كه باعث تقاضا 

براي دارايي هاي امريكايي سقوط كردند. 
موجودي ط��الي »اس پي در آر گلد تراس��ت« 
كه بزرگ ترين صن��دوق س��رمايه گذاري تحت 
پش��توانه طال در جهان اس��ت، روز پنج ش��نبه 
0/25 درصد رش��د كرد و به 933/94 تن رسيد 
كه منعكس كننده تقاضاي باال براي طال در ميان 

سرمايه گذاران است. 
 كاتاليزور جديد افزايش قيمت فلز زرد

به گزارش كيتكو ني��وز، Joni Teves تحليلگر 
بازار فل��زات گرانبها در بان��ك UBS تأكيد كرد: 
اصالح بازارهاي مالي و س��هام به خاطر انتظارات 
رشد اقتصادي جهان مي تواند يك كاتاليزور مؤثر 

براي افزايش قيمت جهاني طال باشد. 
بر اساس اين گزارش وي افزود: اين احتمال وجود 
دارد ك��ه قيمت طال به س��وي 1600 دالر در هر 
اونس حركت كند. اكنون سؤال اين است كه چه 
مدت زمان الزم اس��ت تا قيمت طال به اين سطح 
برسد. براي كوتاه مدت، سرمايه گذاران نبايد قدرت 

مستحكم طال را در شرايط اخير ناديده بگيرند. 
اين تحليلگر اقتصادي اظهار داش��ت: در شرايط 
كنوني بسياري از سرمايه گذاران به دنبال خريد 
طال هس��تند و گروه ديگري نيز حاضر به فروش 
طال در كوتاه مدت نيستند. اعتماد خوبي از سوي 
سرمايه گذاران به بازار طال جلب شده است. طال 
همچنان يك ذخيره مطمئن سرمايه گذاري در 
برابر نااطميناني اقتصادي است و رابطه معكوس 
بين بازار سهام و بازار طال همچنان تأثير مهمي بر 

روند قيمت طال خواهد داشت. 
وي تأكيد كرد: اين مسئله نشان مي دهد كه طال 
فضاي كافي براي افزايش قيمت تا 1600 دالر را 
دارد به ش��رطي كه آمارهاي اقتصادي شرايط را 
براي آينده بدتر كند. در شرايط كنوني بزرگ ترين 
تهديد ب��راي اقتصاد جهاني، گس��ترش ويروس 
كرونا است. اين ويروس بيش از 71 هزار نفر را در 
سراسر جهان آلوده كرده كه بيشترين موارد ابتال 

در چين بوده است. 

اين تحليلگر برجسته تصريح كرد: تأثير كامل اين 
ويروس بر رش��د اقتصادي جهان هنوز مشخص 
نيست ولي اقتصاددانان يو بي اس بر اين باورند كه 
هرگونه تأثير منفي ناشي از اين ويروس بر اقتصاد 
جهاني، محدود به سه ماه نخست 2020 خواهد 
بود. به گفته وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز، هر 
اونس طال ممكن است به محدوده 1644 تا 1667 

دالر صعود كند. 
  اقتص�اد اي�ران آنچه را كه چي�ن تجربه 

كرده، تجربه خواهد كرد
افزايش قيمت جهاني طال به دليل ريسك ناشي 
پيشروي ويروس كرونا از يكسو و افزايش قيمت 
دالر در بازار داخلي از سوي ديگر بازار طال را داغ 
كرده اس��ت، با توجه به اينكه وي��روس كرونا در 
كش��ورهايي چون چين و كش��ورهاي وابسته به 
اقتصاد دوم دنيا باع��ث افت بازار هايي چون كار و 
سرمايه و رشد نرخ ها در بازار طال شد، امكان دارد 
اقتصاد ايران نيز روند اتفاق افتاده در كشورهاي 
تحت تأثير كرونا را همانند افت ش��ديد مبادالت 
مسكن، خودرو، سهام، كاالهاي غير ضروري براي 

مدتي تجربه كند. 
  افزايش 500هزار توماني قيمت سكه 

در بهمن ماه
بررسي قيمت سكه امامي در بهمن ماه98 نشان 
مي دهد كه اين سكه طي 30 روز حدود 500هزار 
تومان گران شده است. س��كه ركورد 16ماهه را 
شكست. بهاي هر قطعه س��كه تمام طرح امامي 
در ابتداي بهمن ماه حدود 4 ميليون و 870هزار 
تومان بود كه ب��ا 10درصد افزاي��ش به حدود 5 
ميليون و 400هزار تومان صعود كرده است. سكه 
در حال حاضر در باالترين س��طح قيمت 16ماه 

گذشته قرار دارد. 
 سكه 5 ميليون و 400 هزار تومان شد

قيمت سكه امامي در روز پنج شنبه به 5 ميليون 
و 400 و سكه طرح قديم به 5 ميليون و 390 هزار 

تومان رسيد. 
همچنين نيم سكه با قيمت 2 ميليون و 800، ربع 
سكه يك ميليون و 700 و سكه يك گرمي با نرخ 

950 هزار تومان دادوستد مي شود. 
با توجه به اينكه در س��ال جاري س��رمايه گذاران 
در بازار بانك و سرمايه با سودهاي دهها درصدي 
چندصدهزار ميلي��ارد توماني روبه رو ش��ده اند و 
پرداخت سود بانكي با عقب ماندگي 20 درصدي 
نسبت به تورم روبه رو است و اقتصاد ايران به ابزار 
ماليات بر عايدي سرمايه مجهز نيست، پيش بيني 
مي شود چنانچه بازارهای موجود اصالح و تقويت 
نشود، نقدينگي به سمت بازار ارز و طال هجوم آورد،  
به ويژه آنكه احتمال مي رفت ايران در ليست سياه 
اف اي تي اف نيز قرار گيرد كه اين نيز مي تواند رشد 

بازارهاي مذكور را تشديد كند.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   يك

معاون اقتص�ادي وزير اقتصاد با 
ارائه توضيحاتي در خصوص طرح   مسكن

پيش�نهادي وزارت اقتصاد براي ماليات بر عايدي مس�كن 
گفت: مس�كن اولي ها و خانه هاي نوس�از در اي�ن اليحه از 

ماليات معاف هستند. 
محمدعلي دهق��ان در گفت وگو با »تس��نيم« در خصوص اليحه 
پيش��نهادي وزارت اقتصاد براي دريافت ماليات بر عايدي سرمايه 
مسكن گفت: پيشنهاد وزارت اقتصاد براي اصالح قانون فعلي ماليات 
بر عايدي سرمايه است. اين پيشنهاد هنوز در ابتداي مراحل بررسي 
قرار دارد و در ادامه اين روند بايد در دولت مورد بررسي قرار گيرد و 
پس از آن در مجلس بررسي خواهد شد، در نتيجه براي تبديل اين 
پيشنهاد به قانون و اجرايي شدن آن زمان زيادي باقي مانده است. 

وي گفت: اين قانون براي همه دوره ها نوشته مي شود نه براي يك 
دوره خاص ك��ه در آن يك جهش بزرگ در قيمت مس��كن وجود 
داشته است، ضمن اينكه در هر صورت بخشي از اين افزايش قيمت 

مسكن متناسب با رشد تورمي بوده كه در جامعه اتفاق افتاده است؛ 
بنابراين ما نمي توانيم از تورم ماليات بگيريم. 

دهقان دهنوي ادامه داد: بنابراين مبلغي كه در نظر گرفته ش��ده و 
قيدهايي كه همراه آن وج��ود دارد، از جمله آنكه به منظور حمايت 
از توليد مسكن، مسكني كه توليد مي شود، مشمول ماليات نشود. 
اين بدين معناست كه خانه هاي نوساز از پرداخت ماليات عايدي بر 
سرمايه معاف مي شوند و اصاًل شامل اين ماليات نمي شوند و عالوه بر 
توليد مسكن، مسكن اول افراد نيز شامل ماليات بر عايدي نمي شود. 
او تصريح كرد: ماليات بر عايدي سرمايه در واقع فقط براي آن بخش 
از فعالين اقتصادي اس��ت كه در اين بازار فعالي��ت دارند و در اين 
كسب و كار هستند، همچون همه صنوف و توليد كننده هاي ديگر 
كه ماليات مي دهند. پيشنهاد ماليات بر عايدي مسكن نيز در واقع 

ماليات بر درآمد اين طبقه از افراد است. 
معاون اقتصادي وزير اقتصاد گفت: حتي به خاطر وجود تورم ما اين 
ماليات را به صورت پلكاني به سمت پايين پيشنهاد داده ايم؛يعني 

در اليحه پيشنهادي كه تقديم دولت شده است، در واقع هر سال 
2/5 درصد از اين درصد ماليات اوليه كه در نظر گرفته شده است، كم 
مي شود و به حداقل 15 يا 10 درصد مي رسد؛ چراكه بخشي از رشد 

قيمت مسكن ناشي از تورم است. 
وي با بيان اينكه، ما از توليد كنندگان مسكن و خانه اولي ها ماليات 
نمي گيريم، تأكيد كرد: بر اس��اس اين پيش نوي��س قانون تنها از 
كساني مي گيريم كه به عنوان يك فعاليت اقتصادي در حال معامله 
در بازار مس��كن هس��تند و قانون ماليات بر عايدي مسكن، براي 

يكسال نبوده و براي همه ادوار پيشنهاد شده است. 
دهقان در پاس��خ به مطلبي در خصوص اعم��ال نرخ 35 درصدي 
ماليات برعايدي مسكن در تركيه گفت: هر كشوري شرايط خاص 
خودش را دارد و به نظر مي رسد كه مبلغ 25 درصد تا حدودي باال 
باش��د، اما در هر صورت اين امكان وجود دارد كه اين مقدار بيشتر 
شود و تا 30 درصد هم برس��د، اما به نظر بنده حتي مي تواند كمتر 

نيز باشد.

معافيت مسكن اولي ها و خانه هاي نوساز از ماليات بر عايدي
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