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بازخوانی بودجه

شرایط وام  100میلیونی ازدواج
بردبار -قانون بودجه  99میزان تسهیالت قرض
الحسنه ازدواج را برای هر فرد مزدوج  50میلیون
تعیین کرده است وبه این ترتیب زوجین می توانند
درمجموع  100میلیون تومان با بازپرداخت هفت
ساله دریــافــت کنند.بند الــف تبصره  16قانون
بودجهدراینبارهتصریحمیکند:بهمنظورحمایت
از ازدواج جوانان ،بانک مرکزی موظف است از
محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی،
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج را به زوج هایی که
تاریخ عقد ازدواج آن ها بعد از  1396/1/1است
و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند با اولویت
نخست پرداخت کند .تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج بـــرای هــر یــک از زوج هــا در س ــال 99
ن ریال با دوره بازپرداخت هفتساله با
500میلیو 
اخذیکضامنمعتبروسفتهاست.
بند ب این تبصره نیز هشت هزار میلیارد تومان
منابع قرض الحسنه را برای کمک به مددجویان
کمیته امداد و بهزیستی با اولویت زنان سرپرست
خانوار درنظر گرفته است .

خودرو

گمانه ها درباره تعیین
فرمول قیمت خودرو
در شرایطی که برخی رسانه ها از نهایی شدن
فرمول قیمت گــذاری خــودرو در ستاد تنظیم
بازار خبر داده اند ،وزیر صمت گفت :هنوز تعیین
تکلیف برای افزایش قیمت خودرو در سال ۹۹
در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است .دیروز
خبرگزاری مهر ،به نقل از یک مقام مسئول
صنعت خــودرو ،از نهایی شــدن فرمول قیمت
گذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار خبر داد که
براساس آن ،قیمت مصرف کننده هر خودرو با
توجه به فرمول «قیمت تمامشده به عالوه حداکثر
 ۵درصــد ســود تولیدکننده» محاسبه خواهد
شد؛ اما لحاظ کردن سود حداکثری منوط به
رعایت بهرهوری  ۷۰درصدی در خطوط تولید
خودرو است .از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم،
با استناد به مصوبه ستاد تنظیم بازار اعالم کرد
که قیمت های جدید خودرو تا هفته آینده اعالم
خواهد شد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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مجلسباتصویبحذف 4صفرازپولملیتعیینکرد

زمانبندیتعویضریالباتومان

مجلسدیروزتبدیلواحدپولملیدر
یک دوره سه ساله از ریال به تومان را
تصویب کرد .نکته جالب این جاست
که واحــد خرد تومان به جای ریال،
«قران» خواهد بود .طبق این قانون،
ارزش هر تومان ،برابر  10هزار ریال
جاریومعادلیکصدقرانتعیینشده
است .به گزارش خبرگزاری تسنیم،
نمایندگان مجلس در جریان بررسی
الیحه اصالح ماده ( )۱قانون پولی و
مالیکشورباتصویبمادهواحدهاین
الیحه موافقت کردند .بر اساس ماده
یک این قانون ،واحد پول ایران تومان
و هر تومان برابر  10هزار ریال جاری
و یکصد قران خواهد بود .این قانون
دوره گردش موازی همزمان تومان و
ریال را حداکثر سه سال تعیین کرده
و بر این اساس بانک مرکزی موظف
شده است تا ظرف مدت دوســال از
تاریخ الزم االجــرا شدن این قانون،
ترتیبات اجرایی الزم را برای آغاز این
دورهگذارفراهمکند.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص
زمانموردنیازبرایایجاداینتحول،
گفت:ازدوتاپنجسالبستهبهشرایط،
آمـــاده س ــازی آن طــول مــی کشد و
تالش ما این است که در سریع ترین
زمان ممکن صورت گیرد و کارهای
کارشناسی و سرعت ،لطمه ای به

اجرای مطلوب آن نزند .در این حال
گــزارش خبرگزاری تسنیم از بانک
مرکزی حاکی از آن است که احتمال
اجرای حذف  4صفر از پول ملی در
دولت کنونی باالست .در این زمینه
یک مقام مسئول بانک مرکزی به
خبرنگار تسنیم گفته است :اقدامات
اجرایی این طرح حداکثر شش ماه
خواهد بــود و بعد از آن انتشار پول
جدیدآغازمیشود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین
با اشاره به آمار اسکناس و مسکوک
مــوجــود در کشور گفت :مــا هشت
میلیارد اسکناس در گــردش داریم
کــه پنج میلیارد از آن کمتر از دو
هزار تومان است و با این تغییر سکه
هــای یک و دو تومانی را به جریان
میاندازیم؛هم اکنون ساالنه یک
میلیارد اسکناس امحا میکنیم
که هزینه سالیانه آن  400میلیارد
تــومــان اس ــت .وی بــا اشـــاره بــه این
کــه حــذف صفرها از پــول ملی به
احیای مسکوکات کمک میکند،
خاطرنشان کــرد :سرانه اسکناس
در کشور ما  102است که باالترین
بین کشورها بود و در مقابل سرانه
مسکوکات در کشور  26اســت در
حالی که در کشورهای اروپایی این
رقم 200تا 300است.

نیم سکه

ربع سکه

۱۸/200/۰۰۰ 33/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

81/500

70/000

شاخص

رئیس سازمان بورس ضمن اشاره به حضور مردم و ورود روزانه  1500میلیارد تومان
پول به بازار سرمایه خبر داد

احرازهویتمشتریانبورسی،غیرحضوریمیشود

رئیسسازمانبورسواوراقبهادارازشکستهشدنمجدد
رکوردحاضراندربورسبهرقمبیشازدومیلیونو350
هزار نفر ،دربــاره تجمع در دفاتر پیشخوان و کارگزاری
ها بــرای دریــافــت کد بورسی گفت :به زودی شرکت
ســپــردهگــذاری مرکزی تمهیداتی فراهم میکند که
احراز هویت مشتریان بورسی در سامانه سجام به صورت
غیرحضوری و الکترونیکی انجامشود.قالیباف اصل در
گفتوگوبافارس،دربارهاینکهبهواسطهحضورمردمدر
بورس درکارگزاریهاودفاترپیشخواندولتالکترونیک
ازدحام ایجاد شده است آیا قصد ندارید کارگزاریها را
زیاد کنید،تصریح کرد :االن در دفاتر پیشخوان دولت
الکترونیکوهمچنینکارگزاریهایبانکهایصادرات،
آینده وبانک شهر ،برای صدور کد بورسی و احراز هویت
اقدام میشود و مردم به راحتی میتوانند از این طریق
اقدامکنند.ویادامهداد:بهشرکتسپردهگذاریمرکزی
دستوردا دهایم،ظرفیکیدوروزآیندهبهصورتآنالینو
غیرحضوریفراینداحرازهویتمشتریاندرسامانهجامع
اطالعاتمشتریان سجامراانجامدهد.
▪ورود روزانه پول به بورس 1500 :میلیارد تومان

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین ضمن
اشارهبهحجم 18هزارمیلیاردیمعامالتروزانهبورس
گفت :به طور متوسط هر روز  1500میلیارد تومان

پول جدید وارد بورس میشود .وی ادامه داد :فرصت
طالیی در بازار سرمایه با حضور مردم و سرمایههای خرد
فراهم شده است و بعد از این که سهام عدالت آزاد شد،
مردم در بورس حاضر میشوند و حتی حضور مردم در
بورس توسط مقامات باالتر در کشور توصیه شده است.
همزمان ،عالیی ،معاون سازمان خصوصی سازی نیز
درخصوص گرفتن کدبورسی سهامداران عدالت گفت
برایکسانیکهمدیریتمستقیمسهامراانتخابکنند،
ظرف یک ماه کد بورسی صادر می شود.
▪احراز هویت الکترونیکی سهامداران عدالت
با فیلم سلفی

همزمان ،ماهیار ،مجری طرح الکترونیکی کردن احراز
هویت سهامداران عدالت در خصوص غیرحضوری
شدن این فرایند گفت :فرایند احراز هویت الکترونیک
به این صورت است که پس از تطبیق شماره تلفن ،آدرس
منزل ،اطالعات بانکی و هویتی کاربر،عکس او با عکس
کارتملیمقایسهمیشود ودرصورتصحتتطبیقدر
گام بعد از وی درخواست میشود تا متنی تصادفی را که
بر روی صفحه ظاهر میشود به وسیله یک ویدئو سلفی
بخواند .به گزارش مهر ،وی افــزود :در صورت فراهم
بودن زیرساختهای فنی تا یک هفته دیگر احراز هویت
الکترونیکی آغاز میشود.

گزارش مرکز آمار از روند افزایش اجاره بها در مناطق شهری مشخص کرد

افزایش 31درصدیاجارهبهابرایتمدیدیها
متوسط افــزایــش اجــارهبــهــا تــا  31/6درصـــد بــرای
خانوارهایی که اجاره خود را تمدید کردند افزایش یافته
که این رقم در دو سال گذشته باالترین حد رشد اجاره
است.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار ،از زمستان
 ۹۶تا زمستان سال گذشته متوسط افزایش اجارهبها
بین  16/8درصد تا  31/6درصد متغیر بوده است که
یشود.براساس این
کمترین آن مربوط به زمستان  ۹۶م 
گزارش ،متوسط افزایش اجاره بها برای خانوارهایی که
تمدید قرارداد داشتهاند ،در سال  ۹۷به  17/2درصد
در بهار 26/3 ،درصد در تابستان 25 /4 ،در پاییز و در

روندی کاهشی به  ۲۱درصد در زمستان میرسد .اما در
سال  98اجارهبها افزایشی بوده و از  ۲۷درصد در بهار
به  27/1درصد در تابستان 31/2 ،درصد در پاییز و
در نهایت  31/6درصد در زمستان رسیده است .شایان
ذکر است که به گفته سخنگوی دولت ،براساس مصوبه
ستاد کرونا ،اجاره های مسکونی با سررسید اسفند 98
تا اردیبهشت ،99برای دو ماه تمدید می شود و در صورت
شکایت صاحبخانه ها ،نه جریمهای به مستأجران تعلق
میگیرد و نه مراجع قضایی در این دو ماه به موارد این
چنینیرسیدگیمیکنند.

کاهش تراکنش های شاپرکی
در ماه خانه نشینی مردم
آمار جدید از تراکنش ها در شبکه پرداخت
الکترونیک نشان از آن دارد که در فروردین
امسال میزان و ارزش تراکنش ها به ترتیب
 37و  15درصــد نسبت به اسفند کاهش
یافته است .موضوعی که نشان می دهد با
وجود کاهش مراجعات حضوری در اثر خانه
نشینی مردم و استفاده بیشتر از ابزارهای
الکترونیک پرداخت در فروردین  ،اثر کاهش
فعالیت های اقتصادی و قدرت خرید مردم
بیشتر بوده است .طبق گزارش ایبنا ،البته
مقایسه تراکنش ها با فروردین سال گذشته
حکایت از رشد نسبی تراکنشها دارد.

خبر

کم مصرفها منتظر
تشویق باشند
ایسنا -سخنگوی صنعت برق از پرداخت ۱۰۶
میلیارد پــاداش به مشترکان خانگی خوش
مصرف برق در سال گذشته خبر داد و گفت:
اجرای مصوبه دولت درباره تعرفههای تشویقی،
ویژه مشترکان خوش مصرف خانگی ،امسال
نیز تداوم خواهد یافت .رجبی مشهدی با بیان
ایــن که ســال گذشته هشت میلیون مشترک
خانگی نه تنها الگوهای تعیین شده را رعایت
کردند ،بلکه در فصل تابستان ،مصرف برق خود
را کاهش دادند،افزود :به این گروه از مشترکان
 ۱۰۶میلیارد تومان پاداش اختصاص یافت که
در قبوض برق آن ها لحاظ و در عمل از هزینه برق
شان کاسته شد.

