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شــرق: دالر که به تازگی نرخ های تاریخی ۳۶ و ۳۷ هــزار تومان را ثبت کرده بود 
دوبــاره روند نزولی قیمــت را در پیش گرفته، آن هم در شــرایطی که نه خبری از 
گشایش سیاسی در گفت وگوهای برجامی است و نه انتظارات تورمی کاهش داشته 
است. حاال در شرایطی که تصور می شــود بانک مرکزی از هفته گذشته توانسته با 
ارائه برخی سیاســت ها موج تقاضا را در بازار ارز بشکند و سبب کاهش قیمت دالر 
از کانال ۳۶  به کانال ۳۴  هزار تومانی شود، تحلیلگران می گویند همین سیاست ها 
احتماال موجب بازگشــت روند صعودی نرخ خواهد شــد. همچنین به گفته رئیس 
کل بانک  مرکزی قرار اســت به زودی در کنار اوراق سکه شاهد انتشار اوراق ارز هم 
باشیم؛ اوراقی که پشتوانه مالی اش موهوم است و خطر تورم زایی را به دنبال دارد.

ماجرای اوراق ارزی چیست؟
آن طــور که از آخرین اخبــار بازار ارز به گوش می رســد، دولت بنا دارد فروش 
اوراق ارزی را در دستور کار خود قرار دهد؛ ایده ای که جزئیاتش هنوز روشن نشده 

اما نگرانی بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشته است.
طبق اطالع روابط عمومی بانک مرکزی، روز گذشته ۲۳ آبان، علی صالح آبادی، 
رئیس کل بانک مرکزی، در یک نشســت خبری گفته «افرادی که نگران نوسان در 
بــازار ارز هســتند و به این دلیل خریــد ارز انجام می دهند بایــد بدانند از روزهای 
آینده ابزار جدیدی را در این حوزه معرفی می کنیم تا بتوانند اوراقی را که منتشــر 
می شــود خریداری کنند و دیگر نگرانی از این جهت نداشته باشند و خریداران در 
سررسید هایی مشخصی می توانند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند». او همچنین 
خبر داده که جزئیات این ابزار جدید به زودی منتشــر می شــود و می تواند نگرانی 

افراد را برطرف کند.
البتــه پیش از این هم جســته وگریخته چیزهایی درباره ایــن ایده از رئیس کل 
بانک  مرکزی شنیده شده بود. برای مثال خرداد در مراسم افتتاحیه بیست ونهمین 
همایش سیاســت های پولی و بانکی از انتشــار اوراق ارزی در روزهای آتی گفت؛ 
بــا این تفاوت که آن زمان به بازپرداخت ارزی اشــاره کرده و گفته بود: «به عنوان 
نوآوری جدید اوراق ارزی منتشر خواهد شد. این اوراق هم ارز جمع می کند و هم 

بازپرداخت آن به شکل ارز خواهد بود».
مشابه این ایده را که هنوز مشخص نیست با کدام پشتوانه مالی از سمت دولت 
ارائه می شــود، هفته گذشــته برای سکه و در قالب بســته ای سیاستی نیز شاهد 
بودیم. طبق ادعای رســمی سیاست گذار، اوراق ســکه ای که بانک مرکزی منتشر 
می کند، معاف از مالیات بوده و تمامی اشــخاص حقیقــی هم می توانند حداکثر 

معادل صد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را بخرند.
سررســید اوراق ســکه بانک مرکزی، شــش ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه 
نقدی در سررســید بوده و قیمت تســویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون 
قیمت های پایانی تمامی گواهی های ســپرده ســکه بانک ها و اوراق ســکه بانک 

مرکزی در بورس کاالی ایران در آخرین جلسه معامالتی خواهد بود.
بانک  مرکزی، متهم کمبود ارز در  بازار  آزاد

پیشــنهادات تورم زا و از نگاه برخی متخصصان، غیرکارشناسی دولت در حالی 
مطرح می شود که دالر هفته گذشته به کانال ۳۷ هزار تومانی رسید و گرچه حاال 

در کانال های پایین تری نوسان می کند ولی ظاهرا پتانسیل رشد مجدد دارد.
کامبیز افســری، کارشــناس و فعال بازار ارز، علت این پتانســیل افزایشی را در 
عملکرد خود سیاســت گذار جســت وجو می کند و به «شــرق» توضیح می دهد: 
قیمت ها تا روز یکشنبه پایین آمد و از یکشنبه ظاهرا دوباره روند افزایشی در پیش 
گرفته اســت. دولت برخالف ادعایش مبنی بر اینکه کاری با خریداران ندارد، روی 
خرید دالر مالیات بسته و گفته یارانه خریداران را قطع می کند. همین موجب شده 
میزان خرید دالر با کارت ملی (دالر سهمیه ای) شدیدا کاهش پیدا کند. با این حال 
این کاهش خریدها برعکس عمل می کند و من گمان می کنم سبب ادامه افزایش 
قیمت شــود؛ چون یکی از عواملی که بازار را کنترل می کرد همان سهمیه های دو 
هــزار دالری بود که از طریق صرافی ها به بازار تزریق می شــد، اما حاال با کاهش 

خرید آنها، ورودی به بازار آزاد کمتر شده ولی تقاضا ثابت مانده است.
حساب  فعاالن بازار بدون حکم قضائی بسته شد

او ادامه می دهد: همچنین در چند روز اخیر حســاب بسیاری از فعاالن بازار را 
مســدود کردند و نقل و انتقال ارز افراد با ریســک مواجه شده است. بدون اینکه 
حکم دادگاه یا حتی دســتور قضائی محکمی داشته باشــند، حساب های فعاالن 
بــازار را می بندند و وقتــی هم این افراد به بانک مراجعــه می کنند، بانک به آنان 
می گوید که یک ســری از مراجع به ما اعالم کردند که حســاب  مســدود شود و ما 

در این باره اختیاری نداریم. ســپس برای فردی که حســابش بســته شده، پیامکی 
ارســال می شــود تا به ســایتی مراجعه کند برای پیگیری. بدتر این است که فقط 
حســابی را که با آن پول جابه جا شده، نمی بندند؛ کلیه حساب های فرد را مسدود 
می کنند، حتی حساب های حقوق بگیری شان را. زمان روند رفع انسداد حساب هم 

مشخص نیست و ممکن است ماه ها طول بکشد.
به اعتقاد افســری، اگر قرار باشــد بانک  مرکزی سیاســت های فعلی اش مثل 
جلوگیری از تزریق ســهمیه های دوهزاردالری به بــازار ارز را ادامه دهد، احتماال 

روند افزایشی آغازشده، ادامه پیدا می کند.
بازار ارز دیگر بازار نقدی نیست!

میثم  رادپور، تحلیلگر بازارهای مالی، معتقد اســت «اینکه سعی کنیم با راهی 
بازار ارز را کنترل کنیم مثل این است که بپرسیم چطور می توان ضربه ای به سر یک 

فرد زد بدون اینکه دردش بگیرد؟! خب از ابتدا ضربه را نزنید».
او که ابزارها و سیاســت های بانک  مرکــزی در این زمینــه را ناکارآمد ارزیابی 
می کند، به «شــرق» توضیــح می دهد که باید ماجرا را عمیق تر نــگاه کرد. رادپور 
می گوید: ابتدا این را بگویم که حتی اگر همه جا هم ســکوت باشــد و هیچ خبری 
در هیچ جای کشــور نباشد، باز قیمت امروز و فردای ارز یکی نخواهد بود. نه  فقط 
ارز بلکــه ایــن احتمال درباره هر کاالیی تقریبا نزدیک به صفر اســت. در کنار این، 
بــازاری مثل بــازار ما که هم در بخش نقد و هم حوالــه محدودیت دارد و از این 
بابت اصطکاک زیادی را متحمل می شــود، طبیعتــا روان  کار نخواهد کرد. همین 
حاال برای جابه جایی مبالغ نه چندان بزرگ در بازار حواله با مشکل مواجه هستیم. 
برای جابه جایی در بازار نقدی هم که به شــدت مسئله داریم. وقتی ممکن نیست 
بدون مســئله بتوانید عدد بزرگی ارز را معامله کنید، اصال غیرقابل تصور نیســت 
که با جابه جایی مبلغی نه چندان بزرگ، نرخ ها بســیار تغییر بپذیرد. این خاصیت 

بازارهای غیرنقد است.
او گفته اش مبنی بر غیرنقدخواندن بازار ارز را این طور تصریح می کند: اگرچه ما 
نباید تصور کنیم که بازار ارزمان غیرنقد است، اما با وجود محدودیت های موجود، 
تفاوتی هم بــا بازارهایی که غیرنقد تلقی می شــوند، ندارد. مــا برای جابه جایی 
عــددی با مرتبه میلیــون  دالر در بازار با مشــکالت عدیده ای مواجه هســتیم که 
ســال های گذشته آن را نداشتیم. فقط همین نیســت؛ همین حاال اگر بخواهید دو 
هزار دالر بفروشــید، می بینید که صرافان میدان فردوسی به شما قیمتی می دهند 
که خودشان ابدا حاضر نیستند با این قیمت معامله کنند. این یعنی اختالف قیمت 
خریــد و فــروش در بازار نقدی ما عددی بی ربط اســت. بزرگ  بــودن این اختالف 
خودش از نشانه های غیرنقدبودن بازار است. مشابه این در بازار حواله هم هست. 
من زمانی را به یاد می آورم که دالر هزار تومان بود و تفاوت قیمت پیشنهاد خرید 
و فروش آن در بازار حواله یک قران بود یعنی کمتر از یک ده هزارم قیمت اما حاال 

اختالف دامنه بسیار زیاد شده که نشانه  غیرنقدترشدن بازار است.
رادپور تأکید می کند: طبیعتا بازاری که چنین وضعیتی دارد خیلی راحت با یک 
معامله تأثیر می پذیرد، جابه جا می شــود و فرازوفرود تجربه می کند. آنچه تجربه 
نشان می دهد و قابل توضیح است، این است که بازار ما حداقل به میزان تورم مان 

رشد خواهد داشت.
 وقتی در حال تجربه بدترین تورم هســتیم، عجیب نیســت اگر شــاهد بدترین 
جابه جایی قیمت ارز هم باشــیم. تورم هایی که امــروز تجربه می کنیم (تورم های 
متوالی و در سطح باالی ۵۰ درصد) از زمانی که در تاریخ ایران داده داریم، بی نظیر 

است. بنابراین افزایش این میزان قیمت ارز هم مورد انتظار است.
وقتی دستورها معنی ندارند

این کارشــناس به سؤالی درباره چشم اندازش درباره بازار ارز نیز این طور پاسخ 
می دهــد: در چنیــن وضعیتی اصال پیش بینــی معنا ندارد. برای مــن آنچه قابل 
پیش بینی است، این است که در ســال مالی پیش رو تولید ناخالص داخلی کمتر، 
کسری  بودجه و تورم بزرگ تر، جابه جایی ارز چشمگیرتر، رفاه ازدست رفته بیشتر و 

قدرت خرید مردم به مراتب کمتر خواهد بود.
به بــاور او عدد تورم منعکس کننده بی انضباطی جدی در وضعیت سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور است و هرگز شاهد نبودیم کشوری برای دوران متوالی 

این عدد تورم را تجربه کند و دچار بحران نشود.
او می افزاید: «عملکرد آقایان مشــکل دارد، انواع و اقسام نسخه ها برای کنترل 
بازار ارز غیرعملی است. چرا اصال باید این کار را کرد؟ وقتی تولید کشور با مشکل 
مواجه اســت و تورم به اینجا رســیده، ارزش ها از مسیر کمترکردن خلق ارزش در 

کانال تولید کم  و کمتر شدند، دیگر این دستورها معنا ندارد».

سه شنبه
۲۴ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۱

دومین مرحله از عرضه فیدلیتی پرایم در بورس کاال انجام شــد و با اســتقبال 
متقاضیان همراه بود.

صبح روز یکشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ دو تیــپ فیدلیتی پرایم تیپ۱ (۵نفره) و 
تیپ۲ (۷نفره) در رنگ های ســفید و مشکی در مجموع به تعداد ۳۹۲ دستگاه در 

بورس کاال به قیمت پایه کارخانه عرضه شد.

در ایــن عرضه هــزارو ۸۴۰ نفر متقاضی وارد رقابت شــدند کــه در نهایت به 
باالتریــن قیمت های پیشــنهادی متقاضیان بــا میانگین حــدود یک میلیارد و ۲۰۱ 

میلیون تومان کل ۳۹۲ دستگاه به فروش رسید.
عرضه فیدلیتی پرایم به جهت خدمات ویژه و کیفیت تولید مناسب این خودرو 

در بورس همواره مورد استقبال خریداران واقعی بوده است.

استقبال خریداران واقعی
 از عرضه فیدلیتی در بورس کاال

شاخصه های مهم طرح مالیات بر عایدی سرمایه
با وجود اینکه اکثر فعالیت های مولد در کشــور مشــمول مالیات هستند و 
از درآمد حاصل از آنها مالیات دریافت می شــود، اما از درآمد ناشی از افزایش 
قیمت ســرمایه مالیاتی اخذ نمی شــود. این مســئله منجر به افزایش شکاف 
طبقاتــی و رشــد بی عدالتی در جامعه می شــود که طرح مالیــات بر عایدی 

سرمایه می تواند از آن جلوگیری کند.
یکی از شــاخصه های مهمی که این طرح دارد و باعث می شود در اجرای 
عدالــت موفق تــر عمل کنــد، کاهش دخالت عوامل انســانی در آن اســت. 
درصورتی که مالیات ستانی هوشــمند و سیستماتیک شود، امکان فرار مالیاتی 

کاهش  یافته و حقوق تمام مؤدیان نیز رعایت خواهد شد.
همچنیــن این طرح به گونه ای طراحی شــده که مؤدیــان کمترین درگیری 
در فرایند مالیاتی نداشــته باشند؛ بنابراین مراجع رسمی ثبت معامالت ملکی 

موظف اند اطالعات مربوط به معامالت را برای سازمان مالیاتی ارسال کنند.
به گفته داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، برای معامالتی که بین دو 
نفر انجام می گیرد، صورت حســاب الکترونیکی صادر می شود که این موضوع 
در بســته قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر اســت. رئیس سازمان امور 
مالیاتی همچنین اعالم کرد که این ســازمان اقداماتی را در دســت انجام دارد 
تــا زمانی که طرح مالیات بر عایدی ســرمایه تبدیل به قانون شــود، کارها به 

سهولت پیش برود.
حداقل اطالعات مورد نیاز برای محاســبه مالیــات در این طرح، اطالعات 
مربوط به قیمت خرید، قیمت فروش و دوره نگهداری دارایی اســت. با توجه 
به این موارد و با لحاظ زیان ســرمایه، عایدی مشــمول مالیات محاســبه و به 

صورت اظهارنامه ای و در سامانه مؤدیان دریافت خواهد شد.
تقاضاهای مصرفی مردم معاف از مالیات

به طورکلــی چهار نوع دارایی، امالک و حق واگذاری محل، وســایل نقلیه، 
انواع طال و جواهر و ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند که در صورت 
خریــد و فروش در بازه زمانی کوتاه مدت باید از ســود حاصــل از آنها مالیات 

پرداخت شود.
البته در این طرح معافیت های متعددی نیز در نظر گرفته  شــده است تا از 
تقاضای مصرفی مردم مالیاتی گرفته نشــود. همچنین معافیت هایی نیز برای 
جلوگیری از رکود و کمک به رونق تولید در طرح گنجانده شده است. به عنوان 
مثال برای هر شخص غیرتجاری باالی ۱۸ سال و به شرط نگهداری حداقل دو 
سال، یک ملک مسکونی معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. یا اینکه هر 

شخص حقیقی به تعداد همسر و فرزند باالی ۱۸ سال وی که ملک مسکونی 
به آنها تعلق ندارد تا ســقف چهار ملک و با دوره نگهداری بیش از دو ســال، 

معاف از مالیات است.
بــا توجه به اینکه اکثریــت مردم در گروه صفر تا دو ملــک قرار می گیرند، 
هیچ وقت مشــمول مالیات نمی شــوند. قراردادن دوره دوســاله نگهداری در 
طــرح نیز به خوبی نشــان دهنده هدف گیری خریدوفروش های ســوداگرانه و 
کوتاه مــدت اســت؛ بنابراین نگرانی مردم عادی بــرای خریدهای مصرفی و با 
دوره نگهداری طوالنی مدت را از بین خواهد برد. ضمن اینکه با این روش حتی 
کسانی که تعداد بیشتری ملک می خرند ولی آن را طوالنی مدت نگه می دارند 

نیز از پرداخت مالیات معاف می شوند.
چندین نوع معافیت برای رونق تولید

بــا این طرح تقاضاهای ســوداگرانه و ملتهب کننده بازار مســکن فروکش 
خواهد کــرد و امکان ورود مردم عادی به بازار مســکن جهت خرید مصرفی 
افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر به دلیل اینکه گاهی اوقات ارزش ملک به 
واسطه اقداماتی غیر از اقدامات مالک آن افزایش پیدا می کند، همچون وقتی 
که توسعه شــهری یا ایجاد امکانات رفاهی بیشتر در یک محل باعث افزایش 
ارزش ملک می شود، در این حالت دریافت مالیات از فروش آن باعث گسترش 

عدالت و جلوگیری از تشدید فاصله طبقاتی خواهد شد.
ناگفته نماند که نفس وجود فعالیت های سوداگرانه به دلیل غیرمولد بودن 
و ایجاد ثروت های انباشــته و بادآورد، شــکاف طبقاتــی را در جامعه افزایش 
خواهد داد؛ به همین دلیل مالیات ستانی از این گونه فعالیت ها عالوه بر کاهش 

جذابیت آنها، به کاهش فاصله فقیر و غنی کمک خواهد کرد.
همان طور که گفته شد در این طرح عالوه بر معافیت های ناظر بر اشخاص، 
معافیت هایــی نیز برای جلوگیری از رکود و ایجاد رونق در تولید در نظر گرفته 
شــده که از جمله آنها معافیت بازار ســهام، معافیت فروش امالک نوســاز، 
معافیت معامالت ناظر به دارایی مرتبط با شــغل، معافیت اراضی کشاورزی، 
تخفیف مالیاتی برای معامالت اشخاص تجاری در حاشیه شهرها و شهرهای 

کوچک است.
در نهایــت می توان گفت این طرح هم زمان ســه کار ویژه مهــم مقابله با 
ســوداگری و نوسانات بازارهای مســکن، خودرو، طال و ارز، حرکت سرمایه به 
سمت فعالیت های مولد و حمایت از تولید و کاهش فاصله طبقاتی و اجرای 
مالیاتی را دســتور کار دارد و قرار اســت به زودی نیز در صحن علنی مجلس 

بررسی شود.
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مجلس با طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با سوداگری مقابله می کند
قانون علیه دالالن

چرا قیمت اسکناس آمریکایی یکباره کاهشی شد؟

رفتار غیرمنتظره دالر

شــرق: مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل کاهش جذابیت سوداگری و ایجاد حرکت سرمایه از بازارهای غیرمولد و سوداگرانه به سمت تولید، ابزاری 
مهم برای مقابله با پدیده سوداگری در بازارهای مسکن، خودرو، طال و ارز است.

مالیات بر عایدی ســرمایه که چند سال پیش از سوی کارشناسان مطرح شــده و کلیات آن سال گذشته به تصویب مجلس رسیده بود، یک ابزار مهم 
برای تنظیم بازارهایی همچون مســکن، خودرو، طال و ارز اســت. این بازارها به دلیل داشــتن کاالهای گران قیمت و سرمایه ای همواره مرکز توجه 

سوداگران بوده اند.
ورود سرمایه های کالن به این بازارها با هدف دســتیابی سریع به سود، باعث شکل گیری تقاضای کاذب و در نتیجه نوسانات قیمتی شدید می شود. 
همین مســئله تقاضای مصرفی مردم را با چالش های اساسی روبه رو می کند و به مرور کاالهایی مثل مســکن و خودرو به کاالهای صرفا سرمایه ای 

تبدیل  شده که طبقات پایین جامعه امکان برخورداری از آنها را نخواهند داشت.
در حال حاضر نیز این اتفاق در کشــور رخ داده اســت؛ چراکه طبق آمارها در ســال ۱۳۵۵ از کل حجم نقدینگی حوزه مسکن ۸۰ درصد مربوط به 
تقاضای مصرفی و ۲۰ درصد مربوط به تقاضای ســرمایه ای بوده، حال آنکه در سال های اخیر این موضوع برعکس شده است؛ بنابراین وضع مالیات 
بر فعالیت های ســوداگرانه و کاذب، کاهش این نوع تقاضا و در نتیجه کاهش نوسانات قیمتی را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه این اقدام عدالت 

را نیز در جامعه گسترش خواهد داد.


