8

سهشنبه

 3خرداد 1401
 22شوال 1443
 24مه 2022
شماره 2064
پیاپی3382

بازار و اصناف

یادداشت

نواقص
طرح مالیات
خانههای خالی
رفع شود

حسام عقبایی ـ نایب رئیس اول

اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران

بازنده اصلی اقتصاد تورمزده مردم هستند

لوکسنشینی اجباری
ملیکا انصاری

editor@smtnews.ir

مالیات بر عایدی س�رمایه که در چند س�ال اخیر زمزمههای وضع آن شنیده میشد ،از
سال گذشته تبدیل به یکی از مباحث مهم مجلس شورای اسالمی شده است .حتی اخبار
منتشرش�ده حاکی از آن است که مجلس شورای اسالمی قصد دارد امسال جزئیات طرح
مالیات بر عایدی س�رمایه را بهتصویب برس�اند .بههمین دلیل هم طرح مالیات بر عایدی
س�رمایه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است .یکی از بخشهای وابسته به
مسئله مالیات بر عایدی سرمایه ،بخش مسکن است.
مالیات عایدی سرمایه حاصل از تملک مسکن ،بر رشد نرخ مسکن در هنگام فروش آن
وضع میشود و از این طریق فرد باید بخشی از عایدی سرمایه حاصل از فروش مسکن را
بهعن�وان مالیات بپردازد .یکی از پیامدهای مثبت و مهم وجود مالیات بر عایدی مس�کن
میتواند کاهش سوداگری در بازار ملک باشد .برخی معتقدند بهدلیل وجود مالیات ،افراد
دیگ�ر تمایلی ب�رای ورود به بازار مس�کن و معامالت پیدرپی ملک نخواهند داش�ت ،اما
برخی دیگر عقیده دارند میتوان راهکارهای مناسبتری برای کنترل و نظارت بازار بهکار
گرف�ت.
در این گزارش ،به ابع�اد پیامدهای اجرای طرح مالیات بر عایدی مس�کن
پرداخته است.

عکس :آیدا فریدی

آخرین آمار موجود ب��رای میزان خانههای
خال��ی ،به س��ال  ۱۳۹۷باز میگ��ردد؛ طبق
آمار منتشرش��ده در این س��ال توسط مرکز
آمار ای��ران ،در آن زمان ح��دود  ۲میلیون و
 ۵۰۰ه��زار خانه خالی در کل کش��ور وجود
داش��ت که از این می��زان ۵۰۰ ،ه��زار خانه
خالی مربوط به اس��تان تهران بود .براس��اس
این آمار منتشرش��ده ۲۵۰ ،هزار خانه خالی
در ش��هر تهران و ح��دود  ۲۵۰خانه خالی در
اط��راف تهران و ش��هرهای تازهتاس��یس این
اس��تان وجود داشت .بعد از این سال ،تاکنون
آمار جدیدی از س��وی دول��ت مبنی بر تعداد
مسکن خالی در کشور منتشر نشده است .در
س��الهای اخیر با رشد بهای مسکن و بهویژه
کاهش قدرت خرید و اجاره مردم ،خانههایی
که در قالب مسکنمهر و در شهرهای اطراف
تهران س��اخته ش��ده بودند ،بهف��روش رفته
و بخش��ی از ای��ن میزان خانهه��ای خالی پر
شدهاند .خانههای خالی موجود در کالنشهرها
بهویژه تهران نیز بیش��تر مربوط به خانههای
لوکس بوده که توس��ط افراد سوداگر یا حتی
برخی بانکها س��اخته شدهاند .دیده شده در
س��الهای اخیر برخی بانکها برخالف قانون
وارد بازار مس��کن شده و بهساخت پروژههای
مس��کونی با متراژهای ب��اال پرداختهاند .باید
خاطرنشان کرد :دهکهای متوسط و ضعیف
جامع��ه توانایی خرید یا حت��ی اجاره این نوع
خانهها را نداش��ته و از اینرو هدف س��اخت
ام�لاک لوکس را میت��وان س��رمایهگذاری،
بن��گاهداری و در نهای��ت س��وداگری در بازار
معرفی کرد .این دس��ت خانهها بهطورمعمول
در بازار عرضه نمیش��وند؛ حت��ی در صورت
عرض��ه نیز خواه��ان چندانی ب��رای خرید یا
اج��اره این امالک وجود نداش��ته و در نهایت
همچنان خالی میمانند .افرادی که این دست
خانهها را ساختهاند ،بیشتر قصد سوداگری و
ایج��اد فضای منفی قیمتی در ب��ازار دارند تا
بتوانن��د ارزش داراییه��ای خ��ود را افزایش
دهند.
بهطورکلی میتوان گف��ت قانون مالیات بر
خانهه��ای خالی ،یک قان��ون مفید و موثر بر
ثبات بازار مسکن است ،حتی پیش از تصویب
و اجرایی ش��دن این قانون نیز کارشناسان در
س��الهای گذش��ته پیامدهای مثبت اجرای
قانون مالیات بر خانههای خالی را عنوان کرده
بودند ،اما مسئله قابلتوجه ،وجود ایرادات در
اجرای این طرح اس��ت .در گام نخس��ت باید
تاکید ک��رد س��ازمان امور مالیاتی کش��ور و
بهطور کلی دولت ،نباید مالیات مس��کنهای
خالی را بهعنوان درآمد دولت برداش��ت کند.
هدف مجلس ش��ورای اسالمی از وضع قانون
مالیات بر خانههای خالی ،کسب درآمد دولت
نب��وده و باید به این نکته مهم توجه داش��ت،
چرا که این مالی��ات ،مالیات تنظیمی بوده و
وظیفه اصلی آن ،بهبود و کنترل بازار مسکن
است ،از اینرو پیششرط اجرای قانون مالیات
بر خانههای خالی ،نبود نگاه درآمدزایی برای
دولت است.
یکی از مهمترین مواردی که سبب شده در
اجرای طرح مالیات ب��ر خانههای خالی تا به
امروز ناموفق باشیم ،نبود بانکهای اطالعاتی
دقیق و جامع اس��ت .بهدلی��ل همین نقایص
اطالعات��ی و خ�لأ مدیریت جام��ع در بحث
امالک ،شاهد بودیم در این مدت پیامکهای
اش��تباه زیادی برای افرادی ک��ه خانه خالی
نداشته و در مس��کن خود سکونت داشتند،
ارس��ال ش��ده و دولت به آنها اعالم کرده که
باید مالی��ات بپردازند ،از ای��نرو باید همواره
ب��ر اهمیت جام��ع و کامل ب��ودن اطالعات و
همچنی��ن بهروز بودن آماره��ای مهم جامعه
تاکید داشت.
همانطور که در ابتدا یاد ش��د ،بهطورکلی
میت��وان قانون مالی��ات بر خانهه��ای خالی
را طرحی مناس��ب و اثرگذار بر بازار مس��کن
توصی��ف ک��رد .این ن��وع مالی��ات در تمامی
کشورهای توسعهیافته جهان نیز وجود دارد،
اما باید به این نکته همواره تاکید داش��ت که
ت��وازن بین عرضه و تقاضا در بخش مس��کن
ایران ،وجود ن��دارد؛ به بیانی دیگر با برقراری
مالی��ات ب��ر خانهه��ای خالی و عرض��ه این
مسکنها در بازار ،تقاضای بازار اقناع نخواهد
شد.
در تولید مس��کن بس��یار عقب هس��تیم و
دولت باید عزمی جدی در این بحث داش��ته
باش��د تا بازار بتواند بهخوبی پاس��خگوی نیاز
جامعه باشد.

رشد
 ۲.۹درصدی
شاخص بهرهوری
در سال گذشته

میرسامان پیشوایی ،رئیس س��ازمان ملی بهرهوری در مراسم همایش
ملی بهرهوری اظهار کرد :قدمت سازمان بهرهوری در کشور  ۶۰سال است
و ایران در این مدت عضو سازمان بهرهوری آسیایی بوده است .بهگزارش
مهر ،وی تاکید کرد :رش��د اقتصادی از مح��ل بهرهوری ،مهمترین هدف
در برنامههای توس��عه اقتصادی اس��ت و در بودجه سنواتی نیز بر تحقق
رش��د بهرهوری تاکید شده و رئیسجمهوری هم بر تحقق رشد اقتصادی
تا  ۳.۵برابر از محل بهرهوری تاکید دارد .رش��د شاخص بهرهوری در ۱۰

ی که در برنامه ششم توسعه
سال گذش��ته منفی یک درصد بود ،در حال 
رشد  ۲.۸درصدی اقتصاد از محل بهرهوری تعیین شده و در این سالها
رشد شاخص بهرهوری در کش��ورهای آسیایی  ۱.۸بوده است ،البته باید
اعالم کنم که رش��د شاخص بهرهوری در  2سال گذشته مثبت شد و در
سال گذشته نیز این شاخص  ۲.۹درصد رشد داشته است .بهگفته رئیس
س��ازمان ملی بهرهوری ،اگر  ۲سال پیدرپی رش��د شاخص بهرهوری به
عدد  3برسد ،در این شرایط تازه بهمیزان شاخص در سال  ۹۰میرسیم.

وی با بیان اینکه س��ازمان ملی بهرهوری  3رویکرد اساسی دارد ،افزود:
تکمی��ل چرخ��ه تنظیمگری بهرهوری ،جریانس��ازی ن��وآوری بهرهور و
هوشمندس��ازی و مردمیسازی زیستبوم بهرهوری از جمله رویکردهای
سازمان ملی بهرهوری در س��ال جدید است .پیشوایی تاکید کرد :زمانی
موفق میشویم که بهرهوری مطالبه ملی باشد .برهمیناساس اسفند سال
گذش��ته اطالعات بهرهوری در سامانه ملی بارگذاری شد تا قدرتآفرینی
برای حضور مردم فراهم شود.

مالیات بر عایدی مسکن چیست؟
براس��اس مفاهیم اقتصادی و اهداف عنوانشده توسط
دولت ،مالیات بر عایدی س��رمایه یکی از پایههای مالیاتی
است که اگرچه میتواند به افزایش منابع عمومی بینجامد،
اما بیش��تر کارکرد تنظیمگری داشته و میتواند با تضعیف
فعالیته��ای غیرمول��د و کاهش انگیزههای س��وداگرانه
نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مس��کن،
خ��ودرو ،طال و ارز ایف��ا کند .در همین راس��تا دولت طرح

قانون مالیات بر عایدی س��رمایه را با هدف حمایت از تولید
و س��رمایهگذاری مولد ،کاهش نوس��انات بازارهای دارایی
از جمله خودرو ،مس��کن ،طال و ارز همچنین جلوگیری از
افزایش نرخ ناگهانی این بازارها پیشنهاد داد .همانطور که
عنوان ش��د ،جز مهمترین موارد مالیات بر عایدی سرمایه،
مالیات بر عایدی مس��کن اس��ت که در تمامی کشورهای
جهان بهعنوان یکی از اصلیترین و مهمترین منابع مالیات

عایدی س��رمایه است .دالالن و بنگاهداران مسکن در زمره
مهمتری��ن پرداختکنندههای مالیات بر عایدی مس��کن
هس��تند .در کش��ورهای مختلف این قان��ون به روشهای
متفاوتی اجرا میشود.
بهطورمعم��ول هر فرد برای یک ملک یا مس��کن نیازی
ب��ه پرداخت مالیات بر عایدی مس��کن ن��دارد و در برخی
کش��ورها نیز مس��کنی که در آن فردی س��اکن اس��ت نیز

شامل قانون پرداخت مالیات بر عایدی مسکن نمیشود .از
طرفی در برخی موارد حدفاصل بین خریدوفروش مسکن
و همچنی��ن تعداد مس��کن میتواند از مواردی باش��د که
موردتوجه قرار میگیرد.
از اصلیترین دالیل وضع قانون مالیات بر عایدی مسکن
جلوگی��ری از احتکار و س��ودجویی برخی س��وداگران در
بخش مسکن و کنترل کردن تورم در این حوزه یاد میشود.

حباب نرخ مسکن میترکد

اخذ مالیات از
افراد ویژهای
که براساس
رانتهای
مختلفی
توانستهاند
واحدهای
متعددی
خریداری و در
بازار مسکن
سوداگری
کنند ،از اولویت
برخوردار است

مصطفی قلیخس��روی ،رئیس اتحادیه مشاوران امالک
ته��ران در گفتوگو با
ب��ه پیامدهای مثبت اجرای
قانون مالیات بر عایدی مس��کن اش��اره کرد و گفت :اخذ
مالیات بر عایدی مس��کن ،در ص��ورت اجرا میتواند نتایج
مثبتی را بر بازار و اقتصاد کالن کش��ور داش��ته باش��د .از
مهمترین این پیامدها میتوان به کاهش و در ادامه حذف
داللی و س��وداگری در بازار مس��کن اش��اره کرد ،چرا که
بهدلی��ل وجود مالیات بر عایدی مس��کن ،اف��راد میدانند
باید مالیات س��ودی ک��ه از نقل و انتقاالت خ��ود در بازار
مس��کن را بهدس��ت میآوردند ،بپردازن��د .بنابراین تالش
میکنن��د تا خریدوفروشهای خود را محدودتر کنند .این
س��بب جلوگیری از رشد س��وداگری و شکلگیری حباب
قیمتی در بازار مسکن میش��ود .قلیخسروی به ضرورت
اجرای طرحه��ا و مصوبههای قانونی تاکی��د کرد و گفت:
در ابتدا اش��اره کردم اگر قانون مالیات بر عایدی مس��کن
اجرا ش��ود ،پیامدهای مثبت در بازار ش��اهد خواهیم بود،
اما هنوز پس از گذش��ت یکس��ال از تصویب کلیات این
طرح در مجلس شورای اسالمی ،هنوز شاهد اجرایی شدن

آن در جامعه نیستیم .زمانی که برنامهها عملیاتی نشوند،
نمیتوانی��م بهطورجام��ع درباره ابع��اد پیامدهای مثبت و
منفی آن صحبت کنیم ،از اینرو مهمترین الزمه بررس��ی
ابعاد طرحها و مصوبهها ،اجرایی شدن آنها است.
 صاحبان خانههای لوکس مالیات بپردازند
قلیخس��روی در ادامه به اهمیت اخذ مالیات بر عایدی
مس��کن از سوداگران اصلی بازار اشاره کرد .او معتقد است
افراد انگشتش��ماری که صاحب خانههای لوکس به قصد
سوداگری در بازار هستند ،باید هدف اصلی این مصوبه قرار
گیرند .رئیس اتحادیه مش��اوران ام�لاک تهران در اینباره
تش��ریح کرد :تمامی اقشار جامعه شامل مالیات بر عایدی
مسکن نمیش��وند .غیر از بحث جزئیات نقلوانتقاالتی که
مش��مول این مالیات میش��وند ،باید در نظر داش��ت اخذ
مالی��ات از افراد وی��ژهای که براس��اس رانتهای مختلفی
توانس��تهاند واحدهای متعددی خریداری کرده و در بازار
مسکن سوداگری کنند ،از اولویت برخوردار است .هرچند
مقابله کردن با این افراد یک چالش اساس��ی است و شاید
یکی از دالیل اجرا نش��دن اخذ مالیات بر عایدی مس��کن

نیز ،همین مسئله باش��د .وی ادامه داد :زمانی که طرح یا
برنامهای پس از تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی تبدیل
به قانون یا مصوبه میش��ود ،باید ضمانتهای اجرایی الزم
را نیز بههمراه داش��ته باش��د؛ چرا که بدون این شرط ،در
عمل تدوین قوانین و حت��ی اعالم آنها در جامعه فایدهای
ندارد .از س��ویی دیگر باید در نظر داش��ت همواره قوانین،
بهویژه مصوبههای اقتصادی باید قابلیت اجرا داشته باشند.
نمیت��وان برای جامعه قوانین را بدون داش��تن پش��توانه
مناس��ب اجرایی ،تدوین کرد .بای��د تصمیمات و مصوبات
براساس زمان و شرایط موجود ،منطبق و کارآمد باشند.
 مالیات از پلههای باالتر گرفته شود
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک ته��ران ،همکاری تمام
نهاده��ای دولتی را ب��رای اجرای طرح مالی��ات بر عایدی
مس��کن ضروری عنوان کرد .قلیخس��روی معتقد اس��ت
دول��ت در ابتدا برای کاهش س��وداگری در تمامی بازارها،
ابت��دا باید بانکها را موردبازرس��ی قرار دهد .او در اینباره
توضیح داد :باید توجه داش��ت برای اجرای طرحهای کالن
اقتصادی ،همکاری همهجانبه تمام دس��تگاههای دولتی و

نظارتی موردنیاز است .در صورت
تصوی��ب نهایی مجلس ش��ورای
اسالمی برای اجرای طرح مالیات
بر عایدی سرمایه ،مناسب بهنظر
میرس��د دولت ابتدا از نهادهای
بلندپای��ه که س��رمایههای کالنی در اختیار خ��ود دارند،
شروع بهکار کند .بهعنوان مثال بانکها از جمله نهادهایی
هستند که نقلوانتقاالت سرمایه را بدون پرداخت مالیات
بر عایدات آن انجام میدهند .قلیخس��روی تاکید کرد :در
اجرای طرحهای اقتص��ادی ،تنها نباید مردم را هدف قرار
داد؛ بهعبارت دیگر برای تمیز کردن بس��ترهای اقتصادی
از رانت و س��وداگری ،ابتدا بای��د از پلههای باال آغاز بهکار
کرد .نهادهای بزرگ دولتی و خصوصی بیش��ترین سرمایه
را در اختیار دارند؛ از این رو بیش از مردم عادی میتوانند
موجبات رانت و س��وداگری را در ب��ازار فراهم کنند .پس
از اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه از ای��ن نهادها ،میتوان
به مردم که در پلههای پایینتر تاثیرگذاری و س��رمایهای
قرار دارند ،رسید.

قیمت کاال واقعی میشود
مه��دی س��لطانمحمد ،کارش��ناس ب��ازار مس��کن در
گفتوگو ب��ا
به تبیین س��ازکار مالی��ات بر عایدی
مس��کن پرداخ��ت .او ضم��ن تاکید بر اهمی��ت نقش تورم
در جامع��ه ،توضی��ح داد :منطق مالیات بر عایدی س��رمایه
براساس س��ودآوری داراییها بنا شده است .به این صورت
که ارزش دارایی افراد براس��اس ش��رایط اقتصادی افزایش
پیدا کرده و سودی در این میان برای فرد حاصل شده است.
حال فرد باید مالیات این س��ودی که خواس��ته یا ناخواسته
بهدس��تآورده را در زمان معامله بپردازد .این داراییها که
مالیات باید بر نقلوانتقاالت آنها وضع شود ،میتواند سکه،
طال ،خودرو یا مس��کن باشد .وی ادامه داد :نخستین شرط
وض��ع مالیات بر عایدی س��رمایه ،تعیین قیمتهای واقعی
کاالها است .تورم س��ال گذشته در ایران ،حدود  ۳۸درصد
اعالم شد و پیشبینی میشود که در سال جدید نیز ارقامی
مش��ابه یا حتی باالتر برای تورم اقتصادی شاهد باشیم .باید
توجه داشت زمانی که از ارزش واحد پولی یک کشور کاسته
میشود ،بهطورطبیعی ارزش تمام داراییهای موجود مانند
مس��کن ،افزایش مییاب��د .این اتفاق بهمعنای س��وددهی
سرمایه افراد نیست که بخواهیم براساس آن مالیات تعیین
و اخذ کنیم.
 تاثیر تورم بر ارزش داراییها
س��لطانمحمد در ادام��ه به توضیح تاثیر ت��ورم بر ارزش
داراییها پرداخت .او معتقد است در شرایط اقتصادی حاکم
بر ایران ،س��ازکار مالیات بر عایدی سرمایه بهویژه در بخش
مسکن ،امری نامناسب میتواند باشد .او در اینباره توضیح
داد :بهدلی��ل وج��ود تورم فزاینده در جامع��ه ،در این مدت

از ارزش واحد پول ملی کاس��ته ش��د و نمیت��وان بدون در
نظر گرفتن این موضوع ،بهوضع مالیات بر عایدی س��رمایه
پرداخت .بهعنوانمثال اگر ماش��ینی در سال گذشته ۳۰۰
میلیون تومان ارزش داشته و امسال بنا بر تورم ،ارزش همان
ماشین  ۴۰۰میلیون تومان شده ،این افزایش نرخ بهمعنای
سود نیس��ت ،چرا که  ۴۰۰میلیون تومان در شرایط فعلی،
ارزش  ۳۰۰میلیون تومان را در س��ال گذش��ته داشته و این
افزایش نرخ بهمعنای کاهش ارزش پول است .شرایط حاکم
بر این مثال عنوانش��ده ،در بازار ملک نیز صادق است .این
کارشناس بازار مس��کن به رویه سایر کشورها در مالیات بر
عایدی مس��کن اشاره کرد و گفت :در کشورهایی که مالیات
بر عایدی س��رمایه یک��ی از قوانین مهم مالیاتی آنهاس��ت،
میزان تورم بس��یار ناچیز اس��ت ،حتی در کشورهایی مانند
هند که میزان تورم باالیی در جامعه حاکم است نیز ابتدا اثر
تورم از ارزش کاالها حذف شده و سپس به محاسبه مالیات
بر عایدی مسکن پرداختهاند.
 ارزش مسکن کاهش یافته است
این کارشناس بازار مسکن ضمن تاکید بر محاسبه دقیق
ارزش داراییه��ا ،به اص�لاح روش ارزشگذاری بر ملک در
ن��گاه عمومی اش��اره کرد و گفت :بنا ب��ر دالیلی که پیشتر
ذکر ش��د ،در ابتدا باید اثر ت��ورم را از ارزش داراییها حذف
کنیم و س��پس افزایش سود س��رمایه را محاسبه کنیم .اگر
اثر تورم را از بازار مس��کن خارج کنی��م ،خواهیم دید ملک
طی یک س��ال اخیر کاهش ارزش داشته است ،چرا که تورم
ج��اری در جامع��ه  ۳۸درصد بوده اما نرخ مس��کن تنها ۱۸
درصد رش��د داشته است .این بهمعنای کاهش  ۲۰درصدی

ارزش مل��ک طی یک س��ال اخی��ر بوده و از اینرو س��ودی
برای افرادی که مس��کن دارند ،حاصل نشده است ،بنابراین
مالیات بر عایدی مس��کن برای مدت زمان یک س��ال اخیر،
امری غیرمنطقی بهنظر میرس��د .سلطانمحمد ادامه داد:
حذف اثر تورم بر ارزش داراییها ،در تعابیر اقتصادی جهانی
بهمعنای ایندکس کردن افزایش نرخ ملک نس��بت به تورم
اس��ت .پس از این اقدام میتوان محاسبه کرد که در جامعه
به چه میزان ارزشافزوده ش��کل گرفته است ،از اینرو تنها
با اصالح ساختارهای محاسبه ارزش دارایی ،میتوان طرح
مالیات بر عایدی سرمایه را در بخش مسکن اجرایی کرد.
 عوارض شهری افزایش یابد
س��لطانمحمد به تش��ریح ابزارهای ثبات بازار مس��کن
پرداخت .این کارش��ناس بازار مس��کن عقی��ده دارد توجه
ب��ه راهکارهای موفق کش��ورهای توس��عهیافته ،میتواند
برای ایران راهنمای خوبی باش��د .او در اینباره توضیح داد:
مالیات بر عایدی مس��کن همواره بهعنوان یکی از ابزارهای
مناس��ب برای تثبیت بازار ملک معرفی میشود ،اما بهنظر
من راهکارهای مناسبتری برای کاهش سوداگری و حذف
حبابه��ای قیمت��ی در این بازار اقتصادی وج��ود دارد .در
بیش��تر کشورهای توسعهیافته ۵۰ ،درصد بودجه شهری از
راه عوارض شهری تامین میشود .این کارشناس بازار مسکن
عوارض شهری را راهکاری مناسب برای کاهش سوداگری
در ب��ازار معرف��ی کرد و گفت :معتقدم اگر عوارض ش��هری
وضع ش��ده و هزینه نگهداری ملک افزایش یابد ،نس��بت به
مالیات بر عایدی مس��کن میتواند ابزار کاربردیتری برای
ثبات بازار ش��ود ،چرا که در این ش��رایط برای افراد مقرون

بهصرفه نیس��ت ،ویال ی��ا ملکی
را برای س��رمایهگذاری یا س��ایر
مقاصد س��ودجویی نگ��ه دارند،
از ای��نرو بکارگی��ری ع��وارض
شهری میتواند معضل خانههای
خال��ی را نیز حل کن��د .وی ادامه داد :اگ��ر خواهان اصالح
رویکردهای کالن بازار هس��تیم ،باید از ابزارهای درس��ت
کنترلی و نظارتی اس��تفاده کنیم .مالیات بر عایدی سرمایه
با در نظر گرفتن ش��رایط تورمی میتواند راهکاری مناسب
باش��د ،اما تاثیر محدودی بر تنشهای فعل��ی بازار خواهد
داشت.

سخن پایانی

یکی از دالیل مهمی که امروزه مسکن در ایران بهعنوان
یک کاالی سرمایهای محسوب میشود ،رشد شتابان تورم
در تمامی بخشهای اقتصادی و کاهش بیوقفه ارزش پول
ملی اس��ت .در این می��ان تالش مردم ب��رای مقابله با این
تورم ،گاه با عنوان س��وداگری ش��ناخته میشود .بهعقیده
کارشناس��ان ،باید در نظر داشت شناخت سوداگران اصلی
در بازاره��ای اقتصادی ،از مهمترین بخشهای اساس��ی
مبارزه با فس��اد اس��ت .دادن آدرس غلط و چشمپوشی از
مس��ائلی مانند خانههای لوکس خالی (که بخش عظیمی
از م��ردم از آنها بیبهرهاند) نهتنها باعث ثبات و کنترل بازار
نمیش��ود ،بلکه نوع��ی تایید بر حفظ نابس��امانی و تنش
اقتصادی است.

