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گفت و گو

اما و اگرهای یک مدیر بانکی
برای مالیات سود سپرده
حسین بردبار  -موضوع مالیات بر سود
ســپــرده هــای کــان بانکی یکی از اجــزای
مالیات بر عایدی سرمایه است که در بسیاری
از کشورهای جهان اجرایی می شود ،با این
حال طرح این موضوع بحث های مختلفی
را در محافل اقتصادی کشورمان برانگیخته
است،مدیرعاملبانکایرانزمینمعتقداست
موضوع دریافت مالیات از سود سپرده های
کالنبانکینیازمندبررسیهمهجوانباست.
جزئیات بیشتر را در گفت وگو با عبدالمجید
پورسعیدمیخوانید:
*یکی از مباحث مهم دربــاره مالیات بر
عایدی سرمایه ،موضوع دریافت مالیات
از سود سپرده های کالن بانکی است،
دیدگاهجنابعالیدراینبارهچیست؟
فکرمیکنمدرشرایطفعلیممکناستبهمسیری که اقتصاد کشور دارد طی می کند،
لطمه بزند .دراین شرایط کنونی مالیات به
سود سپرده های سرمایه گــذاری که مردم
دارندسپردهگذاریمیکنندجایتاملدارد.
*البتهمنظورمااالنمالیاتبرسپردههای
کالنومیلیاردیاستنهکلیهسپردهها.
این مسئله باید بررسی و ابعاد مختلف آندیدهشود،اگربحثخیلیکالنمطرحباشد
{موضوعمتفاوتیاست}ولیدرشرایطعادی
میتواندتوانبالقوهایباشدبرایاینکهبازار
راملتهبکند،درشرایطفعلیبهنظرمننباید
دستبهکاریبزنیمکهفضاراملتهبکند.
*البته بر اساس بررسی های کارشناسی،
مالیات بر عایدی سرمایه در  ۱۸۷کشور
اجرایی می شود ،به نظر شما از این منظر
ازسایرکشورهاعقبنیستیم؟
مابایدهمهچیزراباشرایطخودمانبسنجیم،شمامیگویید۱۸۷کشور،اینموضوعیقابل
تامل است ولی ما شرایط خاص خودمان را
داریم.کارشناسانمابایدهمهجوانبوزوایای
آنراببینند،اینکهمخارجکشوربایدازطریق
مالیات به دست آید حرف درستی است اما
مسیری که می پیماییم را باید خیلی مراقبت
کنیموهمهجوانبآندیدهشود.

نرخ ارز
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کدام رشته ها و مقاطع تحصیلی شاغل پرورترند؟

روحانی :گوشت  30درصد گران تر از قیمت واقعی است
رئیس جمهور با استناد به صحبت های وزیر
جهاد کشاورزی ،قیمت گوشت را  30درصد
گران تر از آن چه باید باشد ،دانست .به گزارش
ایسنا ،حجت االســـام والمسلمین حسن
روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد مرکزی
مبارزهباقاچاقکاالوارزبااشارهبهگزارشهای
ارائهشدهدرخصوصدامهایوارداتیبهکشور
طی ماه های گذشته  ،گفت :باوجود اقدامات

خوبی که در زمینه واردات دام انجام شده،
قیمت گوشت هنوز متعادل نیست .روحانی با
اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی
بر این که هم اکنون حداقل  30درصد قیمت
گوشت اضافه است ،گفت :مشخص است که
اینجابامشکلیمواجههستیمکهبایدآنراحل
کنیم زیرا اگر اجحافی صورت گیرد از دامدار
گرفتهتامردم،همهمتضررخواهندشد.

ثبتباالتریننرختورمثبتشدهمرکزآمارطی 15سالاخیر

تورم ساالنه ،از  40درصد فراتر رفت

داده کاوی تازه ترین آمارهای بازار کار نشان می
دهدکهدرسال،97تحصیالتنیرویکارهرچهاز
مقطعلیسانسفاصلهگرفته،نرخبیکاریکمتریرا
برایکارجوبهارمغانآوردهاست.دراینسالرشته
های معماری ،هنر و علوم زیستی ،بدترین فضای
کار را پیش رو داشته و رشته های خدمات امنیتی،
دام پزشکی و علوم تربیتی بهشت کارجویان بوده
اند .به گزارش خراسان ،تازه ترین داده های مرکز
آمار ایــران از بــازار کار نشان می دهد که در سال
 97در بین مقاطع تحصیلی زیر دیپلم ،دیپلم،
کاردانی ،کارشناسی ،فوق لیسانس و دکترای
حرفه ای (پزشکی و  )...و نیز دکترای تخصصی و
فوق دکترا ،با باالرفتن درجه تحصیلی (و متعاقب ًا
سن) ،نرخ مشارکت نیروی کار نیز باال رفته است.
بهطوریکهاز 35درصدبرایمقطعزیردیپلمآغاز
شده و به بیش از 77درصد برای فوق دکترا رسیده
است .با این حال ،در خصوص نرخ بیکاری مقاطع
تحصیلی قضیه مقداری متفاوت است .در میان
مقاطع تحصیلی یادشده ،بیشترین نرخ بیکاری با
رقم 20.3درصدبهلیسانسههاتعلقداردوهرچه
از این مقطع به دو سوی طیف مقاطع تحصیلی می
رویم ،نرخ بیکاری کم می شود .به طوری که مقطع
تحصیلی زیر دیپلم با نرخ بیکاری  8.7و مقطع

تحصیلی دکترای تخصصی و فوق دکترا ،با نرخ
بیکاری  5.5درصد روبه رو بوده اند  .اما بد نیست
نگاهی هم به نمودار بیکاری رشته های مختلف
دانشگاهیداشتهباشیم.ایننمودارنشانمیدهد
کهنرخبیکاریدررشتههایینظیرخدماتامنیتی،
دامپزشکیوعلومتربیتیکمترینمیزانودررشته
هایمعماریوساختمان،هنر،علومزیستیورشته
هایمرتبط،باالترینرقمبودهاست.
▪بیکاریبیشتردررشتههایانحصاری!

روزنامهخراساندرضمیمهدخلوخرج 25خرداد
،98قابلیتاشتغالزایی 4رستهخدماتحرفهای
شامل خدمات پزشکی ،دندان پزشکی ،وکالت و
خدماتدفاترثبتاسنادرابررسیکردهبود.ویژگی
این رسته های شغلی ،وجود نوعی انحصار پیدا یا
پنهاندرآنهاست.بهاینمعناکهورودافرادبهاین
حرفههابهنحویمحدودومنوطبهمجوزیککانون
یامرجعصنفیباالدستیشدهاست.نمودارنشان
می دهدکه حقوق و بهداشت و خدمات سالمت
شغلی از جمله رشته هایی هستند که نرخ بیکاری
در آن ها نسبتا باالست و این آمار نیز به نوعی بیانگر
بیکاریزاییساختارمعیوبجذبدانشآموختگان
ایندورشتهمرتبطدربازارکاراست.

شاخص

مرکز آمــار ایـــران ،دی ــروز نتایج بــررســی هــا و
محاسبات خــود در خصوص شاخص قیمت
مصرف کننده در تیرماه امسال را منتشر کرد
و از رسیدن تورم کل  12ماهه ( 12ماهه اخیر
نسبت به  12ماه قبل از آن)بــه  40.4درصد
خبرداد .این شاخص در پایان خردادماه37.6
درصد بود که در پایان تیرماه  2.8درصد رشد
کرده است.گفتنی است بررسی تاریخچه نرخ
تــورم در کشور از سال  1383تاکنون نشان
می دهد این نرخ بی سابقه بوده است .پیش از
این ،بیشترین تورم  12ماهه در مهرماه  92و
به میزان حدود  36درصد رقم خورده بود.اما
بررسیتغییراتماهانهشاخصقیمت(متوسط

قیمت سبد کاالیی مصرف کننده) ،حکایت از
آن دارد که شاخص قیمت ها در تیرماه امسال
نسبت به تیرماه ( 97تــورم نقطه به نقطه) به
میزان 48درصد رشد کرده است .این شاخص
بیشترینمقدارخودرادراردیبهشتماهامسال
در سطح 52.1درصد ثبت کرد و بعد از آن وارد
روند نزولی شد تا این که در تیرماه به 48درصد
رسید.گفتنیاست،متوسطقیمتهادرتیرماه
امسال نسبت به خردادماه 2.8 ،درصد رشد
کرده است .این شاخص ( که به آن تورم ماهانه
میگویند)دراردیبهشتوخردادبه 1.5و0.8
درصدافتکردهبود.امادرتیرماه،بهنسبتماه
قبل،رشدبیشتریراثبتکردهاست.

سود آوری صنایع کوچک
نتایج صــورت های مالی صنایع کوچک
تر در بهار  98حاکی از این است که در
این مدت نسبت به مدت مشابه سال ،97
لوازم خانگی بیشترین رشد سودآوری را
داشته و صنایع کاشی ،زغال سنگ و دارو
در رتبه های بعدی قرار دارند .در انتهای
این فهرست 10موردی نیز صنایع لبنی و
الستیک دیده می شوند که چون بیشتر از
صنایع دیگر تحت تاثیر نرخ گذاری دولتی
هستند ،به احتمال زیاد هنوز تورم وارد
صورتسودوزیانآنهانشدهاست.

بازار خبر

نیمی از  13هزار خودروی
دپو شده در گمرک باقی ماند
ایسنا  -در حــالــی کــه حـــدود  ۱۳هــزار
خودروی وارداتی در گمرکات دپو شده بود،
به گفته معاون گمرک ایران حدود ۶۶۰۰
خودروترخیصشدهاست،امابقیهبهدالیلی
از جمله پایان مهلت ترخیص یا پروندههای
قضایی مجوز خروج نداشتهاند.

طلب  33هزار میلیارد تومانی
قرارگاه خاتم از دولت
فـــارس  -فــرمــانــده ق ــرارگ ــاه ســازنــدگــی
خاتماالنبیا با بیان این که قرارگاه  33هزار
میلیارد تومان از دولت طلب دارد ،گفت :ما
حتی بابت اجرا و تکمیل برخی پروژهها هنوز
یک ریال هم دریافت نکردهایم.

