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صدا و سیما-ورناصریمدیرپشتیبانیاموردامکشور،بااشارهبهروندکاهشیقیمتگوشتقرمز،درروزهاوهفتههایاخیر،نرختثبیتشده
گوشتقرمزگوسفندیرابهازایهرکیلو(مخلوطالشه) ۷۵تا 80هزارتوماناعالمکردوافزود:انتظارداریمایننرخبهبین 65تا 70هزارتومان
برسد.بهگفتهویتزریقگوشتمرغگرمدرکشوربهشدتادامهدارد.

قیمت گوشت تثبیت شد

...
اخبار

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

نرخ طال

هرگرم طالی18عیار

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

(سامانهسنا)

) 1/500(136.000

) 1/000( 154.000

) 2 /929(175.617

21.674

37.666

مشهد

4.387.000

46.500.000

) 1/500/000( 47.500.000

26.500.000

16.700.000

شاخصکلبورس

) 1/224( 195.202

هرگرمزعفراننگین

120.628

هرگرمزعفرانپوشال

94.033

تهران

4.346.900

46.000.000

) 850/000(47.850.000

26.400.000

17.000.000

نرخ ارز

گام نخست برای شفافیت درآمد پزشکان

مسکن خبر داد که عرضه مسکن ،خانه اولی ها و خسارت
دیدگان حوادث غیر مترقبه در شهرها و روستاهای کشور
را شامل خواهد شد .به گزارش فارس ،رحیمی انارکی از

تهیه بسته رونق زا برای بخش مسکن از سوی کارشناسان
این بانک خبر داد و گفت :این بسته طی چند روز آینده
نهایی میشود و بــرای تصویب و عملیاتی شدن تحویل
دولت و بانکمرکزی خواهد شد .وی درباره اهداف این
بسته توضیح داد :از جمله اهداف مدنظر در تهیه این بسته
سیاستی ،تحرک بخشی به ساخت و ساز مسکن متناسب
با الگوی مصرف و همچنین کمک بیشتر به قدرت خرید
خانهاولیها و حمایت مالی و اعتباری از این گروه برای
تامین مسکن مناسب است .وی با ابراز امیدواری به این که
این بسته تا پایان فروردین ماه نهایی شود ،افزود :این بسته،
یک مجموعه نسبت ًا کاملی است که سمت عرضه ،تقاضا
و تامین مالی مسکن را دربر میگیرد .رحیمی انارکی
درباره چارچوب کلی فعالیت بانک مسکن در سال جدید
نیز گفت :بانک مسکن در سال  ۹۸دو مسیر تامین مالی را
پیش روی خود تعریف کرده است .مسیر اول ،تامین مالی
مناسببخشمسکناستکهدراینمسیراولویتباعرضه
مسکن است .اما در کنار آن ،خانهاولیها نیز به عنوان گروه
اولویتداردرسمتتقاضا،موردحمایتبانکقرارخواهند
گرفت .مسیر دوم تامین مالی نیز پرداخت تسهیالت به
خسارتدیدگان در حوادث غیرمترقبه از جمله سیل در
شهرها و روستاهای کشور طبق تصمیمات به موقع دولت و
بانک مرکزی خواهد بود.

...

...

پلمب مراکز پزشکی فاقد
کارت خوان آغاز شد
با دستور دادستان عمومی و انقالب استان ایالم فرایند
پلمب مراکز پزشکی و درمانی فاقد دستگاه کارت خوان از
دیروز کلید خورد.به گزارش ایبنا ،با وجود توسعه زیرساخت
خدمات کارت و دستگاههای کارت خوان در کشور همچنان
بسیاری از مراکز پزشکی و درمانی کشور فاقد دستگاه
کارتخوان هستند که مشکالت متعددی را برای مراجعان
ایجاد کرده است؛ به طوری که آن ها باید هزینه را در یک
حساب دیگر با مراجعه به شعبه بانک واریز یا به صورت نقدی
از بانک و خودپرداز دریافت و به این مراکز پرداخت کنند
که باعث میشود ضمن ایجاد مشکل بــرای شهروندان،
درآمــدهــای پزشکان شفاف نباشد و در برخی مــوارد نیز
فرار مالیاتی رخ دهد .در این زمینه ،نمایندگان مجلس در
نشست علنی یکم اسفند ماه سال  ۹۷با بند الحاقی یکی از
تبصره های ماده واحده الیحه بودجه  98در خصوص الزام
پزشکان به نصب دستگاه کارت خوان موافقت کردند .بر
این اساس ،صاحبان حرف و مشاغل پزشکی ،پیراپزشکی،
داروسازی و دام پزشکی که مجوز فعالیت آن ها توسط وزارت
بهداشت ،سازمان نظام پزشکی ایران ،سازمان دام پزشکی
یا سازمان نظام دام پزشکی ایران صادر می شود ،مکلف
هستند در چهارچوب آیین نامه تبصره ( )۲ماده ()۱۶۹
قانون مالیاتهای مستقیم ،از ابتدای سال  ۱۳۹۸از پایانه
فروشگاهی (دستگاه کارت خوان) استفاده کنند.
نصب دستگاه کارت خوان بر اساس موافقت و تصویب قانون
درمجلسالزامیاستوپزشکانبایداینقانونرادرراستای
شفافیتمالیاتیوتسهیلحقپرداختخدماتپزشکیاجرا
کنند .البته اجرای این طرح از سوی پزشکان و انجمنهای
صنفی پزشکی با مخالفت روبه رو شده است .با این حال ،هم
اینکبادستوردادستانعمومیوانقالباستانایالم،فرایند
پلمب مراکز پزشکی و درمانی فاقد دستگاه کارت خوان از
دیروز بیست و چهارم فروردین ماه کلید خورده است که در
صورت اجرایی شدن این طرح در سراسر کشور قانون وضع
شده به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

بورس تهران در بحبوحه تنش آفرینی های
آمریکا ،به رکورد تاریخی خود رسید

قله نوردی بورس
شاخص کل بورس تهران بعد از حدود دو ماه روند صعودی،
دیروز توانست به قله تاریخی خود برسد و برای دقایقی
این رکورد تاریخی را پشت سر بگذارد .ثبت این رکورد در
روزهایی که جنگ روانی آمریکا علیه کشورمان با تروریست
دانستن سپاه و همچنین تالش ها برای ایجاد التهاب در
بازار ارز ،شدت گرفته ،نشان از آن دارد که بازار ،بر خالف
سال  ،97به این بازی های روانی بی توجه است و مسیر
خود را طی می کند.به گزارش خراسان ،شاخص کل بورس
تهران ،دیروز شنبه  1224واحد دیگر رشد کرد تا شاخص
کل وارد کانال  195هزار واحدی شود .بورس پیشتر فقط
دو بار در  8و  9مهرماه  97این کانال را تجربه کرده بود.
البته شاخص در ساعات ابتدایی رشد قوی تری را ثبت کرده
بود اما به مرور فشار فروش بیشتر شد تا این که در نهایت
شاخص در سطح  195هزار و  203واحد به کار خود پایان
داد .ارزش معامالت ،باز هم از هزار میلیارد تومان فراتر
رفت .تحلیل گران معتقدند عواملی چون ،رشد احتمالی
نرخ دالر نیمایی ،رشد قیمت های جهانی ،بهبود عملکرد
شرکت ها (به ویــژه کاالهای صادراتی) و نزدیک شدن
به فصل مجامع در کنار چشم انداز بهبود سودآوری طی
امسال ،باعث تمایل به خرید سهام در بخشی از بازار شده
است .البته در بخشی دیگر از بازار (به ویژه برخی شرکت
هــای کوچک داخلی فــروش) نیز شاهد رفتار هیجانی
هستیم .موضوعی که ایجاد حباب قیمتی در برخی نمادها
را محتمل می کند.گفتنی است در پی رشد افسارگسیخته
برخی نمادهای کوچک بازار ،شاخص کل باز هم یک رکورد
تاریخی جدید ثبت کرد و با رشد  1.8درصدی به  38هزار
و  860واحد رسید .این در حالی است که شاخص کل
فقط  0.8درصد رشد کرد .به نظر می رسد با توجه به چشم
انداز سودآوری مناسب ت ِر بورس نسبت به بازارهای رقیب،
جریان ورود سرمایه به این بازار ،همچنان ادامه یابد .اگرچه
تازه واردها باید در انتخاب سهم های بنیادین و قوی دقت
کنند و به حبابی شدن قیمت ها در بخشی از بازار ،حساس
باشند .تحلیل گران معتقدند که با توجه به ورود پول های
جدید ،وضعیت خوب عملکردی شرکت ها و همچنین عبور
از تنش های سیاسی ،بازار سهام باز هم میتواند رشد کند.
از جمله  71درصد از کارشناسان شرکت کننده در پیش
بینی دنیای بورس و  66درصد سهامداران روند صعودی
را پیش بینی کرده اند.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به در اولویت بودن  ۳گروه خبر داد

بسته جدید رونق مسکن

در شرایطی که آمارهای وزارت راه ،از رشد تقریب ًا دو برابری
قیمت مسکن در تهران در سال گذشته خبر می دهد،
مدیر عامل بانک مسکن از تهیه بسته رونقزا برای بخش

...
دولت

ثبت اطالعات دولتی ها در سامانه
یکپارچه الزامی شد

کلیه وزارتــخــان ـههــا ،ســازمــانهــا ،مــوســســات و
شرکتهای دولــتــی ،بانکها و بیمهها ملزم به
بارگذاری اطالعات در "سامانه یکپارچه اطالعات
شرکتهایدولتی"شدند.بهگزارشایسنا،معاون
اولرئیسجمهورکلیهشرکتهایدولتیمشمول
ماده ( )۴قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ()۴
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( )۵قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی
کشوروهمچنینمؤسساتانتفاعیوابستهبهدولت
را ملزم کرد اطالعات خود را در "سامانه یکپارچه
اطالعات شرکتهای دولتی" تکمیل و بارگذاری
کنند .وزارتخانهها ،سازمانها و مؤسسات دولتی
و شرکتهای مادر تخصصی نیز موظف هستند در
خصوص شرکتهای زیر مجموعه خود اقدامات
الزم را انجام دهند.

صنعت

گالیه از وعده های بر زمین مانده
برای رونق هپکو

مدیرعاملهپکوگفت:قراردادهایهپکوباسازمان
راهداری و مدیریت بحران روی کاغذ مانده است.
غالمرضا صادقیان در گفتوگو با ایسنا تصریح
کــرد :متأسفانه در ســال گذشته قــراردادهــای
سازمان راهداری و سازمان مدیریت بحران به دلیل
همراهی نکردن سازمان برنامه و بودجه به رغم
وجود مصوبه سه وزیر برای تولید  ۲۴۰۰دستگاه،
همچنان روی کاغذ باقی مانده و در سال  ۹۷به
عرصه تولید وارد نشد .وی اضافه کــرد :شرکت
هم اکنون به دنبال جذب بازارهای جدید جهانی
است و بازار عراق را مدنظر داریم تا استراتژیهای
تولید شرکت به تحقق برسد .در همین حال بلوک
 60/72درصد از سهام شرکت تولید تجهیزات
سنگین – هپکو توسط سازمان خصوصیسازی از
طریق فرابورس عرضه میشود.

رئیس کل بانک مرکزی ،رسما از تغییر سیاست پولی بانک مرکزی خبر داد

استفاده هدفمند ازپایه پولی دردستورکار
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضــرورت ترکیب
ترازنامه این بانک اعالم کرد :افزایش خالص ذخایر ارزی
بانک مرکزی در کنار کنترل اضافه برداشت بانکها ،می
تواند منابع ریالی الزم برای کارکرد بهتر اقتصاد و رونق
تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد .عبدالناصر
همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود
در اینستاگرام نوشت :نیاز به برداشت از منابع صندوق
توسعه ملی ،برای تأمین بخشی از خسارت های سیل،
اجتناب ناپذیر است .فروش این منابع ،موجب عرضه
بیشتر ارز در بــازار شــده و منابع ریالی الزم را تأمین
میکند .برای تسهیل این فرایند ،بانک مرکزی نقش

ثبات سازی در بازار را ادامه خواهد داد و منابع حاصل
را صرف کنترل هدفمند نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا
خواهد کرد .بانک مرکزی طی سال  98بر تغییر ترکیب
ترازنامه خود (پایه پولی) تاکید دارد .همزمان با کنترل
اضافه برداشت بانک ها ،افزایش خالص ذخایر ارزی
بانک مرکزی به دلیل تعدیل نرخ ها ،افزایش فروش ارز
توسط صادرکنندگان و  ...تحقق خواهد یافت .این شیوه
می تواند منابع ریالی الزم برای کارکرد بهتر اقتصاد
و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد .در
شرایط حاضر افزایش نرخ سود ،کارکردی جز افزایش
هزینههای تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک ها نخواهد

خودرو

برنامه ایدرو برای کاهش ارزبری
خودروهای پرتیراژ

قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران با اشاره به تداخلی که تحریم ها در مسیر
صنعت خودرو ایجاد کرده است ،گفت :مطابق
برنامه ریزی انجام شده مقرر بود خودروهایی
نظیر پراید و پژو  405که عمر زیــادی از تولید
آن ها می گذشت ،از خط تولید کنار گذاشته و
خودروهای جدید جایگزین شوند ،اما به ناچار
باید تولیدات قبلی را ادامــه دهیم تا صنعت
خودرو دچار مشکل نشود .اعتمادی با اشاره به
برنامه های طراحی شده افزود :در گام نخست
که از نیمه اسفند  97اجرایی شده به دنبال
کاهش ارزبــری خودروهای پرتیراژ تولیدی و
تعمیق داخلی سازی قطعات هستیم .به گفته
وی هم اینک ارز بری هر دستگاه پراید 1500
دالر است.
داشت .قطعا کمک دولت در ارائه منظم اوراق در بازار و
شکلگیری عملیات بازار باز نتایج خوبی را در سال 98
به دنبال خواهد داشت.
▪مزایایتغییرسیاستپولیبانکمرکزی

به گزارش خراسـان ،گفتنی اسـت این اظهـارات همتی
در حالـی اسـت کـه طـی شـش سـال گذشـته ( 92تـا
 )97تاکیـد بانـک مرکـزی بـر کنتـرل پایـه پولـی بـوده
اسـت .سیاسـتی که اوال به خاطر فشـار بانک هـا و اضافه
برداشـت مکـرر از بانـک مرکـزی شکسـت خـورده اسـت
و ثانیـا ،رشـد قابـل توجـه نقدینگـی و پایـه پولـی را بـدون
هیچ دسـتاوردی رقم زده اسـت .ایـن در حالی اسـت که
اسـتفاده از پایـه پولـی برای مـوارد مشـخص (مثـل طرح
های بخش مسـکن یا رونـق تولید) ،باعث رشـد هدفمند
پایه پولی و نقدینگی می شـود .سیاسـتی که بر رشـد بی
هدف و خسـارت بار پایـه پولی بـه خاطر اضافه برداشـت
بانـک هـای بـی انضبـاط ،ارجـح اسـت .همتـی پیشـتر

شاخص

▪رشد  2برابری قیمت مسکن در تهران
در سال 97

همزمان با اظــهــارات مدیر عامل بانک مسکن دیــروز
خبرگزاری فارس به نقل از دفتر برنامه ریزی و اقتصاد
مسکن وزارت راه ،از رشد  9.5درصدی قیمت مسکن
در تهران و در اسفند نسبت به بهمن ماه سال گذشته
خبر داد .ایــن در حالی اســت که رشــد قیمت مسکن،
سال گذشته از اردیبهشت ماه با  8درصد شروع شد و تا
دی ماه به حدود  2درصد تنزل یافت .بر همین اساس،
کارشناسان پیش بینی می کردند که این روند تا اسفندماه
به زیــر یک درصــد برسد .نکته قابل توجه در گــزارش
یادشده ،رشد دو برابری قیمت مسکن در اسفند ۹۷
نسبت به اسفند  ۹۶است .بر این اساس ،متوسط قیمت
هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در آخرین ماه سال
گذشته ۱۱ ،میلیون تومان اعــام شــده که نسبت به
اسفندماه  ۹۶که این شاخص متری پنج میلیون و ۶۲۸
هــزار تومان بــود ،رشــد  95/4درصــدی داشته است.
همچنین این گزارش حاکی از آن است که در اسفند سال
گذشته (سال  ۱۳ )۹۷هزار و  ۳۳فقره مبایعه نامه در
تهران به امضا رسید که نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن
( )۹۶که تعداد مبایعه نامهها  ۱۲هزار و  ۵۳۶فقره بود،
رشد  3/9درصدی داشته است.

...
مالیات

محرومیت صادرکنندگان متخلف
ارزی از معافیت مالیاتی

تسنیم-مدیرکلدفتررسیدگیواستردادسازمان
مالیاتی تاکید کرد :هرگونه نرخ صفر و معافیت
مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و نیز
استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده  13قانون
مالیات بر ارزش افزوده ،در مواردی که ارز حاصل
از صــادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده
نشود،برایعملکردسالهای 97و 98قابلاعمال
نیست .همچنین اعطای مشوق و جوایز صادراتی
بــرای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان
از برگشت ارز حاصل از صــادرات اســت .در این
بخشنامه تاکید شده است :تا زمان ارسال بخشنامه
و ابالغ مقررات بانک مرکزی و رعایت کلیه مقررات
از سوی مودیان ،از هرگونه استرداد مالیات ارزش
افزوده صرف ًا به صادرکنندگان کاال در سالهای
 97و  98خودداری شود.
نیـز در جلسـهای غیرعمومـی بـه ایـن موضـوع اشـاره
کـرده بـود امـا ایـن اولیـن بـار اسـت کـه تغییـر سیاسـت
پولـی بانـک مرکـزی ،رسـانه ای مـی شـود .بـه گـزارش
فـارس ،عبدالناصـر همتـی رئیـس کل بانـک مرکـزی
در جلسـه بـا خبرنـگاران در تاریـخ  ۱۸فروردیـن مـاه هم
گفتـه بـود« :هـدف مـا تغییـر ترکیـب نقدینگـی اسـت.
هماکنـون عمـده دلیـل رشـد نقدینگـی سـود سـپردهها
و ضریـب فزاینـده اسـت و بایـد آن را (ایـن دو متغیـر را)
کاهـش دهیـم و پایـه پولـی را زیـاد کنیـم ،چـون پـول در
دسـت مردم کم اسـت .اگر بتوانیم ایـن تغییـر را بدهیم،
میتوانیـم بـرای رونـق تولیـد از آن اسـتفاده کنیـم.
بنابرایـن یـک برنامـه خوبـی داریـم».

افزایش نرخ مشارکت باز هم مانع کاهش
نرخ بیکاری شد
مرکز آمــار ایــران دیروز گــزارش اولیه بــازار کار در ســال
 1397را منتشــر کــرد کــه طبــق آن در ســال گذشــته،
جمعیــت شــاغل بــا رشــد  464هــزار نفــری بــه ســطح
 23.8میلیــون نفــر رســیده اســت .در همیــن حــال نرخ
مشــارکت هــم بــا رشــد  0.4درصــدی بــه  40.5درصــد
رســیده اســت .مجموعــه ایــن اتفاقــات (افزایــش تعــداد
شــاغالن در کنــار افزایــش جوینــدگان کار) باعــث شــد
نــرخ بیکاری بــا تغییــرات اندکی نســبت به ســال  96در
ســطح  12درصــد بماند.

...

بازار خبر
ادعای نود اقتصادی مبنی بر درخواست
وام خارجی  18میلیارد دالری ایران
نود اقتصادی  -شنیدهها حاکی است ایران از صندوق
بین المللی پول و بانک جهانی تقاضای وام  18میلیارد
دالری کرده و گویا ترتیبات این اقدام در حال انجام است.
عزت ا ...یوسفیان مال ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس نیز خبر تقاضای ایران از صندوق بینالمللی پول
برای دریافت وام را تایید کرده است.

قیمت پیاز در میدان مرکزی به  ۶هزار تومان
کاهش یافت
تسنیم -در حالی که قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم
پیاز در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران  ۶تا  ۷هزار تومان
است اما این محصول در خرده فروشیهای تهران تا ۱۵
هزار تومان نیز به فروش می رسد.

سیل شمال به مزارع برنج خسارت مهمی نزد
تسنیم -عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این
که سیل شمال به مزارع برنج خسارت مهمی وارد نکرده و
از نظر تولید برنج دچار مشکل نخواهیم شد ،گفت« :عمدتا
در حوزه محصوالت باغی دچار خسارت شدیم».

تریلر دوج های آمریکایی در ایران
خراسان -به تازگی ویدئویی از حمل چند خــودروی
آمریکایی «دوج»  -و احتما ًال از نوع چلنجر -توسط یک
تریلر در ایران منتشر شده است که در صورت صحت ،با
توجه به فضای تحریمی و نیز ممنوعیت واردات خودرو،
معلوم نیست فرایند واردات آن چگونه صــورت گرفته
است.

بانکها،موظفبهارائهرمزدومیکبارمصرف
خبرگزاری صدا و سیما -رئیس پلیس فتای پایتخت
گفت :بر اســاس ابالغیه بانک مرکزی بانکها از یکم
خرداد موظف به ارائه رمز دوم یک بار مصرف هستند.
سرهنگ کاظمی باتوجه به افزایش کالهبردار یها
در فضای مجازی به ویــژه درگا ههای اینترنتی جعلی
از شهروندان خواست از رمز دوم ثابت بانکی استفاده
نکنند .به گفته وی ،از  ۳۰بانک فعلی در کشور ،تاکنون
هشت بانک به ارائه رمز یک بار مصرف اقدام کرده اند و
بقیه نیز باید اقدام کنند.

سقوط آزاد اوراق تسهیالت مسکن
مهر -بازارمسکنهرسالدرفروردینماهدرگیرخواببهاری
استاماامسالافتمعامالتگویابیشازسالهایقبلاست
چراکهقیمتاوراقتسهبرایاولینباردرچهارسالگذشتهبه
کانال  ۴۰هزارتومان سقوط کرد .بر اساس اعالم فرابورس،
حجم معامالت اوراق تسهیالت مسکن در سال  ۹۷نسبت به
 ۱۲ماهه سال  ۹۶حدود  ۷درصد کاهش داشته است که به
نظرمیرسددرصورتیکهدولتوبانکمرکزیاقدامبهافزایش
سقفخریدتسهیالتمسکننکنند،اینروندکاهشاستقبال
از دریافت تسهیالت مسکن و درنتیجه کاهش خرید و فروش
اوراقتسهیالتطیامسالنیزادامهیابد.
CMYK

