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نیم سکه

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) 3/000(222/500

248/500

270/628

29/715

59/242

9/658/760

) 500/000(104/500/۰۰۰

ربع سکه

30/500/۰۰۰ 52/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

107/091

68/438

طرحمهممجلسبرایخانههایخالی

بازار سرمایه با محوریت شرکت های
بزرگ همچنان می تازد

مجلس به دو فوریت طرح اصالح قانون مالیات بر خانه های خالی رای داد تا در صورت تصویب نهایی،
مالکان به ثبت واحدهای مسکونی خود در سامانه امالک و اسکان موظف و متخلفان از دریافت خدمات دستگاه های دولتی محروم شوند

رکوردزنیقابلتوجهشاخص
امنیتسرمایهگذاری
درزمستان98
شاخص امنیت سرمایه گ ــذاری که شرایط
سرمایه گــذاری در کشور نظیر ثبات قوانین
و مــقــررات ،سالمت اداری ،تضمین حقوق
مالکیت ،فرهنگ وفــای به عهد در بازارها و
 ...را می سنجد ،در زمستان  98به بهترین
سطح خود از ابتدای محاسبه یعنی زمستان
 96رسید .نکته قابل توجه این است که این
نتیجه پس از ناامنی های آبان  98و همچنین
بــا رســیــدن تــعــداد نظرسنجی هــا از فعاالن
اقتصادی به بیشترین رقم خود ( 85درصد
ِ
قابلتعمیمبهجامعه)حاصلشدهاست.
کفایت ِ
(منبع:مرکزپژوهشهایمجلس)

بازار خبر

سقف کارت به کارت افزایش یافت
ایسنا  -بانک مرکزی با توجه به روند صعودی
ویروس کرونا در کشور و لزوم کاهش مراجعات
حضوری به شعب ،ضمن تأکید بر ارائــه هرچه
بیشتر خدمات غیرحضوری به هم وطنان توسط
شبکه بانکی ،در بخشنامهای سقف خدمات مبتنی
بر کارت را افزایش داد .بر این اساس ،سقف مجاز
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی)
از طریق درگــا ههــای اینترنتی ،خودپردازها و
کیوسک از مبلغ  30میلیون ریال در هر شبان ه روز
از مبدأ هر کارت به  60میلیون ریال افزایش یافت.
همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت
از طریق پرداخت سازها از  ۱۰میلیون ریال به
 ۳۰میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق
شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم
کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است.

وام مشاغل خانگی
 ۵۰میلیون تومان شد
تسنیم  -دبیر ستاد سامان دهی و حمایت از
مشاغل خانگی کشور با اشــاره به این که کرونا
فرصتی برای توسعه مشاغل خانگی است ،گفت:
سقف وام بــرای مشاغل خانگی به  ۵۰میلیون
تومان افزایش یافته است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی
دیــروز ،با دو فوریت طــرح مالیات بر
خانههایخالیموافقتکردند.براین
اساس امید می رود بیش از دو میلیون
واحدمسکونیخالیطبقسرشماری
سال،95درچرخهبازارخریدوفروش
یااجارهمسکنقرارگیرند.
▪ نحوهمحاسبهمالیات

بــر اســــاس ایـــن طــــرح ،واحــدهــای
مسکونی واقــع در شهرهای باالی
 100هزار نفر جمعیت که به استناد
سامانه ملی امالک و اسکان کشور،
به عنوان «خانه خالی» شناسایی
شوند چنانچه بیش از  12ماه از پایان
عملیات ساخت (ب ــرای واحدهای
نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین
نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت
(برای واحدهای غیرنوساز) گذشته
بــاشــد ،در س ــال نخست مشمول
مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش
اجــاری ماهانه ملک مـیشــود .این
مالیات در سالهای بعد  50درصد
بــیــش از ســـال قــبــل خــواهــد بــود.
همچنیناینمالیاتازسالدوماجرا،
مشمول تمام شهرها خواهد شد.
پــیــشــتــر مـــــاده  54م ــک ــرر قــانــون
مالیاتهای مستقیم بیان می کرد

نیمه پنهان
سهام عدالت
سر برمیآورد

که واحدهای خالی از سال دوم به بعد
مشمول مالیات بر اجاره به شرح زیر
خواهند شد :سال دوم :معادل یک
دوم مالیات متعلقه ،سال سوم معادل
مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد،
معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه.
نکته قابل توجه در این طرح که جدید
به نظر می آید ،این است که این طرح
در ابــتــدا شناسایی خانه هــای غیر
خالی را با استفاده از اقــدام مــردم و
نه نهادهای مسئول در سامانه ملی
امالک و اسکان ،هدف قرار می دهد.
برایناساسابتداوزیرراهوشهرسازی
مکلفشدهاستتاحداکثریکماهپس
از الزم االجرا شدن این قانون ،امکان
برقراری پیوند میان کد ملی اشخاص
و کد پستی واحدهای مسکونی را در
سامانهملیامالکواسکانوبهصورت
خوداظهاری و برای کلیه امالک (اعم
ازدارایسندرسمی،عادیووکالتی)
فراهم کند .کلیه اشخاص نیز مکلف
خواهند شد تا ظرف دو ماه ،اطالعات
کدملیخودوکدپستیواحدمسکونی
را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته
ملکی یا اجاره یا غیره) در سامانه ملی
امالک و اسکان وارد کنند تا مشمول
مالیات بر خانه های خالی نشود .آن
واحد مسکونی که سرپرست خانوار،

کد ملی افراد تحت تکفل خود را ذیل
آن ابــراز می کند ،سکونتگاه اصلی
خــانــوار به شمار می آید.نکته قابل
توجه دیگر در این طرح این است که
سرپرست خانوار به ازای همسر و هر
فرد تحت تکفل باالی  18سال خود
میتواند یک کدپستی دیگر نیز به
عنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند
که از مالیات موضوع این ماده معاف
خواهد بود( .هر چند همان طور که در
پایین به آن اشاره می شود ،تغییراتی
در نحوه محاسبه قیمت برق و گاز آن
ها داده خواهد شــد).ایــن طــرح یک
تکلیفدیگربرایخانوارهانیزمشخص
کرده است به این صورت که اشخاص
مشمولاینقانونمکلفاندتغییرمحل

دبیرشورایعالیبورسگفت ۱۳:فقرهازشرکتهای
واگذار شده در قالب سهام عدالت ،غیر بورسی هستند
که به یک هلدینگ فراگیر ملی منتقل می شوند و تمام
مشمولین حدود ۴۹میلیون و  ۱۵۰هزار نفری سهام
عدالت ،سهامدار این هلدینگ خواهند شد.گفتنی
است هم اکنون فقط  30درصد بخش بورسی سهام

سکونتیاتغییرمالکیتواحدمسکونی
خودراحداکثرظرف 15روزدرسامانه
ملی امــاک و اسکان ثبت کنند .در
صورت احراز تخلف در ثبت اطالعات
در سامانه یا مراعات نکردن مفاد این
تبصره ،اشخاص مشمول جریمهای
معادل 2برابرمالیاتبرخانهخالیدر
سالاولخواهندبود.
▪ سامانه امــاک مرجع استعالم
محلسکونتافرادخواهدشد

از ســوی دیگر ،ایــن طــرح حاکی از
آن اســت که اطالعات ایــن سامانه،
مــرجــع انــحــصــاری اســتــعــام محل
سکونت متقاضیان خدمات توسط
دستگاههای خدمت رســان خواهد

عدالت بــرای کسانی که روش مستقیم را انتخاب
کردهاندقابلیتفروشداردوطبقاعالمرئیسجمهور
 60درصــد دیگر هم در عید غدیر و  22بهمن آزاد
میشودامابخشغیربورسیسهاموهمچنینافرادی
کهروشمستقیمراانتخابکردهاندبالتکلیفاستکه
باتشکیلهلدینکفوقوحضوردربورسایندومشکل

گزارش خبری

بود .تبصره  8این طرح تصریح کرده
است که دستگاههای خدمترسان
مــکــل ـفانــد ظـــرف ســه مـــاه پــس از
الزماالجرا شدن این قانون ،به منظور
ارائه خدمات زیر به متقاضیان ،محل
سکونت ثبت شده آن ها را صرف ًا از
سامانه امــاک و اســکــان ،استعالم
کنند و آن را مالک ارائه خدمات قرار
دهند :الف) ارزیابی جهت بهرهمندی
از سیاستهای حمایتی ،ب) افتتاح
حسابوصدوردستهچک،ج)تعویض
پالک خودرو ،د) صدور دفترچه بیمه
و بیمهنامه ،هـــ) تخصیص خوابگاه
دولتی به دانشجویان ،و) تخصیص
کــد بــورســی ،ز) تخصیص سهمیه
طرحهای مدیریت ترافیک و آلودگی
هوا ،ح) ثبتنام مدارس ،ط) ارسال
اسناد و مدارکی نظیر گواهی نامه،
دسته چک ،اخطاریه ،ابالغیه و...
که بنا به ضوابط قانونی میبایست به
محل سکونت افراد ارسال شود ،ی)
صــدور انــواع پروانه ،گواهی و مجوز
توسط شهرداریها ،ک) ارائه انواع
تسهیالت بانکی مربوط به مسکن،
ل) ارائه انشعاب جدید آب ،برق یا گاز.
همچنین در ایــن طــرح بهره مندی
منازل از یارانه مصرف برق و گاز نیز به
این قانون گره زده شده است.

رفعخواهدشد.بهگزارشتسنیم،حسنقالیبافاصل
درجمعخبرنگاراندرپایانجلسه شورایعالیبورس
افزود :سازمان خصوصی سازی موظف شده است تا
با همکاری اتاق تعاون ایران و نیز اتاق بازرگانی ،این
هلدینگ فراگیر ملی را تاسیس کند ،دارایــی ها را
انتقال دهد و هیئت مدیره آن را تعیین کند.

عبورشاخصبورساز
 1.8میلیونواحد
باوجودعرضهسنگینحقوقیها

بازار سرمایه کشور بعد از چند روز استراحت نسبی
دوباره صعودی قوی را ثبت کرد .دیروز شاخص کل
بورس 71هزارواحدمعادل 4.1درصدرشدکردوبه
سطحیکمیلیونو 812هزارواحدرسید.
به گزارش خراسان ،شاخص کل بورس بعد از ورود
به کانال  1.7میلیون واحد در ابتدای هفته قبل،
چند روزی درجا زد و حتی روز شنبه یک عقبگرد
را هم تجربه کــرد امــا از همان انتهای معامالت
روز شنبه با اوج گیری مجدد تقاضا ،پیش بینی
یک یک شنبه صعودی دیگر سخت نبود .دیروز با
تقویت تقاضا ،مخصوصا برای شرکت های بزرگ
شاخص کل بورس و فرابورس رشد قابل توجهی
را ثبت کرد و وارد کانال جدید شد .هیجان خرید
باعث رشد بسیاری از شرکت های ضعیف تر بازار
هم شد اما در هر حال ،تعدادی از نمادها هم در
محدوده منفی باقی ماند .ضمن این که در انتهای
معامالتشاهدرشدافزایشعرضهدربرخینمادها
مخصوصا کوچک ترها بودیم .اما تداوم صف های
خرید برای سهم های بزرگ گروه فلزی مثل فوالد
وفملی،برخیسرمایهگذاریهامثلشستاوصباو
نمادهاییازگروهبانکیوپاالیشی،چشماندازتداوم
رشد بورس در معامالت روز جاری را ایجاد کرده
است.حمایت دولت ،عرضه صندوق های دولتی،
رشد نرخ ارز و هجوم نقدینگی به بازار مهم ترین
علل رشد بورس است که البته باعث حبابی شدن
قیمتهادربخشیازبازاروهشدارکارشناساننیز
شده است .با این حال هجوم نقدینگی باعث شده
استهراسریزشبهکمترینسطحخودبرسد.به
عنوانمثالدرمعامالتدیروز،عرضه 844میلیون
سهمایرانخودروتوسطبازیگرانحقوقیبهارزش
حدود  470میلیارد تومان به راحتی توسط پول
حقیقیجذبشدوصفخریدسنگینسهمهمسر
جای خودش باقی ماند! این در حالی است که در
گذشته ،عرضه های کمتر توسط حقوقی ها منجر
بهریزشسهممیشد.عرضههایسنگینحقوقی
درنمادهایبزرگدیگربازارهممشهودبودکهالبته
نتیجهایمشابهایرانخودروداشت.

