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بازار خبر

رشد نسبی نرخ دالر و سکه
اقتصادنیوز -نرخ دالر و سکه دیروز شاهد رشد
نسبی بود .به طوری که هر دالر در بازار آزاد ،با
 1050تومان افزایش به  22هزار و  850تومان
رسید .به موازات آن ،سکه هم  350هزار تومان
گران تر شد و نرخ آن به  10میلیون و  350هزار
تومان افزایش یافت.

نرخ ارز

پنج شنبه  2بهمن 1399
 7جمادی الثانی .1442شماره20580

دالر

(سامانهسنا) ) 9600(227/500

یورو

پوند

288/772 274/500

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

31/333

59/498

10/018/880

) 1200000(103/200/000

جنجال نرم افزارهای نظارتی بورس
واعظی :مجلس در بورس دخالت نکند

آغاز اعمال محدودیتهای
مالیاتی برای دریافت کارت خوان
ایسنا -طبق اعــام معاون فناور یهای نوین
بانک مرکزی ،از دیروز متقاضیان جدید ابزارهای
پرداخت بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمیتوانند
کــارتخــوان یا درگــاه پرداخت داشته باشند و
پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کار تخوان یا
درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار
تشکیل مــیشــود .بــر اســـاس ایـــن گـــزارش،
متقاضیان جدید ،قبل از ارائه درخواست به بانک
یا شرکت pspباید به سامانه سازمان امور مالیاتی
مراجعه و برای تکمیل اطالعات مربوط اقدام و
سپسباکدرهگیریدریافتشدهتقاضایخودرا
برای دریافت ابزار پذیرش ثبت کنند .این فرایند
اکنون در سامانه امور مالیانی امکان پذیر است.
همچنین امکان تشکیل پرونده از طریق بانک یا
شرکت pspنیزفراهمشدهومتقاضیانمیتوانند
به صورت خودکار ابزار پذیرش را دریافت کنند.

لوکس نشین ها خوش به حال شان
شد!
ایسنا -با آن که طبق قانون بودجه ســال 99
صاحبان خانه های باالی  ۱۰میلیارد تومان باید
ساالنه مبلغی معادل یک هزارم تا پنج هزارم ارزش
ملک خود مالیات بدهند ،بر اساس اعالم دیوان
محاسبات مجلس ،تحقق مالیاتی از این طریق در
هشت ماه ابتدای امسال صفر بوده است.

خبر

خبر خوش همتی درباره آزادسازی
بخشی از منابع بلوکه شده ایران
زاهــدی – همتی رئیس کل بانک مرکزی در
حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران
در پاسخ به سؤالی درباره بازپسگیری ارزهای
مسدودشده ایران در کشورهای مختلف ،گفت:
داریــم تالش میکنیم و بخشی از آن باز شده و
راه افتاده است و از آن استفاده میکنیم .بخش
دیگری هم انشاءا ...با تحوالتی که دارد تأمین
خواهد شد .وی افزود  :ارز روند خوبی دارد وبهتر
هم میشود .قبال هم گفتم نرخ را بــازار تعیین
میکند .رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این
پرسش که آیا دولت به دنبال کاهش قیمت ارز
است یا آن طور که گفته میشود عالقهای به این
کار ندارد؟ تاکید کرد :رئیس کل بانک مرکزی
اولین کسی است که طرفدار ارزش پول ملی
است .حیثیت و اعتبار رئیس بانک مرکزی به
تعدیل نرخ ارز است نه این که نگذارد پایین بیاید.

در حالی که بــازار سرمایه کشور بعد از افت
شدید  40روزه ،از نیمه معامالت روز سه شنبه
به روند ریزشی پایان داد و دیروز هم صعودی بود،
حواشی بورسی دولت و مجلس همچنان داغ
است .رئیس دفتر رئیس جمهور در اظهاراتی تند
از دخالت مجلس و کمیسیون اقتصادی در بورس
انتقاد کرد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
هم دربــاره اجــرا نشدن مصوبات قبلی شورای
عالی بــورس تذکر داد و گفت  :نرم افزارهای
نظارتی بورس متوقف شده و مورد استفاده قرار
نگرفته اند!
به گــزارش خراسان ،دیــروز شاخص کل بورس
 33هزار واحد معادل  2/9درصد رشد کرد تا
امیدها برای بازگشت این شاخص به کانال 1/2
میلیون واحد زنده شود .البته رشد بازار متکی بر
نمادهای بزرگ شاخص ساز بود تا شاخص کل
هم وزن فقط 0/6درصد رشد کند .اما بازار به
طور کلی متعادل شد.
با وجود متعادل شدن بازار و راحت شدن خیال
برخی از سهامداران ،حواشی بورس داغ است.
دی ــروز واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در
حاشیه جلسه هیئت دولت با انتقاداتی تند از
مجلس گفت :از مجلس و کمیسیونهای مجلس
میخواهیم که در بورس دخالت نکنند؛ خودتان
شاهد بودید که میآیند یک جلسه میگذارند و
مصاحبه میکنند و به محض این که بورس مثبت
می شود می گویند ما مشکل بورس را حل کردیم
و دولت نتوانست آن را برطرف کند ،هنگامی
هم که بورس منفی میشود میگویند ما از اول
تذکر داده بودیم.این در حالی است که عمده
انتقادات در خصوص بورس ،مبتنی بر دخالت
های دولــت در این نهاد از جمله دعــوت رئیس
جمهور مبنی بر این که مــردم همه چیز را
به بورس بسپارند و اظهارات خود واعظی
مبنی بر پیش بینی بازگشت بورس از سطح
 1/6میلیون واحــد اســت.در همین باره،
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس نیز به انتقاد از مدیران
اقتصادی دولــت پرداخت و ضمن اشــاره
به جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس با
وزیر اقتصاد و مدیران سازمان بورس برای
بررسی وضعیت بازار از اجرا نشدن مصوبات
قبلی انتقاد کرد و گفت :جای تأسف دارد که
حتی بخشهایی از نر مافزا رهای نظارتی
که از قبل در مجموعه فعالیتهای بازار
سرمایه برای رصد فعالیتها ،جلوگیری
از تخلفات و ضرر و زیان مردم بهکار گرفته

شده بودند از حوزه تصمیمگیری خارج شده و
مورد استفاده قرار نگرفتهاند.وی با اشاره به این
که متأسفانه گزارش دقیقی از تعداد تخلفات و
رسیدگی در دست نیست و گزارش های اندکی
نیز به قــوه قضاییه ارجــاع شــده ،تصریح کرد:
 200پرونده تخلف اصلی داریم که  5درصد آن
ارجاع شده و در دستور کار قرار گرفته و به بخش
عمده تخلفات و جرایم رسیدگی نشده است که
کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرده
و فعال شدن پروند ههای مرتبط با دستکاری
قیمت و ایجاد حمایت از فضای مجازی برای
تصمیمگیری را خواستار شده است.همچنین
پژمانفر ،رئیس کمیسیون اص ــل 90مجلس
نیز در برنامه ای تلویزیونی گفت :من در هفته
گذشته نامه ای را بهصورت طبقهبندی شده به
رئیسجمهور نوشتم که دخالتهای شما این
وضعیت بــورس را نابسامان میکند ،ایــن هم
اسنادش .ببینید ما بهدلیل طبقهبندی شدن
بعضی از اسناد خیلی نمیتوانیم بیاییم این جا
شفاف مسائل را ارائه کنیم .اما ما اسناد را برای
رئیسجمهور در کمیسیون اصــل  ۹۰داریــم
که دخالتهای مستقیم و دستورهای شخص
رئیسجمهور و مسئوالنی که با ایشان مرتبط
هستند ،از مسئوالن دفترشان و دیگران در واقع
این وضعیت نابسامان را در بورس ایجاد کرده
اســـت.در همین حــال محسن علیزاده ،عضو
کمیسیون اقتصادی و عضو ناظر مجلس در
شورای عالی بورس گفت :شورای عالی بورس
در جلسه دیروز با استعفای حسن قالیباف اصل
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت کرد.
به گفته علیزاده ،وزارت اقتصاد و دولت تا  ۱۵روز
فرصت دارند نفر جایگزین را معرفی کنند.

نیم سکه

ربع سکه

35/000/۰۰۰ 55/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

124/656

84/500

جدالبودجهایازپشتتریبون

تعابیر تند روحانی علیه مصوبات تلفیق با واکنش شدید
برخی نمایندگان مجلس مواجه شد
روز گذشته رئیس جمهور در اظهاراتی
تند خطاب به مجلس و مصوبات تلفیق،
تغییرات کمیسیون تلفیق در تعیین نرخ
ارز  17500بــرای تسعیر درآمــد ارزی
فروش نفت را موجب افزایش وابستگی
بودجه به نفت و در عمل چشم بندی
خواند .در مقابل این اظهارات روحانی با
واکنش تند برخی نمایندگان مواجه شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،حجت االســام روحانی در
جلسه هیئت دولت با اشاره به سابقه 27
ساله فعالیت خود در دولــت و مجلس،
گفت :در طول این سال ها برای نخستین
بار است که چنین ادبیاتی را درباره الیحه
بودجه می بینم و اظهار نظرها امسال
متفاوت با سال های گذشته بوده است،
دلیل آن چیست و چرا؟
وی با بیان این که در نظر گرفتن فروش
روزانه  2میلیون و  300هزار بشکه نفت
در بودجه  1400برای این بود که بگوییم
تحریم شکست خ ــورده اســت ،افــزود:
ما با این اقــدام به دنیا پیام می دهیم و
می گوییم که ترامپ و فشار حداکثری
شکست خورده و ما می توانیم  2میلیون
و  300هزار بشکه در روز نفت بفروشیم
اما شما تردید می کنید ،ما می گوییم
سهم نفت در بودجه کمتر و ارزش پول
ملی ما تقویت شود .رئیس جمهور ادامه
داد :حاصل فــروش روزانــه  2میلیون و
300هــزار بشکه نفت در الیحه دولت،
معادل 199هــزار میلیارد تومان بوده
اســت امــا آقایان در مجلس 2 ،میلیون
و  300هــزار را به یک میلیون و 500
هزار بشکه کاهش داده اند و در مقابل
درآمــد  199هزار میلیارد تومانی را در
کمیسیون تلفیق به  230هزار میلیارد
تومان ،یعنی  31هــزار میلیارد تومان
وابستگی بودجه به نفت را افزایش داده
اند ،عجب چشم بندی کرده اند! هرکسی
که چهار عمل اصلی حساب را بداند و
کالسدومدبستانباشد،متوجهمیشود
که چه شده است.دکتر روحانی افزود :ما

قیمت دالر در الیحه بودجه سال آینده
را 11هزار و  500تومان در نظر گرفتیم
و شما آن را به  17هــزار و  500تومان
افــزایــش دادیـــد 6 ،هــزار تــومــان بیشتر
کردید ،دم خروس همین جاست و با قسم
حضرت عباس جور در نمی آید ،عدد و رقم
معلوم است.در مقابل برخی نمایندگان
مجلس به اظهارات روحانی پاسخ دادند
که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
علیرضا سلیمی ،عضو هیئت رئیسه
مجلس :باید از آقای رئیس جمهور پرسید
آیا مجلس ارزش پول ملی را پایین آورده یا
دولتی که برای کسب درآمد قیمت دالر را
تا  32هزار تومان نیز باال برد؟
علی نیکزاد ،نایب رئیس دوم مجلس:
کسانی که ادعا میکنند خیلی بلدند و
باسوادند ،این وضع را برای مردم بزرگ
ایران به وجود آوردهانــد بنابراین رئیس
جمهور حق نداشت در جلسه امــروز (
دیــروز) هیئت دولــت به مجلس اهانت
کند.
وحید جالل زاده ،نماینده اردبیل در
مجلس :رئیس جمهور از اسفند سال
گذشته از محل کار خود خارج نشده تا
ببیند با هفت سال بودجهنویسی خود چه
بر سر مردم آورده است.
امــیــرآبــادی ،عضو هیئت رئیسه
مجلس :مشکل رئیسجمهور این است
که همین جمع و تفریق را در کالس اول
یاد نگرفته زیرا اگر بلد بود ،باید اکنون
حقیقت را متوجه میشد .مجلس رانت
ارز  4200تومانی را که رئیسجمهور
و معاون اول وی طی چند سال اخیر در
اختیار عدهای خاص مانند پسرخالهها،
دختر وزیر ،فالن مقام دستگاه اجرایی و
 ...قرار داده بودند  ،تفریق و مابهالتفاوت
آن را جمع کرده و در جیب مردم ریخته
است .نمایندگان مجلس جمع و تفریق
را خــوب بلد هستند و ایــن دولــت است
که باید پاسخ گوی ریختن درآمدهای
ارز  ۴۲۰۰تومانی به جیب  ۱۲۰نفر در
کشور باشد.

گزارش خبری

ثبت کمترین تورم ماهانه امسال
دردی ماه
تــازه ترین گــزارش مرکز آمــار ایــران از شاخص
قیمت مصرف کننده نشان می دهد که در دی
مــاه امسال ،قیمت ها نسبت به آذرمــاه 1/8
درصد افزایش یافته است .به این ترتیب پس از
ثبت رکورد 7درصد در مهرماه ،افت این رقم ادامه
یافته و همچنین کمترین نرخ تورم ماهانه امسال
به ثبت رسیده است .طبق این آمارها ،تورم نقطه
ای دی ماه به 46/2درصد و تورم  12ماهه ،به
 32/2درصد رسید.
▪مسیر جدای تورم ماهانه خوراکی ها و غیر
خوراکی ها

از نظر تفکیک کاالهای خوراکی و غیر خوراکی،
در دی ماه ،تورم ماهانه کاالهای خوراکی 0/9
درصد بوده که نسبت به رقم مشابه در آذرماه یعنی
 5درصد ،افت قابل مالحظه ای را نشان می دهد.
با این حال ،نشانه های خیز قیمت در کاالهای
غیر خوراکی مشاهده می شود .به طوری که نرخ
تورم ماهانه آن ها از 0/5درصد در آذرماه به 2/3
درصددردیماهرسیدهاست.امادستهبندیدیگر
کاالها از نظر میزان دوام ،نشان می دهد که رشد
قیمت کاالهای غیر خوراکی همچنان مربوط به
کاالهای بادوام نظیر لوازم خانگی و خودرو نیست
و کم دوام ها پرچم دار رشد قیمت شده اند .بر این
اساس،تورمماهانهکاالهایبادوام،0/6کاالهای
بی دوام 1/3و کاالهای کم دوام  3/4درصد
محاسبه شده است.گزارش مرکز آمار حاکی از این
است که در گروه عمده « خوراکیها ،آشامیدنیها
و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه
قبل مربوط به گروه «شیر ،پنیر و تخم مرغ» (تخم
مرغ ،پنیر پاستوریزه) ،گروه « روغنها و چربیها»
(روغن نباتی جامد ،کره پاستوریزه و روغن مایع) و
گروه « میوه و خشکبار » (موز و انار) بوده است .این
سه گروه به ترتیب تورم ماهانه 8/3 ،8/7و 4/5
درصد داشته اند .از سوی دیگر گروه های گوشت
(بامحوریتمرغماشینی)وسبزیجات(بامحوریت
گوجه فرنگی ،فلفل دلمه و کاهو) به ترتیب افت
قیمتماهانه6/9و0/9درصدراتجربهکردهاند.
این داده ها همچنین نشان می دهند که در گروه
عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» ،گروه
«مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده و بخاری
گــازی) ،گــروه «تفریح و فرهنگ» (گل طبیعی و
لوازم تحریر)«،پوشاک و کفش» بیشترین افزایش
قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند .رشد قیمت
ماهانه این گروه ها به ترتیب  3/4 ،4/2و 3/4
درصد بوده است.

