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اخبار

قانون مالیات اصالح شود

نماینده مردم بابل در مجلس ش��ورای اس�لامی با
اش��اره به روز اصناف گفت :اصناف دو س��ال درگیر
کرونا بودند چرا به جای تش��ویق به بازاریان فش��ار
وارد می ش��ود؟ باید جلوی اینگونه ش��یوه مالیات
گرفته شده و قانون مالیات اصالح شود .به گزارش
ایس��نا ،مهدی س��عادتی در نطق میان دس��تور خود
در جلس��ه علنی دیروز (چهارشنبه) مجلس شورای
اسالمی گفت :مردم ایران اسالمی بدانند وضعیت
مس��ائل کشاورزی در استان مازندران و بابل خوب
نیس��ت و نمی دانیم چرا رفتار وزارت جهاد در دفاع
از تولیدکنندگان اینچنین اس��ت و از کس��انی که در
هوای ش��رجی و گل و الی زمین های کش��اورزی
برای قوت ملت تالش می کنند ،حمایت نمی کند.
وی اف��زود :انتظ��ار داریم با توجه به فصل کش��ت
برنج ستاد مقابله با قاچاق کاال ،وزرای نفت و نیرو
س��ریعا مش��کل سوخت چاه های کشاورزی را حل
کنند .نماینده مردم بابل خطاب به وزیر نیرو گفت:
کارشناس��ان از هر کش��اورز  ۱۵۰هزار تومان برای
ه��ر چ��اه آبی پول دریافت م��ی کنند که مثال یک
روستا با  ۱۰۰چاه  ۱۵میلیون تومان می شود و می
خواهیم که از این رویه جلوگیری شود .سعادتی در
ادام��ه ب��ا تبریک روز اصناف خطاب به وزیر اقتصاد
و سازمان امور مالیاتی عنوان کرد :اصناف دو سال
درگیر کرونا بودند ،به جای تش��ویق چرا این فش��ار
به بازاریان وارد می شود و باید جلوی اینگونه شیوه
مالیات گرفته ش��ده و قانون مالیات اصالح ش��ود و
تخفیف الزم به آنها داده شود.

توضیحمیرکاظمی
درباره حقوق بازنشستگان

رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات
دولت به س��واالت خبرنگاران درباره نظام یارانهای
کش��ور ،حقوق بازنشس��تگان و دیگ��ر برنامههای
این س��ازمان پاس��خ داد .به گزارش ایس��نا ،مسعود
میرکاظمی ،رییس سازمان برنامه و بودجه در جمع
خبرنگاران در حاش��یه جلس��ه هیات دولت در پاسخ
ب��ه ای��ن که چه خبر جدیدی درباره برنامههای این
سازمان وجود دارد ،گفت ،یارانههای مردمی به طور
مرتب به حساب خانوارها واریز میشود .میرکاظمی
در پاس��خ به س��والی درباره اشخاصی که اعتراضی
در زمینه دریافت یارانهها داش��تهاند ،گفت :باید به
اعتراضات رس��یدگی ش��ود .البته وزارت تعاون ،کار
و رف��اه اجتماع��ی یک س��ری اطالعاتی دارد و باید
اینها را تبیین بکنند .اگر اطالعات اش��کال دارد،
اص�لاح میکنند ،یارانهش��ان برقرار و مابهالتفاوت
به حسابشان پرداخت میشود و اگر هم اطالعاتی
که داده شده و در وزارتخانه موجود است ،صحت
داش��ته باش��د ،یارانه به آنها تعلق نمیگیرد .او در
پاس��خ ب��ه این که آیا س��ازمان برنام��ه و بودجه به
درگاه الکترونیک خدمات هوش��مند متصل ش��ده
اس��ت ،گفت :همهی دس��تگاهها متصل میشوند.
یک بخشهایی متصل شده است ،انشاءاهلل ادامه
میدهی��م .ما خودمان هم در حال تکمیلتر کردن
س��امانههایمان هس��تیم .کار سنگینی را در ارتقای
سامانهها شروع کردهایم که خیلی میتواند در آینده
کمک کند.

نرخ تورم نقطهای خرداد ماه به ۵۲.۵
درصد رسی

نرخ تورم نقطهای خرداد ماه  ۱۴۰۱در مقایس��ه با
ماه قبل  ۱۳.۲واحد درصد افزایش یافته اس��ت .به
گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت مرکز
آمار ایران ،نرخ تورم ساالنه خرداد ماه  1401برای
خانوارهای کشور به  39.4درصد رسیده که نسبت
به همین اطالع در ماه قبل 0.7 ،واحد درصد افزایش
نش��ان میدهد .منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد
تغییر عدد ش��اخص قیمت ،نس��بت به ماه مش��ابه
س��ال قبل میباش��د .نرخ تورم نقطهای در خرداد
ماه  1401به عدد  52.5درصد رس��یده اس��ت؛ یعنی
خانواره��ای کش��ور به ط��ور میانگین  52.5درصد
بیش��تر از خرداد  1400برای خرید یک «مجموعه
کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند .نرخ تورم
نقطهای خرداد ماه  1401در مقایسه با ماه قبل 13.2
واحد درصد افزایش یافته است .نرخ تورم نقطهای
گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با
افزایش  32.2واحد درصدی به  81.6درصد و گروه
«کااله��ای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 2.8
واحد درصدی به  36.8درصد رسیده است .این در
حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای
شهری  51.4درصد میباشد که نسبت به ماه قبل
 12.2واحد درصد افزایش داش��ته اس��ت .همچنین
این نرخ برای خانوارهای روستایی  58.2درصد بوده
ک��ه نس��بت به ماه قب��ل  18.1واحد درصد افزایش
داشته است.

یبرقراری
پیشبین 
آرامش و ثبات در
بازار ارز

خــبرویـژه

رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت :با وارد کردن معامالت توافقی ارز در بازار متشکل ارزی و تمایل خیل عظیمی از صادرکنندگان برای وارد کردن منابع ارزیشان به این بازار پیشبینی می کنیم که بازار ارز
آرامش و ثبات بیشتری پیدا کند .به گزارش ایسنا ،علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین تحوالت بازار ارز گفت :بانک مرکزی از هفته گذشته
در تعاملی که با کانون صرافان و صرافیهای معتبر و صادرگنندگان داشته است ،جمع بندی کرد که بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را فر اهم کنیم و از هفته گذشته امکان معامالت توافقی ارز در صرافیها فراهم
شد و از روز سهشنبه هفته جاری هم در بازار متشکل ارزی این امکان فراهم شد.

اخبار

«اسکناس» از ضرورت اصالح نظام حکمرانی گزارش میدهد؛

کالف سردرگم بروکراسی اداری

کالن :مشکالت نظام بورکراسی
گروه اقتصاد
َ
درایرانچیست؟چراپچیدگیهایبروکراتیک
در نظام اداری ایران پایان نمییابد؟ به گزارش
»اسکناس»،بروکراس��ی قواع��دی دارد ک��ه
رعایت آنها میتواند در فرآیندهای سیستم در
بخشاجرائیاتکش��وررابهس��متحکمرانی
خوب سوق دهد و رعایت نکردن آنها میتواند
بوروکراس��ی را به س��ازوکاری مانع و امتناعی
ساختاری در سیاستگذاری عمومی بدل کند.
حکومت مجموعه نهادهای بروکراتیکی است
که باید در زمان شکست بازار وارد عمل شود.
بازار با توجه به دست نامرئی و نظم خودجوش
اغل��ب خودتنظیمگر اس��ت .ب��ه علت ترکیب
فرهن��گآرمانگرایس��نتیبااندیش��ههای
چپگرا ،روایتی ایجاد شده است که باعث سلب
مس��وولیت از ش��هروندان و توقعات فزاینده از
حکومت اس��ت .سیاستمداران نهادهای اداری
نیز به جای اجرای وظایف حاکمیتی به سمت
عوامفریبی و سیاستهای کوتاهمدت حرکت
میکنند .به تدریج بوروکراسی کشور مسوول
نان ،آب ،بهداش��ت ،آموزش ،موسیقی ،لباس،
ص��دا و س��یما ،واردات ،ص��ادرات و ام��وری
میش��ود که به بخش خصوصی ارتباط دارد.
ه��رنه��ادبوروکراتیکبهص��ورتتخصصی
وظای��فحاکمیت��یداردکهبراس��اسآنباید
زیرساختها را فراهم کند و امور امنیت ،حفظ
تمامیت ارضی ،جنگ ،صلح ،سیاس��ت خارجه
و ...را انجام دهد .فراموش��ی تخصص نهادها
در ام��ور حاکمیتی آنه��ا را تبدیل به بازیگرانی
رقیب و مداخلهجویانی ناکارآمد میس��ازد .به
تدریج استخدامها در نهادها افزایش مییابد و
به جای آنکه دولت مسوول امنیت ،حفظ قانون،
ایجاد زیرس��اخت و کاره��ای عمرانی بزرگ،
گرفتن مالیات و ...باش��د به ش��رکت خیریهای
بدل میش��ود که ث��روت عمومی را بهصورت
دلخواه پخش میکند .زمانی که امور حاکمیتی
به حاشیه رفت ،بروکراسی نهادهای حکومتی
ب��ه ج��ای پرداختن به امور عمومی بر اس��اس
مصلحتومنافعملیوهمینطورپوششدادن
سیاستهای حاکمیتی ،به سمت تصدیگری
حرک��ت میکنند .تصدیگ��ری یعنی مقابله
ب��ا بخ��ش خصوصی و وابس��ته نگه داش��تن
ش��هروندانوس��وقدادنمداومآنهاازطبقات
متوسطبهسمتطبقهپایین.اینرفتاردرچرخه
اس��تداللی ناکارآمد که از س��وی روشنفکران

گ�روهاقتص�ادکالن:مزای��اینگهداریبیتکوین
نس��بتبهطالبارهاتبلیغوبحثش��دهاس��ت.این
دو دارایی یکی دارایی فیزیکی و دیگری به عنوان
«طالیدیجیتال»شناختهمیشوند،هردودرمورد
اینکه کدام ذخیره با ارزش بهتر است همواره جای
بحثبودندودرمقابلیکدیگرقرارگرفتند.ازآنجایی
که سقوط بیتکوین در هفته گذشته بیداد کرد ،بار
دیگر بحث در مورد مزایای نگهداری دارایی نسبتا
پایدار مانند طال در مقایس��ه با یک دارایی بیثبات
مانند بیتکوین مطرح شد .به گزارش ایسنا و به نقل
از کوین ،هفته گذشته قیمت بیتکوین بیش از ۳۰
درصدکاهشیافتواینامرمنجربهدریایقرمزبازار
رمزارزهاشدزیرابقیهارزهایدیجیتالنیزازاینروند

مجلس ش��ورای اسالمی گفت :آقای رئیسی
نظام بروکراس��ی خس��ته ،فربه ،پیچیده و پر از
ران��ت را دگرگ��ون کنید تا کش��ور نجات پیدا
کند ،چراکه نظام بروکراسی کشور را خفه می
کن��د و اگ��ر به فوری��ت اراده نکنید تمام منابع
کش��ور را می بلعد و نظام را به ورشکس��تگی
کامل خواهد رس��اند .به گزارش ایس��نا ،علی
اصغر عنابستانی در نطق میان دستور خود در
جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) مجلس شورای
اسالمی بیان کرد :امروز بحران های مختلف
گریبان غرب خراس��ان را گرفته است ،بحران
آب ،ش��بکه های فرسوده ،بحران راه ،حمل و
نقل ،بحران بیکاری .آقای وزیر نیرو مردم در
روس��تاها و حتی ش��هرهای ما تشنه اند برای
رفع عیوب شبکه های آب و تکمیل آبرسانی
تدبی��ر و تعجی��ل کنید .وی خطاب به وزیر راه
گفت :ما در نقطه اتصال چند استان قرار گرفته
ایم ،شاهراه های ارتباطی شرق کشور از غرب
خراسان عبور می کند ،وضعیت جاده ها اسفبار
اس��ت ،هر روز جان مردم در جاده های مرگ
س��بزوار از دس��ت می رود و عده ای داغدارند.
آقای قاس��می انتظار است رستم راه ها باشید،
به داد مردم برس��ید آقای رستم .نماینده مردم
سبزوار خاطرنشان کرد :سبزواری که با وجود
همه ظلم ها از بس��یاری از مراکز اس��تان ها
بزرگتر اس��ت س��ال ها در حس��رت ریل مانده
است ۹۰ ،درصد زیرسازی ریل پیشرفت دارد
آقای رستم یک همت کوچک دیگر بگذارید
به راحتی می توانید ریل را به سبزوار برسانید.
عنابس��تانی خطاب به رئی��س جمهور گفت:

چپگراوسنتگرایانآرمانگراتشدیدمیشود
باعث افزایش کمیت بدنه حکومت میشود .به
تدریج شهروندان مستخدم دولت و وابسته آن
میش��وند .بخش خصوصی که وظیفه اصلی
سامان دادن به اقتصاد و فرهنگ را بر عهده دارد
به تدریج ضعیف میشود و نهادهای حاکمیتی
هم��هبخ��شخصوصیرامس��تخدمخویش
میکنند .وقتی واردات ،صادرات و بخشهای
عم��ده تولی��د در اختیار حکومت باش��د و حتی
بازنمایی و تصاویر را نیز حکومت تصدیگری
کند ،امکان انحصار قدرت و ثروت در نهادهای
بوروکراتیکفراهممیشود.اینانحصارقدرت
زمینهتوجهبهجذبسرمایه،تکنولوژیونیروی
انس��انی در اس��تانداردهای جهانی را به علت
رقابت نهادهای بوروکراتیک از دست میدهد.
بوروکراسی به جای آنکه مبتنی بر شایستگی،
تخصص ،قانون و سلس��لهمراتب باشد ،تبدیل
به شرکت استخدامی با روابط قومی و قبیلهای
میش��ود و توان سیس��تم به جای آنکه در حال
تطبیق خود با عصر اطالعات باش��د ،مصروف
استقراض و شیوههای مختلف پرداخت حقوق
پرس��نل بوروکراسی میشود .عصر اطالعات
س��رعت فراوانی دارد و جدا ش��دن از ش��کل و
محتوای آن به خصوص در بدنه بوروکراس��ی
کشور امکان سیاستگذاری را سلب و کیفیت
خدمات به شهروندان را پایین میآورد .ماهیت
عص��ر اطالع��ات ایجاد دولت الکترونیک و نه
حکومت سراسربین است.

دیدگاه نمایندگان مجلس


در ای��ن خص��وص نماینده مردم س��بزوار در

پیروی کردند .در این مدت ،ارزش ساالنه بیتکوین
بهمیزانقابلتوجهیکاهشیافتواینامر،عملکرد
دارایی دیجیتال را که برای مدتی طوالنی از همتای
فیزیکیخودبهتربودباردیگرمبهمکرد.بازدهیسال
به سال طال مثبت باقی مانده در حالی که بیتکوین
بهس��متقرمزکاهشیافتهاس��ت.ازروزسهشنبه،
طال نسبت به سال گذشته  ۰.۶درصد افزایش یافته
اس��ت که آن را در قلمرو س��بز قرار میدهد .در مورد
ارزش بیتکوین ،این ارز دیجیتال در حال حاضر۵۵
درصد از ارزش س��ال خود تا به امروز کاهش یافته
است.نوساناتبیتکوینباعثنگرانیکسانیشده
است که در بازار سنتی مالی فعال هستند اما به یکی
از بزرگترین جاذبهها برای کسانی تبدیل شده است
که در این دارایی س��رمایهگذاری کردهاند .این رقم
در س��ال گذش��ته بیش از ۵۰درصد رشد کرده بود و
به باالترین حد خود یعنی ۶۹هزار دالر رسید و در ۶
ماه به کمترین میزان خود یعنی ۱۷هزار و  ۶۰۰دالر
کاهش یافت .در حالی که فروش ،ارزش بیتکوین

منطقه غرب خراسان از حداقل ها محروم است
با یک تصمیم درست و انقالبی خراسان غربی
را در سرزمین سربداران برپا کنید تا این مردم به
حداقل های اعتباری ،مالی و توسعه ای دست
پیدا کنند .وی در ادامه عنوان کرد :آقای رئیس
جمهور تشکر می کنم که شر ارز ترجیحی را از
اقتصاد بیمار کشور کم کردید ،اما مگر قرار نبود
کنترل کنید که این کار به گرانی همه کاالها
اثر نگذارد؟ آقای رئیسی گرانی بیداد می کند،
مردم هر روز شرایط سخت تری را تجربه می
کنن��د ،ضمن احترام به اصناف ،بازار را کنترل
کنید .دولتتان را هم کنترل کنید ،حتی خدمات
دولت هم هر روز گران می شود .می دانید چه
خبر است؟ هر کس هر جور دلش می خواهد
می فروشد ،نه کنترلی ،نه برچسب قیمتی ،نه
نظارت��ی و ن��ه هیچ چیز دیگر .به معنای واقعی
کلمه بازار رها است ،به داد این مردم بی پناه و
نجیب برسید .نماینده مردم سبزوار خطاب به
رئیس جمهور گفت :بر اساس دستور رهبری
انتظار اس��ت بودجه  ۱۴۰۲دگرگون ش��ده به
مجلس برس��د ،رویه بودجه نویس��ی از بودجه
ردی��ف م��دار به بودجه رس��الت مدار و بودجه
نتیجهمدارتغییرکند.بودجهردیفمدارمدیران
را وادار ب��ه هزین��ه کرد به هر قیمتی می کند و
موجب هدررفت میلیاردها میلیارد از بیت المال
می ش��ود ،در حالی که بودجه رس��الت مدار و
نتیجه گرا مدیران را به صرف جویی در هزینه
ها و استفاده بهینه از اعتبارات در جهت اهداف
کمک می کند .عنابس��تانی خاطرنشان کرد:
آقای رئیس��ی نظام بروکراس��ی لَخت ،خسته،
فربه و پیچیده و پر از فساد و رانت را دگرگون
کنید تا کشور نجات پیدا کند .نظام بروکراسی
کش��ور را خف��ه می کند و اگ��ر به فوریت اراده
نکنید که این نظام را دگرگون کنید ،تمام منابع
کش��ور را می بلعد و نظام را به ورشکس��تگی
کامل خواهد رساند .وی افزود :دولت را بتکانید
و آن را کارآم��د کنی��د .فرآیندها را اصالح کنید
مشکل از کارمندان های دولت نیست ،مشکل
فرآیند معیوبی اس��ت که در آن گرفتار ش��ده
اند .عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس گفت:
آق��ای رئی��س جمهور تقریبا نیمی از نظامها و
فرآیندهای حاکم در دولت اضافه است و باید
دور ریخته ش��ود ،این ش��جاعت در شما وجود
دارد که یک انقالب بروکراتیک در بدنه دولت
به نفع مردم رقم بزنید.

کدام دارایی امن است؟
را تکان داده است اما طال تا این حد تاسف بار نبوده
است.بنابراین،وقتیصحبتازاینمیشودکهکدام
یکازاینداراییهابهعنوانپوششبهترتورمعمل
میکند ،طال اکنون از ارز دیجیتال جلوتر است.

بیت کوین سقوط میکند؟


روندبهبودبیتکویندرچندروزگذشتهدلگرمکننده
بوده اس��ت .پس از رس��یدن به پایینترین سطح در
قلمرو ۱۷هزار دالری ،بازیابی از آن زمان ثابت بوده
اس��ت .با این امر ،برای اولین بار در هفته گذش��ته،
بهبودی باالتر از میانگین متحرک پنج روزه رخ داده
اس��ت .با وجود این ،فشار فروش همچنان باالست
وف��روشبیش��ترب��ازاررات��کانمیدهدوحمایت
از۱۸هزار دالر ش��روع ش��ده اس��ت .البته نوسانات
بیتکوین و رسیدن به پایینترین ارزش در چرخه
فعلی،پیامدهاییداشتهوبهاینمکتبفکریاعتبار
داده که دارایی دیجیتال به پایینترین س��طح بازار
نزولی خود نرس��یده اس��ت به علت این واقعیت که
بیتکوین قبال حداقل  ۸۰درصد در تمام بازارهای

قبلیخودس��قوطکردهاس��تواحتماالپایینترین
قیم��تآنح��دود۱۳هزاردالرخواهدبود.عالوهبر
این ،انتظار میرود که این کاهش حدود  ۱۵ماه پس
از هالوینگ قبلی رخ دهد و در زمانی در س��ه ماهه
چهارمسال ۲۰۲۲بهپایینترینارزشخودمیرسد.
مجموعارزشبازارجهانیارزهایدیجیتالیدرحال
حاضر  ۹۰۱.۴۰میلیارد دالر برآورد میشود که این
رقمنسبتبهروزقبل۰.۹۵درصدکمترشدهاست.در
حال حاضر ۴۳.۳۰درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی
در اختیار بیتکوین بوده که در یک روز  ۰.۰۰درصد
افزایشداشتهاست.حجمکلبازارارزهایدیجیتال
در۲۴س��اعتگذش��ته۷۰.۸۹میلیارددالراستکه
 ۱.۷۰درصد کاهش داشته است .حجم کل در امور
مالی غیر متمرکز در حال حاضر  ۶.۵۲میلیارد دالر
اس��ت که ۹.۲۰درصد از کل حجم ۲۴س��اعته بازار
ارزهای دیجیتال است .حجم تمام سکههای پایدار
اکنون  ۶۱.۲۳میلیارد دالر است که  ۸۶.۳۸درصد از
کل حجم  ۲۴ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

فقط ۲.۳میلیون مالیات از خانههای خالی اخذ شد

گروه اقتصاد کالن :در شرایطی که قانون مالیا 
ت
خانههای خالی پس از معطلیها و اختالفهای
بس��یار وارد فاز اجرا ش��د اما همچنان انتقاداتی به
کندی روند شناس��ایی این واحدهای مس��کونی
و اخ��ذ مالی��ات از آنها پابرجاس��ت که بررس��ی
عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در دو ماهه
س��الجاری نیز نش��ان میدهد که در این مدت
فق��ط  ۲میلی��ون و  ۳۰۰هزار تومان از خانههای
خالی مالیات اخذ ش��ده اس��ت .به گزارش ایسنا،
قان��ون مالی��ات بر خانههای خال��ی که انتقادات
بس��یاری بر اجرای آن مطرح بود ،س��رانجام در

س��ال گذش��ته با فراز و نشیبهای بسیار وارد فاز
اجرایی ش��د .در این زمینه ،س��ازمان امور مالیاتی
از ارس��ال اطالعات  ۵۶۸هزار خانه خالی مربوط
به  ۹ماهه سال گذشته برای اخذ مالیات خبر داد.
این در حالی اس��ت که بر اس��اس اعالم وزارت
راه و شهرس��ازی ،بیش از  ۲میلیون خانه خالی
در کش��ور وجود دارد .آخرین اعالم سازمان امور
مالیاتی در اوایل اردیبهش��ت ماه امسال به ایسنا
حاکی از آن اس��ت که از خانههای خالی معرفی
ش��ده کمتر از  ۱۰میلیارد تومان مالیات اخذ ش��ده
است .در این بین ،با توجه به ناتمام ماندن اجرای

قانون مالیات خانههای خالی در سال گذشته و
لزوم شناسایی خانه خالی جدید در سالجاری باید
اطالعات جدیدی از خانههای خالی شناس��ایی
ش��ده به س��ازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات
ارسال شود که طبق آخرین گفته مدیرکل دفتر
طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی به ایس��نا،
هن��وز اطالع��ات جدید خانهه��ای خالی به این
س��ازمان ارسال نشده است .وی همچنین اعالم
کرد که تعداد خانههای خالی شناسایی شده اولیه
زیاد نبوده و س��ازمان مالیاتی هنوز برگ مطالبه
ارس��ال نکرده اس��ت .براساس گفته این مسئول

مالیاتی ،افزایش وصول مالیات از خانههای خالی
به اطالعات جدید بستگی دارد زیرا ،احتمال اینکه
شناس��ایی این خانهها دقیق باش��د ،بیشتر است و
هر چه اطالعات دریافتی درس��تتر باش��د ،آمار
وصولی نیز باال میرود.

افزایشناگهانی
مالیات قابل قبول نیست

نماینده قائنات در مجلس شورای اسالمی گفت که
قابل قبول نیست که به طور ناگهانی مودیان مالیات
در کشور شاهد نوعی از محاسبات باشند که در پی
آن مالیات ها بیش از  10برابر افزایش داده ش��ود.
به گزارش ایس��نا ،س��لمان اسحاقی در جلسه علنی
امروز (چهارشنبه) در تذکری گفت که چند ماه است
یارانه کمک معیش��تی مرزنش��ینان پرداخت نشده
است .وزرای کشور و اقتصاد و سازمان برنامه برای
رفع این مشکل ورود کنند .به گفته وی ،مرزنشینان
نقش مهمی در ثبات و حفظ امنیت کش��ور دارند و
باید وزرای کشور و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه
اقدامات الزم را در این باره انجام می دهند .اسحاقی
ب��ا اش��اره به روز اصن��اف گفت :در کنار تبریک روز
اصناف باید به مطالبات آن ها توجه کرد .وزیر اقتصاد
به این نکته توجه کند که افزایش مالیاتی باید با یک
منطق اقتصادی و برنامه ریزی همراه باش��د؛ قابل
قبول نیست که به طور ناگهانی مودیان مالیات در
کشور شاهد نوعی از محاسبات باشند که در پی آن
مالیاتها بیش از  10برابر افزایش داده شود .اینکه
مودی مالیاتی قبل از محاس��به از کیفیت و کمیت
پارامترهای موجود باخبر ش��ود حق اوست پس اگر
بن��ا ب��ر اصالح دارید ،راه های فرار مالیاتی و فس��اد
اداری را ببندید .وی در پایان گفت که روزهاس��ت
که کامیون داران برای گرفتن حق شان در گرمای
آفتاب درمقابل وزارت راه و شهرس��ازی می سوزند
که دلیل آن تعلل این وزارت خانه اس��ت .این رویه
دولت مردمی نیست.

فروش امالک آمریکا
رکورد  ۲ساله را شکست

فروش امالک ایاالتمتحده در ماه مه به پایینترین
س��طح در دو س��ال اخیر سقوط کرد زیرا قیمتها به
باالتری��ن ح��د خود رس��ید و برای اولین ب��ار از مرز
۴۰۰هزار دالر آمریکا عبور کرد و با افزایش بیشتر نرخ
بهره وام مسکن همچنین به حاشیه راندن خریداران
از بازار ،رکورد جدیدی ثبت کرد .به گزارش ایس��نا
و ب��ه نق��ل از بیزنس ،انجمن ملی مش��اوران امالک
( )NARاع�لام کرد :ف��روش خانههای موجود ۳.۴
درصد کاهش یافته و به نرخ س��االنه  ۵.۴۱میلیون
واحدی تعدیل ش��ده فصلی رس��یده که پایینترین
س��طح از ژوئن  ۲۰۲۰اس��ت یعنی زمانی که فروش
از رکود قرنطینه کووید ۱۹-در حال بازگش��ت بود.
ای��ن چهارمی��ن کاهش متوالی ف��روش ماهانه بود.
اقتصاددانان ش��رکتکننده در نظرس��نجی رویترز
پیشبینی کرده بودند که فروش به نرخ  ۵.۴۰میلیون
واحد کاهش یابد .فروش در ش��مال ش��رقی افزایش
یافت اما در غرب و جنوب پرجمعیت کاهش��ی بود.
فروش مجدد خانه که بخش عمدهای از فروش خانه
در ایاالتمتحده را تشکیل میدهد ،نسبت به سال
قبل  ۸.۶درصد کاهش یافته اس��ت .فروش ماه مه
عمدتا مربوط به انعقاد قراردادهایی بود که یک تا دو
ماه پیش امضا شده بود ،قبل از اینکه نرخ وام مسکن
در بحبوحه افزایش انتظارات تورمی و افزایش شدید
نرخ بهره از سوی فدرال رزرو شروع به شتاب گرفتن
کند .بر اساس دادههای آژانس مالیوام مسکن فردی
مک ،وام مسکن ۳۰ساله با نرخ ثابت ۵۵واحد در هفته
گذشته جهش کرد و به باالترین میانگین ۲/۱-۱۳
ساله  ۵.۷۸درصد رسید .این بزرگترین افزایش یک
هفتهای از سال  ۱۹۸۷بود و این نرخ از ژانویه بیش
از  ۲۵۰واحد پایه افزایش یافته اس��ت .بازار مس��کن،
بخش حس��اس به نرخ بهره ،در حال از دس��ت دادن
س��رعت است اما این میتواند به بازگرداندن عرضه
وتقاض��ایمس��کنوکاه��شقیمتهاکمککند.
متوس��طقیمت مس��کن موجود نسبت به سال قبل
 ۱۴.۸درصد افزایش یافت و به باالترین حد خود در
ماه مه به ۴۰۷هزار و  ۶۰۰دالر رس��ید .در بحبوحه
کمبود خانههای سطح پایه ،فروش در قسمتهای
باالی قیمت بازار متمرکز شد.

بورس دوباره سقوط کرد

دامنه روند نزولی در بازار س��رمایه به روز گذش��ته
هم کش��یده ش��د تا این بازار هفته را قرمزپوش به
پایان ببرد .به گزارش ایس��نا ،ش��اخص کل بورس
دی��روز ب��ا  ۶۲۳۳واحد کاهش تا رقم یک میلیون و
 ۵۳۳هزار واحد نزول کرد .شاخص کل با معیار هم
وزن هم با  ۱۱۶۲واحد کاهش در رقم  ۴۲۲هزار و
 ۲۹۵واحد ایستاد .معاملهگران این بازار  ۴۰۸معامله
انجام دادند که  ۴۱هزار و  ۲۹۱میلیارد ریال ارزش
داش��ت .توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه،
مل��ی صنای��ع مس ایران ،ف��والد مبارکه اصفهان،
صنای��ع پتروش��یمی خلیج فارس ،س��رمایهگذاری
تأمین اجتماعی و فجر انرژی خلیج فارس نس��بت
به س��ایر نمادها بیش��ترین تأثیر منفی و در مقابل
کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران نسبت به سایر
نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم امروز با  ۱۶۲واحد کاهش
در رقم  ۲۰هزار و  ۶۷۱واحد ایستاد .بیمه پاسارگاد،
پلیمر آریاساس��ول ،پاالیش نفت الوان ،بانک دی،
تولی��د نیروی برق دماوند و پتروش��یمی تندگویان
نس��بت به س��ایر نمادها بیش��ترین تأثیر منفی و در
مقابل بیمه کوثر نس��بت به س��ایر نمادها بیشترین
تأثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

