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نرخ ارز

بورس

(سامانهسنا)

راهکار جدید
برای هسته خسته بورس!
شاخص کل بورس بعد از آغاز به کار منفی و افت 8
هزار واحدی در ساعت اول معامالت ،توانست خود
رابهمدارمثبتبرگرداندامانهایتادوبارهمنفیشد.
همزمان تدبیر جدیدی برای هسته خسته بورس
اتخاذ شد.به گزارش خراسان ،شاخص کل بورس
دیروز با افت  3هزار واحدی ،به سطح یک میلیون و
 841هزار واحد برگشت تا هفته چهارم تیرماه را با
رشد  5درصدی پشت سر بگذارد .دیروز از سازمان
بــورس هم خبر رسید که بــرای حل مشکل هسته
معامالتطی3-2هفتهآیندهازروشبروکربیزینس
استفادهخواهدشد.دراینخصوصخدابخشمدیر
نظارت بر بورسهای سازمان بورس گفت :در این
رویه  ۱۰۸کارگزار بورس با تجمیع سفارشهای
خریدوفروشودرفاصلهزمانیهر ۳۰ثانیهیکبار،
براساس قیمت های بازار اقدام به معامله میکنند.
عالوه بر این معامله گران آنالین ،طبق رویه فعلی
فعالیت خواهند کــرد .بنابراین انتظار می رود با
تغییر رویه ،اختالل سامانه معامالت به پایان برسد.
همچنین شایعاتی در خصوص انتقال معامالت
نمادهایبیشتریبهساعتبعدازظهرمنتشرشده
که فعال تایید نشده است اما خدابخش تصریح کرد
احتماالزماندادوستدافزایشمییابد.

ترمزقضایی
بانکها
بهنفعتولید
باابالغرئیسقوهقضاییه
بهشکایتهایبانکهادر
پروندههاییکهبیشازنرخ
مصوب،سودتسهیالتدریافت
کردهاندرسیدگینمیشود

پنجشنبه  26تیر 1399
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نیم سکه

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) 2/000(229/500

252/500

275/543

31/000

59/346

10/203/560

) 1/700/000(107/000/۰۰۰

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

96/152

65/000

31/900/۰۰۰ 53/500/۰۰۰

مالیاتخانههایخالی یکگامبهاجرانزدیکشد

دفاع طراحان از افزایش عرضه مسکن به بازار در پی مصوبه مجلس و نقدهای کارشناسان درباره راه های فرار از مالیات در جزئیات طرح
کلیاتطرحمالیاتبرخانههایخالی
درشرایطیدیروزدرمجلسبهتصویب
رسیدکهبرخیکارشناساننقدهاییرا
بهآنواردکردهومعتقدندجزئیاتاین
طرحبایداصالحشود.
به گزارش فارس ،نمایندگان مجلس،
دیروزباکلیاتطرحدوفوریتیاصالح
مــاده  54مکرر قانون مالیات های
مستقیم که مربوط به دریافت مالیات
از خانه های خالی می شود ،موافقت
کــردنــد .در ایــن طــرح ،تصریح شده
است :خانه هایی که بیش از 12ماه از
پایانعملیاتساخت(برایواحدهای
نوساز)یابیشازششماهازآخریننقل
و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای
واحدهای غیر نوساز) گذشته باشد،
در ســال نخست ،مشمول مالیاتی
به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاره
ماهانه ملک میشوند که این مالیات

قوه قضاییه از این پس به شکایات
مطرح شــده از سمت بانکها و
مؤسسات اعتباری که به دریافت
سود و جریمه تسهیالت ،بیشتر از
نرخاعالمشدهتوسطبانکمرکزی
اقدام کردهاند ،رسیدگی نخواهد
کرد.بهگزارشفارس،دربخشنامه
حجتاالسالموالمسلمینرئیسی
آمــده اســت :بــرابــر گــزارشهــای
واصــل شــده ،برخی از بانکها و
مــؤســســات اعــتــبــاری بــر خــاف
مصوبات بانک مرکزی و شورای
پولواعتبار،قراردادهایمشتمل
بردریافتسودوجریمهتسهیالت
بانکی بیشتر از نرخ سود اعالمی

در سالهای بعد  ۵۰درصــد بیش از
سال قبل خواهد بود .بر این اساس،
واحد مسکونی که سرپرست خانوار به
عنوان محل سکونت ابراز می کند ،به
عنوانسکونتگاهاصلیخانوارومالک
ارائــه خدمات دولتی به متقاضیان
خواهد بود .همچنین واحدهای دیگر
(به ازای هر عضو خانوار یک واحد) به
عنوانسکونتگاهفرعیخانوارشناخته
خواهدشدکهالبتهیارانهمصرفبرقو
گازبهآنهاتعلقنخواهدگرفت.طبق
اینمصوبهواحدهایغیرقابلسکونت
به حکم مراجع قانونی و تا حل و فصل
دعاویمشمولمالیاتنمیشوند.
سید احــســان خــانــدوزی طــراح این
طرح در جلسه علنی دیــروز مجلس
گفت :حتی اگــر از طریق ایــن طرح
 ۲۰درصد از خانههای خالی به بازار
عــرضــه شــونــد ،مــعــادل کــل ساخت

بانک مرکزی با مشتریان منعقد
کرده اند که در بسیاری از موارد
اختالف بین بانکها و مشتریان
به دادگــاههــا ارجــاع میشود .در
ادامه این بخشنامه با اشاره به این
کــه چنین قــراردادهــایــی خالف
قوانینومقرراتکشوراست،آمده:
قــراردادهــای مذکور تا حــدودی
که مغایرتی با مــقــررات نداشته
باشد ،معتبر است و بیش از آن،
قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی
نیست بنابراین این دادگاهها در
نحوه محاسبه سود و جریمه ناشی
از تأخیر ،مقررات مذکور را مد نظر
قرار دهند و از صدور حکم مازاد بر

مسکن در سال  ۹۸اســت ،یعنی در
بدترین سناریو ،این قانون میتواند
معادل کل ساخت مسکن در سال
 ۹۸یعنی ۵۰۰هزارواحدمسکونیرا
محققوبهعرضهبیشترمسکندربازار
کمککند.درمقابلالیاسنادراندر
مخالفت با کلیات این طرح گفت :ما

مصوبات بانک مرکزی و شورای
پــول و اعتبار خــــودداری کنند.
طی سالهای گذشته بخشی از
پــرونــدههــای مفتوح در دستگاه
قضایی که تــعــدادی از آنهــا نیز
مربوط به واحدهای تولیدی بوده،
به شکایت بانکها از مشتریانی
برمیگردد که نتوانسته بودند
سود و جریمه نامتعارف وام اخذ
شــده از بانک را پــرداخــت کنند.
ایــن اختالف در مــوارد متعددی
منجر بــه تعطیلی واحــدهــای
تولیدیتسهیالتگیرنده،بیکاری
کارگران و مصادره امــوال به نفع
بانکمیشد.

موافقت با این طرح ،با بیان این که
این طرح در راستای هوشمندسازی
نظام مالیاتی است،تصریح کرد :با
قانون فعلی نمی توان تاثیرگذاری
را شــاهــد ب ــود زیـــرا ن ــرخ و جریمه
انتخاب شده برای دریافت مالیات
از خانه های خالی موثر نیست .به
رغم مثبت بودن اقدام مجلس برای
حل فوری یکی از معضالت کنونی
بازار مسکن در قالب این طرح ،هم
اینک کارشناسان نقدهایی به آن
وارد می کنند.علی مــروی رئیس
اندیشکده حکمرانی شریف در گفت
و گو با مهر ،معتقد اســت ایــن طرح
در صورت تصویب ،پدیده ای تحت
عنوانبازاراجارهکدملیراشکلمی
دهد چرا که کد ملی آن هایی که خانه
ندارند ،می تواند مورد اجاره مالکان
واحدهای خالی قرار بگیرد.

بر سایر داراییهای مردم نظیر سکه،
ارز و خودرو قانون مالیاتی نداریم .با
تصویب این قانون نبود تعادل در بازار
مسکنتشدیدمیشودومردمتشویق
میشوند سرمایههای خود را به سایر
بازارها هدایت کنند .امیدعلی پارسا
رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در

بازار خبر

درآمد روسیه از صادرات طال
بیشازصادراتگازطبیعیشد!
مهر -دادههای بانک مرکزی و سرویس فدرال
کاال نشان میدهد صادرات طالی روسیه برای
اولــیــن بــار از صـــادرات گــاز طبیعی ایــن کشور
جلو زده است .طبق این آمار در ماه آوریل و می
(فروردین -اردیبهشت) شرکتهای معدنکاری
روسیه  ۶۵.۴تن طال را به ارزش  ۳.۵۵میلیارد
دالر صــادر کــردهانــد .ایــن در حالی اســت که
صادرات گاز روسیه در همین دوره به  ۲.۴میلیارد
دالر رسیده است .درخور ذکر است قیمت اونس
جهانی طال به تازگی به بیشینه تاریخی خود
نزدیک شده است.

تالشچینوانگلستان
برایتوسعهارزدیجیتالبومی
فــارس -بلومبرگ به نقل از رئیس کل بانک
مرکزی انگلیس ،اعالم کرد این بانک در حال
توسعه یک ارز مجازی با پشتوانه منابع مالی خود
است .در این حال ،راشاتودی از چین خبر داد که
بانک مرکزی چین احتما ًال ارز دیجیتال یوآن را به
صورت آزمایشی در سامانه پرداخت بزرگ ترین
اپلیکیشنسفارشغذایاینکشوراستفادهکند.

ضمن تبیین  5محور بسته اقتصاد مردمی

قالیباف:برایحلمشکلمردمعصایدولتهستیم
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که
بنایمجلس،تعاملباقوایدیگراست،خاطرنشان
کــرد:در نظارت به دنبال مچگیری نیستیم ،به
دنبال این هستیم که کار به درستی انجام شود و
درحقیقتبهدنبالایننیستیمکهچوبالیچرخ
دولتبگذاریمبلکهبهدنبالاینهستیمکهعصایی
برای دولت باشیم تا گرهی از کار مردم باز شود.به
گزارشتسنیم،محمدباقرقالیبافدرگفتوگوی
زندهتلویزیونیکهشامگاهسهشنبه( 24تیرماه)از
شبکهیکسیماپخششد،درتشریحبستهاقتصاد
مردمی با اشاره به اصالح ساختار بودجه به عنوان
اولویت نخست آن گفت :باید بودجه ای تنظیم و

درآمدهایپایداروهزینههایمفیددرآنگنجانده
شودچراکههماکنوندربرخیبخشهاهزینههای
مفیدنمیشود.قالیبافنوسازینظاممالیاتیرااز
دیگر الزامات در اصالح ساختار بودجه بیان کرد
و افــزود :بخشی از جامعه از طریق سفته بازی در
حوزه ارز ،طال و مسکن درآمد باد آورده ای کسب
می کنند و مالیات نمی پردازند که این اشکال باید
رفع شود .رئیس مجلس بهبود معیشت اقشار کم
درآمد جامعه را محور سوم بسته اقتصادی مجلس
ذکر کرد و ادامــه داد :جامعه هدف در این بخش
مستضعفان و محرومان هستند که باید به درستی
شناسایی شوند.رئیس قوه مقننه رونق کسب و

کار و ایجاد اشتغال را محور چهارم بسته مجلس
بیانکردوافزود:سیستماداریکشورماننشسته
است؛ایندرحالیاست کهکسیکهبهدنبالشغل
است،چندسالبرایدریافتمجوزیککسبوکار
دوندگیمیکند.قالیبافدرتشریحتوسعهسیاست
خارجی و صــادرات غیرنفتی به عنوان پنجمین
محور این بسته اظهارکرد :باید وزارت خارجه و
تجارتبینالمللداشتهباشیموبههمیندلیلباید
سفارتخانههایمانفعالشوندبهویژهدرکشورهای
همسایه و منطقه .سفارتخانههای کشور باید از
سیاست و امنیت به سمت حوزه های اقتصادی،
سیاسیوتجاریبروند.

