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در شش ماهه نخست امسال اتباع ایرانی بیشترین خرید ملک در ترکیه
را در مقایســه بــا دیگــر اتبــاع خارجی داشــتهاند .بــه گــزارش خبرگزاری
آناتولی ترکیه ،بهدنبال شــیوع کرونــا در ترکیه ،تمایل اتباع خارجی برای
خرید خانه در ترکیه کاهش داشــته است؛ بهگونهای که طبق اعالم مرکز
آمار این کشــور ،در شش ماهه نخست امســال ،میزان خرید خانه توسط
اتبــاع خارجــی با هــدف اخذ اقامت و شــهروندی ترکیه نســبت به مدت
مشابه سال قبل  ۲۹درصد کاهش داشته و به  ۱۴هزار و  ۲۶۲واحد رسیده
است .استانبول محبوبترین شهر برای خرید خانه توسط اتباع خارجی
بوده و طی این مدت  ۶۹۰۲مورد
از کل معامــات مســکن صورت
گرفتــه توســط اتبــاع خارجــی
مربوط به این شــهر بوده اســت.
پــس از اســتانبول نیــز شــهرهای
آنتالیا بــا  ۲۷۰۸مــورد و آنکارا با
 ۹۶۴مورد ،محبوبترین شهرها
برای خرید خانه در ترکیه توسط
اتبــاع خارجــی بودهانــد .به گفتــه مرکز آمار ترکیــه ،طی این مــدت اتباع
ایرانی با خرید  ۲۶۲۸واحد خانه بزرگترین گروه خریدار خارجی مســکن
ترکیه بودهاند و عراقیها ،چینیها ،جمهوریآذربایجانیها و روسها در
ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
در شــش ماهه نخست امســال  ۶۲۴هزار و  ۷۶۹مورد انتقال ملک در
ترکیه به ثبت رســیده که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل حدود ۲۳.۵
درصد افزایش پیدا کرده اســت ۴۴۷ .هــزار و  ۳۰۲خانه از خانههای فوق
نوساز بودهاند .استانبول کماکان اصلیترین مقصد خرید ملک در ترکیه
بوده اســت؛ به گونهای که  ۱۰۶هزار و  ۳۱۱واحد از کل خانههای خریداری
شــده ،مربوط به اســتانبول بوده است .پس از این شــهر ،آنکارا با  ۶۹هزار
و  ۷۸واحــد و ازمیــر با  ۳۹هــزار و  ۳۳۱واحد در ردههای دوم و ســوم قرار
گرفتهانــد .طبق قوانین جدیــد ،اتباع خارجی با خرید خانــهای به ارزش
 ۲۵۰هــزار دالر و باالتر میتوانند شــهروندی و تابعیت ترکیه را بهدســت
آورنــد .از زمــان تصویب این قانــون ،خرید خانه توســط خارجیها رونق
زیادی گرفته است /.ایسنا

تمهیدات الزم برای تأمین شکر انجام شده است

سرپرســت دفتر برنامهریزی ،تأمین ،توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت،
معدن و تجارت گفت :تمهیدات الزم برای تأمین شکر مصرفی از طریق
واردات و تولید داخل انجام شــده اســت.کامران کارگــر در مورد وضعیت
عرضه شــکر در بازار گفت :پیش از این شــکر با ارز  ۴۲۰۰تومانی به کشــور
وارد میشــد ،اما تقریباً از اواخر ســال گذشــته ارز واردات شــکر از ارز ۴۲۰۰
تومانــی بــه ارز نیمایی تغییر کرد ،لــذا واردات فعلی بــا ارز نیمایی انجام
میشود .سرپرســت دفتر برنامهریزی ،تأمین ،توزیع و تنظیم بازار وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به ذخایر شکر که با ارز  ۴۲۰۰تومانی به
کشور وارد شده است ،افزود :با وجود این ذخایر قیمت این کاالی مصرفی
کنترل شده است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از شکر از طریق محصوالت داخلی تأمین
میشــود ،گفــت :چغندر قند در دو فصل بهار و پاییز برداشــت میشــود،
لــذا محصول شــکر حاصل از چغنــدر بهاری تولید شــده و در پاییز بخش
دیگری از شــکرتولید داخل با برداشــت چغندر پاییزه وارد بازار میشــود.
 /وزارت صمت

تنها  3درصد رانندگان وام کرونایی گرفتند

مدیــرکل حملونقــل مســافری ســازمان راهــداری و حملونقــل
جــادهای گفت :تنها حدود  3درصد از راننــدگان ناوگان حملونقل
عمومی بین شــهری توانســتهاند تســهیالت کرونایی دریافت کنند و
بــا توجه بــه اینکه همه راننــدگان هنوز موفق به ثبتنام در ســامانه
کارا نشــدند درخواســت تمدید مهلت آن را دادهایــم که امیدواریم
با این درخواســت موافقت شــود .پیش از این عبدالهاشم حسننیا،
رئیــس ســازمان راهــداری
و حمــل ونقــل جــادهای از
تصویــب و تخصیــص اعتبــار
حــدود  ۷۰۰میلیــارد تومانــی
بــرای  ۱۱۳هزار و  ۵۱نفر راننده
مســافری بینشــهری در ستاد
ملــی مقابلــه با کرونــا خبر داد
کــه مقــرر شــد ایــن راننــدگان
تســهیالت شش میلیون تومانی را با کارمزد  ۱۲درصد و بازپرداخت
 ۲۴ماهه از تیرماه دریافت کنند.
اما به نظر میرسد روند ثبتنام و پرداخت این تسهیالت به کندی
صــورت میگیــرد .چــرا کــه داریــوش باقرجــوان مدیرکل حمــل ونقل
مســافری ســازمان راهداری و حمل ونقل جادهای در این باره به ایسنا
گفت :تسهیالت کرونایی و روند پرداخت آن به کندی صورت میگیرد
و بــا وجــود اینکــه تعداد زیــادی از راننــدگان ثبتنــام کردند ســایت و
سامانه کارا جواب نمیدهد و با مشکالتی مواجه است.
وی افزود :از میان حدود  ۱۱۳هزار نفر راننده مســافری بینشــهری
کــه در نــاوگان حمل ونقل عمومی مشــغول به کار هســتند تنها حدود
 ۴۰۰۰نفر موفق شدند تا امروز تسهیالت شش میلیون تومانی کرونایی
را دریافــت کننــد که حدود  3درصــد از کل رانندگان میشــود و از آنجا
کــه تا پنجم مردادماه مهلت ثبتنام برای آنها در ســامانه کارا تعیین
شــده بود درخواست کردیم تا این مهلت تمدید شود و همه رانندگان
بتوانند در این سامانه ثبتنام خود را انجام دهند/.ایسنا
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تسهیالت ودیعه در بازار اجاره کاربردی شد

کاهش  ۸۵درصدی جرایم فیشینگ

بانــک مرکــزی اعالم کرد :پس از عملیاتیســازی شــدن رمــز دوم پویا میزان
جرایم مرتبط با «فیشــینگ درگاههای پرداخت» تــا  ۸۵درصد کاهش یافته
اســت .با عملیاتیســازی شــدن رمز دوم پویا از دیماه ســال گذشــته ،میزان
«افشــای اطالعات حســاس کارت بانکی» و رخدادهای مرتبط با «فیشــینگ
درگاههــای پرداخــت» در اســفندماه  ۱۳۹۸نســبت بــه میانگیــن رخدادهای
شناساییشده در  ۹ماه ابتدایی سال ،به ترتیب حدود  ۹۰و  ۸۵درصد کاهش
داشته است.
این آمار از نتایج رصد رخدادهای ســایبری شــبکه بانکی به دست آمده است،
امــا از ســوی دیگــر اطالعاتــی که بانــک مرکزی در خصــوص تعداد دســتورات
قضایی ابال غ شــده به بانکها و مؤسســات اعتباری در حوزه جرایم سایبری در
ل توجه تعداد این دســتورات ،همزمان با
اختیار دارد ،نشــاندهنده کاهش قاب 
عملیاتیســازی رمز دوم پویا است .رشد  ۴۰۰درصدی پروندههای تشکیلشده
در پلیس فتا با موضوع برداشــتهای اینترنتی غیرمجاز در ابتدای سال ۱۳۹۸
در مقایســه بــا نیمــه اول ســال  ۱۳۹۷و تخمیــن رشــد نگرانکننده تعــداد این
پروندهها تا انتهای آن سال ،نگرانیهای جدی ایجاد کرده بود که بانک مرکزی
بــهمنظــور صیانت از داراییهای مشــتریان بانکی ،با ترســیم یک طــرح اقدام
مشــترک در نظام بانکی ،پویاســازی رمزهای دوم کارتهای بانکی را تا پیش از
پایان سال  ،۱۳۹۸در دستور کار خود قرار دهد .فیشینگ به تالش برای به دست
آوردن اطالعاتــی ماننــد نام کاربــری ،گذر واژه ،اطالعات حســاب بانکی و … از
طریق جعل یک وبسایت ،آدرس ایمیل و… گفته میشود / .بانک مرکزی
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سهیال یادگاری
خبرنگار

بــا تصمیــم دولــت بــرای پرداخــت وام
ودیعه اجاره به مســتأجران آسیبپذیر،
ثبــت نام دریافــت تســهیالت از  4مرداد
شروع شد و امروز آخرین مهلت ثبتنام
است .مشــاهدات ما از بنگاههای امالک
و فایلهای اجاره ،نشــان میدهد تمایل
مالکان برای رهن نسبت به اجاره ماهانه
بیشــتر شــده اســت و بــه نظــر میرســد
مســتأجران دارای شــرایط میتواننــد بــا
اســتفاده از وام ودیعه مشکل خود برای
تأمیــن هزینــه رهــن را تــا حــدودی حل
کنند.
متولیــان بخش مســکن ،بــا توجه به
شــرایط اقتصادی و افزایش هزینه اجاره
مسکن ،مسأله مسکن را بررسی و طرحی
را به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کردند
که بر اســاس آن دولت دو اقدام را انجام
داد.بر اســاس طرح پیشنهادی ،در اقدام
اول ،محدودیتهایــی بــرای مبلغ اجاره
اعالم شد .بنابراین افزایش اجاره مسکن
در شهر تهران حداکثر بیشتر از  ۲۵درصد
نباید باشــد  .این افزایش در کالنشــهرها
نیز باید تا  ۲۰درصد و در شــهرهای دیگر
بایــد تا ۱۵درصد باشــد که در ســتاد ملی
مقابلــه بــا کرونــا تصویب شــد و به همه
بخشهــا و قــوه قضائیــه ابــاغ شــده تــا
در صــورت تخطــی مالکان یــا بنگاههای
امــاک از ایــن قانون الزم االجرا ،توســط
قوه قضائیه پیگیری الزم انجام شود.
 27ëëدرصد رشد اجاره بها در تیرماه
از طرف دیگر افزایش قیمت مســکن
باعث فشار مضاعف به مستأجران شده
اســت.بر اســاس گزارش بانک مرکزی از
بــازار مســکن در تیرماه ،متوســط قیمت
هر متــر آپارتمان در تیرمــاه در تهران20
میلیون و  ۹00هزار تومان بود که نســبت
بــه مــاه گذشــته (خــرداد  )۹۹رشــد 10/4
درصــدی و نســبت بــه ماه مشــابه ســال
گذشــته (تیرماه  )۹۸رشــد  56/6درصد
داشته اســت .این گزارش نشان میدهد
کمترین قیمت هر متر آپارتمان در شهر
تهران مربوط به منطقه  18است .در این

منطقــه قیمــت هر متــر واحد مســکونی
 9میلیــون و  600هزار تومان اســت .البته
بــه گفتــه فعــاالن بــازار دیگر نمــی توان
ایــن منطقــه را منطقــهای ارزان از نظــر
قیمــت مســکن ارزیابــی کــرد چــون یک
آپارتمــان  60متری در این منطقه حدود
 600میلیــون تومــان اســت کــه از تــوان
مالی دهکهای پایین خارج اســت .یک
آپارتمــان  60متــری در منطقه  18ســال
گذشته حدود  250میلیون تومان بود.
گزارش بانک مرکزی نشــان میدهد
در  4ماهه سال  99نسبت به  4ماهه سال
 98قیمت هر مترآپارتمان بطور متوسط
 42/6درصــد افزایــش یافتــه اســت .این
گزارش نشــان میدهد نرخ اجاره بها در
تیرماه امســال در شــهر تهران  27/6و در
کل کشور  31رصد رشد دارد.
فشــار افزایــش اجارهبهــای مســکن
در شــرایط کرونــا بــه مســتأجران بیشــتر
هم شــده اســت .با توجه به این شــرایط
در اقدامــی دیگر دولت ۲۰هــزار میلیارد
تومــان در اختیــار بانکهــای مختلــف
قــرار داد تا به مســتأجرانی کــه نیاز دارند
تســهیالت ودیعه با نرخ ســود  ۱۳درصد
پرداخت کنند.
آمــار رســمی نشــان میدهــد حدود
 6میلیــون و  600هزار مســتأجر در کشــور
وجود دارد .اما پروانه اصالنی ،سرپرست
دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و
شهرسازی معتقد است تمام مستأجران
نیازمند حمایت نیستند .برآوردها نشان
میدهــد  20هــزار میلیــارد تومــان مبلغ
درنظرگرفته شده برای وام ودیعه حدود
 600تــا  900هزار نفر را پوشــش میدهد.
بررســیهای نهادهــای مختلــف نشــان
میدهــد که  ۲میلیــون و  ۲۰۰هزار خانوار
نیازمند کمکهای دولت برای وام اجاره
مسکن هستند.
اکنــون مــردم درخواســت خــود را به
وزارت راه پیامــک میکننــد و ســامانهای
هــم برای این کار طراحی شــده اســت تا
متقاضیان به بانکها معرفی شوند.
ëëگروههای دارای اولویت
کارگــران ،زنــان سرپرســت خانــوار،

کســانی که تازه ازدواج کرده اند ،کســانی
که  3فرزند و بیشــتردارند و خانوادههای
تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی،
گروههــای دارای اولویــت دریافــت وام
هستند .تأهل و سرپرســت خانوار بودن،
اســتفاده نکــردن از هــر گونــه حمایــت
دولتــی و تســهیالت در بخــش مســکن و
مالک نبودن از سال  84به بعد از شرایط
دریافت وام اســت .طرف حســاب بانک
در پرداخــت وام ودیعه مســتأجر اســت
و وثیقــه از مســتأجر دریافــت میشــود.
مستأجر باید سود ماهانه وام را واریز کند
امــا وام در قالب چک به مالک پرداخت
میشــود .بعد از یک سال و پس از اتمام
موعد اجاره وام کامل به بانک برگردانده
میشود.
ëëفسخ قرارداد
وام ودیعــه مســکن تــا یکســال نــزد
موجــر باقیخواهد ماند اما در شــرایطی
که شــاهد فســخ پیــش از موعد قــرارداد
اجــاره باشــیم ،مبلــغ ایــن وام در اختیار
مســتأجر قرار گرفتــه و او میتواند تا بازه
زمانی یک سال از این مبلغ برای انعقاد
قرارداد اجاره جایگزین بهرهمند شود.
ëëقراردادهای بعد از  4مرداد مشمول وام
میشود
با توجه به محدودیت تعداد وام پیش
بینی حــدود  2500هزار درخواســت برای
وام ،تصمیم بر این اســت کــه وام ودیعه
شــامل قراردادهای اجارهای باشد که از 4
مرداد ماه ،یعنی از زمان شــروع ثبت نام،
ثبت شــده اســت .البته قرارداد اجاره باید
دارای کد رهگیری و رسمی باشد.
ëëتمدید نمی شود
مهلــت ثبــت نام بــرای دریافــت وام
اجــاره تا پایان امــروز ،نهــم مردادماه در
نظــر گرفته شــده اســت .به گفتــه یکی از
مســئوالن روابــط عمومــی وزارت راه و
شهرســازی در مــورد تمدیــد احتمالــی
زمــان ثبت نــام ،تصمیم گیری نشــده و
پایان مهلت روز پنجشنبه  9مرداد است.
ëëمستأجرانمتقاضیمسکنملینگران
نباشند
متقاضیان دریافت تســهیالت کمک

ودیعه مســکن باید دارای فرم «ج» سبز
باشــند (تاکنــون از تســهیالت یارانــهدار
دولتی در ساخت و خرید مسکن استفاده
نکرده باشــند) امــا فرم «ج» افــرادی که
از تســهیالت ودیعــه مســکن اســتفاده
میکننــد ،قرمــز نمیشــود و تســهیالت
ودیعــه آنهــا را از دریافــت مســکن ملی
محروم نمی کند.
ëëتعییر رفتار موجران در بازار اجاره
رشــد بازارهایــی ماننــد بازار ســهام،
ارز ،ســکه و طــا از یــک طــرف و ثابــت
نبــودن ارزش پــول ملــی از طــرف دیگر
باعث تغییر رفتار مالکان در بازار اجاره
شــده اســت .مشــاهدات ما از بنگاه ها و
فایل های پیشــنهادی عرضه شده برای
اجاره نشان می دهد بر خالف سال های
قبل کــه مالکان تمایل بــه اجاره ماهانه
داشــتند و نه رهن کامــل ،اما اکنون آنان
بیشــتر رهن کامل و اجــاره ماهانه کمتر
را بــرای اجاره ملــک در نظر دارند .یکی
از مالــکان بــه ما گفــت :نمی دانیــم اگر
اجــاره ماهانــه تعییــن کنیــم چنــد مــاه
دیگــر ارزش ایــن اجــاره چگونه اســت،
شــرایط نشــان می دهــد ارزش اجــاره

ماهانــه بــا توجه بــه کاهــش ارزش پول
ثابــت نخواهد بــود پس ترجیــح من به
عنــوان صاحبخانه این اســت کــه واحد
اجــاره ای خودم را با رهــن کامل یا رهن
بیشــتر با اجاره کمتر عرضه کنم تا رهن
را در بازارهای دیگر سرمایه گذاری کنم.
صاحبخانه ها معتقدند ســرمایه گذاری
رهــن ملــک در بازارهــای دیگــر  ،ارزش
پــول آنــان را حفظ می کند .مســتأجران
نیــز از پرداخــت رهن بیشــتر نســبت به
اجــاره ماهانه اســتقبال می کننــد .اجاره
ماهانــه بــا توجه بــه کاهــش درآمدها و
افزایش هزینه های دیگر ،برای بســیاری
مستأجران ســخت اســت ،اما آنان پول
رهــن را بــا اســتفاده از پــس انــدازی که
دارنــد راحــت تــر می تواننــد جــور کنند.
در این شــرایط مســتأجران و مالکان ،از
وام ودیعــه اســتقبال می کننــد و به نظر
می رســد ایــن وام تــا حــدودی مشــکل
مالــی مســتأجران را حل کنــد و با توجه
بــه اینکــه وام یکجا بــه موجــر پرداخت
می شــود ،آنان نیز پذیــرای طرح جدید
دولت هستند.
بســیاری از مســتأجران نقدینگــی را

برای خریــد خانه پس انداز کــرده بودند
امــا بــا توجــه بــه افزایــش بیــش از 50
درصــدی قیمــت مســکن در یک ســال،
آنــان از بــازار خرید خانــه کنار رفتــه اند.
آمــار بانــک مرکزی هــم نشــان میدهد
واحدهــای  600تــا  850میلیــون تومانی
بیشــترین تقاضــا را دارنــد و  14.2درصد
از بازار معامــات  14هزار واحدی تیرماه
در تهران ســهم واحدهایی با این قیمت
است.
هرچنــد خریــد و فــروش ملــک در
تیرماه امسال نسبت به سال  98معادل
 193.3درصــد افزایــش دارد امــا بــا این
حــال مســتأجران زیــادی از بــازار خریــد
بخاطر افزایش قیمتها حذف شدهاند.
مســتأجرانی کــه تــوان مالــی خــود برای
خرید ملک را از دست داده اند میتوانند
بــا اســتفاده از وام ودیعــه اجــاره ،هزینه
کمتــری را بــرای اجاره مســکن پرداخت
کننــد .فعــاالن بــازار مســکن میگوینــد
کاهــش هزینــه اجــاره بــا اســتفاده از وام
ودیعه ،به مستأجران کمک میکند یک
ســال دیگر هم به پسانــداز خود اضافه
کنند .

پیشبینی بهای  2300دالری فلز زرد

هر اونس طال  1956دالر شد
هــر اونس طالی جهانی روز گذشــته برای ســاعاتی وارد کانــال قیمتی هزار و
 960دالر شــد و بــا اندکــی عقبگرد روی هزار و  956دالر باقــی ماند .در تاریخ
 4مــرداد مــاه هــر اونس طال پس از  9ســال از هــزار و  900دالر عبــور کرد و در
روز ششــم مرداد با قــرار گرفتن روی قیمت هــزار و  936دالر ،رکورد تاریخی
قیمت فلز زرد شکسته شد.
اما همانگونه که بســیاری از مؤسســههای معتبر و کارشناســان پیشبینی
کردهاند ،باید منتظر قیمتهای باالتری برای طالی جهانی بود و قرار نیست
سقف قیمتی به همین جا ختم شود .مهمترین عاملی که طی ماههای اخیر
موجب شــد تا هر اونس طال تمام رکوردهای قبلی خود را بشــکند و راه کانال
 2هزار دالر را در پیش گیرد ،شــیوع کرونا و پاندمی آن در ســطح جهان است
که اقتصاد جهان را با چالشهای بســیاری همراه کرده اســت .در این شرایط
یکبار دیگر ســرمایهگذاران به امنترین محل سرمایهگذاری یعنی طال پناه
آوردهاند .البته رشــد قابل توجه قیمت طال و چشــمانداز صعودی آن باعث
شــده تا عطــش بانکهای مرکــزی جهان نیز بــرای خرید این فلز ارزشــمند
افزایــش یابــد .بدینترتیب رشــد چشــمگیر تقاضای طال طــی ماههای اخیر
باعث شده تا قیمت این کاال بشدت افزایش یابد.
ëëپیشبینی گلدمن ساکس از قیمت  ۲۳۰۰دالری طال
بانــک امریکایی گلدمن ســاکس بــا توجه به انتظارات بــرای پایین ماندن
نرخهــای بهــره امریــکا و فضــای مســاعد برای طــا به عنــوان دارایــی امن،
پیشبینی قیمت  ۱۲ماهه هر اونس طال را به  ۲۳۰۰دالر افزایش داد.

سوءاستفاده از کارتنخوابها برای فرار مالیاتی

یک مقام مســئول با بیان اینکــه از عدم اطالع افراد
بیبضاعــت همچــون کارتنخوابهــا بــرای ثبــت
شرکت صوری سوءاســتفاده میشود ،گفت :با رصد
جــدی این ســودجویان تحــت تعقیــب قضایی قرار
میگیرند.
حســین تاجمیــر ریاحــی ،اظهــار داشــت :طــی
ســالهای اخیــر ،اشــخاصی فرصتطلــب بــا ثبــت
شرکت صوری (کاغذی) بهنام افراد فاقد صالحیت
و اهلیــت ،اقــدام بــه اعمــال مجرمانه از قبیــل فرار
مالیاتــی ،پولشــویی ،قاچــاق کاال یــا اخذ تســهیالت
بانکــی بهصــورت غیرمجــاز کردهاند که بــا توجه به
اصالحیــه قانــون مالیاتهای مســتقیم مصوب ۳۱
تیرمــاه  ۱۳۹۴و بــه اســتناد بنــد  ۵مــاده  ۲۷۴قانون
مذکور ،این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال
مجــازات کیفــری قــرار میگیرنــد .وی بــا هشــدار به
افراد ســودجویی که به منظور فــرار مالیاتی مبادرت
بــه ثبــت شــرکت صــوری میکننــد ،گفــت :ثبــت و
اســتفاده از شــرکت صــوری در انجــام معامــات

به گزارش ایســنا ،افزایــش قیمت طال تحت تأثیر عوامل مختلف شــامل
انتظارات تورمی ،تنشهای سیاسی و افزایش شیوع ویروس کرونا روی داده
است .افزایش تقاضای خرید به رشد  ۲۷درصدی قیمت طال از ابتدای سال
 ۲۰۲۰تاکنون کمک کرده و طال روز سهشنبه به رکورد تاریخی  ۱۹۸۰دالر و ۵۷
ســنت صعود کرد .گلدمن ســاکس اعالم کــرد ،ما همواره تأکیــد کردهایم که
طال ،ارز روز مباداســت بخصوص در فضایی مانند فضای فعلی که دولتها
در حــال پاییــن آوردن ارزش ارزهای مهم و کاهش نرخ هــای بهره به رکورد
تاریخــی پاییــن هســتند .همچنیــن نگرانیهــای واقعی درخصــوص جایگاه
دالر امریکا به عنوان ارز ذخیره در حال شــکل گرفتن اســت .ما شــاهد تداوم
افزایــش نگرانیهــای تورمی ،ادامه ورود ســرمایه بــه صندوقهای  ETFطال
و ضعیــف شــدن ســاختاری دالر هســتیم و میبینیم که طال توســط مدیران
ســرمایه به عنوان پوشــش ریسک دالر مورد اســتفاده قرار میگیرد.بر اساس
گزارش رویترز ،این بانک همچنین با توجه به قیمت باالتر طال و چشمانداز
تقاضــای صنعتــی بــرای نقــره بــه خصــوص در بخــش انــرژی خورشــیدی،
پیشبینی قیمت نقره در افق سه ،شش و  ۱۲ماهه را به  ۳۰دالر در هر اونس
افزایش داد.
ëëرشد  374دالری در شش ماه
بررســی قیمــت هر اونس طال طــی ماههای اخیر نشــان میدهد که از آذر
پارســال تاکنون طال بیش از  480دالر رشــد قیمت داشــته است .در آذر سال
گذشته هر اونس طال هزار و  470دالر قیمت داشت که دیروز این نرخ به هزار

غیرواقعــی ،مطابــق مــاده  ۲۷۴قانــون مالیاتهای
مســتقیم جرم محســوب میشــود .تاجمیــر ریاحی
خاطرنشــان کرد :بررســیهای انجام شــده حاکی از
آن اســت که افراد ســودجو ،اشــخاص بیبضاعت و
فاقــد صالحیت و اهلیت را اجیــر کرده و حتی بدون
حضــور آنــان در مراجــع ثبت شــرکتها و صرفــاً از
طریــق تنظیم وکالتنامههای با حــق توکیل بالعزل،
اقــدام به ثبت شــرکت کرده و از اشــخاص مذکور در
سمتهای مدیرعامل ،رئیس هیأت مدیره یا نایب
رئیس اســتفاده میکننــد ،بدون اینکه آن اشــخاص
خودشــان اطالعی از موضوع داشته باشند .مدیرکل
دفتــر حقوقــی و قراردادهــای مالیاتی ســازمان امور
مالیاتی کشور ،با بیان اینکه ثبت اینگونه شرکتها،
معمــوالً به منظور عــدم امکان شناســایی صاحبان
واقعی درآمد و نهایتاً فرار از پرداخت مالیات انجام
میشــود ،گفت :بهدلیل خألهــای قانونی ،رویههای
غلط موجود و ســایر عوامل ،ثبت اینگونه شرکتها
در سالهای گذشته رشد قارچگونه داشته است .وی

اضافه کرد :با ثبت اینگونه شــرکتها و سوءاستفاده
از عــدم اطــاع و آگاهــی افــراد فاقــد شــرایط و
بیبضاعــت ماننــد کارتنخوابهــا ،دستفروشــان
و غیــره ،معامــات کالنــی بهنــام آنان انجــام و فرار
مالیاتی در سطح گستردهای شکل میگیرد.
تاجمیــر ریاحــی ،ضمــن هشــدار بــه کســانی کــه
بــه این نحو اقدام به ثبت شــرکت به منظــور فرار از
پرداخــت مالیات میکنند ،اظهار داشــت :با رصد و
اقدامــات گســترده از طریــق ســامانهها و بانکهای
اطالعاتی ،اینگونه شــرکتها و عوامل سوءاستفاده
کننــده از آن ،شناســایی و از طریــق مراجــع قضایــی
تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند.
وی تأکیــد کــرد :بــه منظــور پیشــگیری از ثبــت
شــرکتهای صــوری ،بایــد اقدامــات الزم در هنگام
ثبــت شــرکت از قبیــل راســتیآزمایی و بررســی
اطالعــات موجــود در بانکهــای اطالعاتی به عمل
آید تا بهنام اشــخاص فاقد شــرایط ،شرکت به ثبت
نرسد /.سازمان امور مالیاتی

و  956دالر رســید .طبق اطالعات ارائه شــده از ســوی ســایت «گولدپرایس»
هر اونس طال در یک ماه گذشــته بیش از  176دالر رشــد داشته که این میزان
افزایــش در شــش ماه گذشــته به  374دالر میرســد .همچنین در یکســال
اخیــر نیــز میزان رشــد طال  528دالر بوده ،رقمی که در پنج ســال گذشــته به
 869دالر و در  20ســال اخیــر هــزار و  681دالر افزایش قیمــت را تجربه کرده
است.
در مجمــوع در مقایســه بــا ســال  1971میالدی کــه قیمت هــر اونس طال
 35دالر بود ،بهای این فلز تا روز گذشــته  55برابر شــده اســت .در سال 2011
میالدی به دلیل بحران بدهی جهانی هر اونس طال با رسیدن به هزار و 921
دالر باالتریــن قلــه تاریخــی خود را فتح کــرد و اکنون پس از  9ســال« ،کرونا»
توانست این رکورد را بشکند.

رد پای بانکها در آشفتهبازار قیمت مسکن

نایــب رئیس اتحادیه امالک تهران گفت :در حالی که دولت تالش میکند
مســکن از کاالی ســرمایهای بــه مصرفــی تبدیل شــود ،چند بانــک با هدف
افزایش ســرمایه خود با ســاخت واحدهای لوکس و با متراژ بزرگ و احتکار
آن ،قیمتهای خانه در مناطق مختلف شهر را باال میبرند .حسام عقبایی
درباره فعالیت بانکها در حوزه مســکن ،گفت :براساس قانون بانکداری،
فعالیت بانکها در حوزه اموال غیرمنقول اعم از ساخت و خرید و فروش
خانــه ،ویــا ،زمیــن و هــر نوع ملکی ممنوع اســت امــا در یک دهه گذشــته
بانکها وارد عرضه ساختوســاز ملک شدند .بسیاری از بانکهای دولتی
و خصوصی اکنون صاحب واحدهای مســکونی هستند و حاشیه سود بسیار
باالیــی کــه در حوزه خرید و فروش ســاختمان وجود دارد ،دلیل آن اســت.
عقبایــی در تحلیــل چرایــی ورود بانکها بــه عرضه ساختوســاز و احتکار
مســکن ،گفــت :وقتــی بانکهــا از مــردم ســپرده میگیرنــد بهخصوص در
دورهای کــه رقابــت بانکها در جذب ســرمایه باال بود برای پرداخت ســود
به ســپردهگذاران با این هدف که جذب سرمایهگذار بیشتری داشته باشند،
اصــل پول را وارد حوزه ســاختمان کردند که در ایران بهدلیل نوســان دائم
قیمــت و افزایــش قیمتهــا ،ســودهای بــاالی  ۱۰۰درصــدی و حتــی ۲۰۰
درصــدی را بــرای بانــک دارد .وقتــی بانــک بــه چنین ســودی برســد دیگر
پرداخت  ۲۰درصد سود برای مشتری اصالً سنگین نیست /.ایرنا

