اقتصاد

10
نبض بازار

قیمت رسمی کاالهای پروتئینی
بردبار -بازار کاالهای پروتئینی نیز بازار پرکششی
است که به دلیل تنوع کیفیت و کمیت محصوالت
آن دامنه نوسانات زیادی دارد؛ از این رو نیازمند
رصد ویژه ای است  ،محصوالت پروتئینی طیف
گستردهای از انواع گوشت قرمز و سفید و ماهی و
میگو و مرغ و محصوالت سوسیس  ،کالباس و غیره
را شامل می شود که در ذیل قیمت برخی از آن ها را
از سایت  124وابسته به سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان می خوانیم:
گوشت مرغ تازه قیمت مصوب ۱۵۰,۰۰۰ :ریال
تخم مرغ قیمت مصوب ۱۱۰,۰۰۰:ریال
گوشت گوسفندی مخلوط حداقل۸۴۰,۰۰۰ :
ریال و حداکثر  ۹۷۹,۰۰۰ :ریال
گوشت گوساله مخلوط حداقل  ۶۸۷,۰۰۰ :ریال
و حداکثر  782000:ریال
مرغ قیمت مصوب ۱۰۰,۰۰۰ :ریال
گوسفند زنده حداقل  ۳۹۷,۰۰۰:ریال ،حداکثر:
 ۴۳۵,۰۰۰ریال
گوساله زنده حداقل  ۲۷۲,۰۰۰ :ریال و حداکثر:
 ۳۰۹,۰۰۰ریال
جوجهیکروزهراسچهارمنفی(یکقطعه)قیمت
مصوب ۲۹,۰۰۰ :ریال
البته در ایــن ســایــت قیمت بــرخــی محصوالت
پروتئینی وجود نــدارد که با پیگیری خبرنگار ما
قیمت های ذیل به دست آمد:
میگوی منجمد هرکیلو  750 ،هزار ریال ؛ فیله
بوقلمونهرکیلویکمیلیونو 50هزارریال؛بیکن
بوقلمون ،هرکیلو یک میلیون و 150هزار ریال ؛
کالباس دودی  90درصد ؛ کیلویی یک میلیون
و  200هزار ریال و کالباس خشک  60درصد ،
کیلویی 480هزار ریال.

خبر

پلمب ۹صرافی متخلف در پایتخت
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت
پایتخت از پلمب  ۹صرافی به دلیل خرید و فروش
غیر مجاز ارز و اخالل در نظام اقتصادی ،خبر داد.
بهگزارش مهر،سرهنگنادرمرادیاظهارکرد:روز
گذشتهچندتیمازمأمورانمعاونتنظارتبراماکن
عمومیپلیسامنیتتهرانبزرگباهدفنظارتبر
صرافیهای پایتخت از  ۳۵صرافی بازدید کردند.
وی افــزود :در این طرح به  ۱۵واحد صنفی تذکر
کتبیدادهشدو ۹صرافیمتخلفنیزبهعلتخرید
و فروش غیر مجاز ارز و اخالل در نظام اقتصادی با
اخذ دستور قضایی پلمب شدند.

نرخ ارز

سهشنبه  ۱۴مرداد 1399
 ۱۴ذیالحجه.۱۴۴۱شماره ۲۰۴۴۲

دالر

(سامانهسنا) ) ۲/۰۰۰(۲۱۹,000

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

۲۵۷/000

۲۸۴/۰۰۵

۳۳/۹۶۷

۶۰/۶۲۷

10/۷۳۴/۵۲۰

) ۳۹۰/000(۱۱۱/۳۰۰/۰۰۰

نسخهمجلسبرایمسکن

نیم سکه

ربع سکه

۳۱/۸۰۰/۰۰۰ 55/۵۰۰/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

۹۹/۰۰۰

۶۴/۵۰۰

شاخص

طرحدوفوریتیمجلسبرایجهشتولیدمسکن؛ ۳ابزارجدیدبرایرونقمسکنچیست؟
روزگذشتهمتنکاملطرحدوفوریتی
جهش مسکن منتشر شــد .در این
طرح که در قالب  7فصل بیان شده،
سه ابزار تامین منابع مالی ،واگذاری
زمــیــن و مــوســســات اجـــاره داری و
چگونگی مالیات بر عایدی امالک
برای رونق مسکن دیده شده است.
▪تامین منابع مالی برای مسکن

به گزارش فارس ،بر اساس این طرح،
دولتموظفشدهاستتانیازسالیانه
مسکن کشور را بر اساس اعالم وزارت
راه و شهرسازی تامین کند .در این
زمینه ،باید در  4سال نخست اجرای
طرح،ساالنهحداقلیکمیلیونواحد
مسکونی در کشور توسط دولت تولید
و عرضه شود .این طرح در خصوص
منابعتولیدوعرضهمسکنبهحسابی
در بانک مسکن تحت عنوان «حساب
ملی مسکن» اشــاره کــرده اســت که

از محل منابع مالیاتهای مرتبط
با حــوزه زمین ،مسکن ،مستغالت
و ساختمان ،منابع پیش بینیشده
برای بخش مسکن در قوانین بودجه
سنواتی ،منابع حاصل از بازگشت با
امهال اصل و فرع خطوط اعتباری
مسکنمهر،اقساطبرگشتیصندوق
پس انــداز مسکن یکم در هر سال،
منابع وقــف و خیرین و دیگر منابع
مشابه افتتاح می شــود .همچنین
براساساینطرحبانکهاومؤسسات
اعتباری مکلفند حداقل 25درصد از
تسهیالت پرداختی خود را به بخش
مسکن اختصاص دهند.
▪واگـــذاری  99ساله زمین و راه
اندازی موسسات اجاره داری

طــرح دو فوریتی جهش مسکن در
بخش تامین زمــیــن ،وزارت راه و
شــهــرســازی را مــوظــف ک ــرده است

تا نسبت به واگــذاری اراضــی مورد
نیاز ساخت مسکن صرف ًا به صورت
اجـــاره  ۹۹ســالــه ،اقـــدام کــنــد .در
این بــاره دستگاه ها و شرکت های
صد در صد دولتی مکلف شده اند
اراضــی تحت اختیار خــود را که در
چارچوب مکا نیابی عرضه مسکن
قــرار میگیرند ،دو ماهه و به طور
رایگان ارائــه کنند.در این فصل از
طــرح جهش مسکن بانک مرکزی
مکلف شده است تا منابع واگذاری
تسهیالت ارزان قیمت به مستاجران
(مشمول) برای تامین کمک ودیعه
مسکن ر ا  فراهم کند .در قالب این
تسهیالت که یک ساله بوده و با اعالم
وزارت راه تا سه ســال قابل تمدید
است ،مستاجر صرف ًا سود دوران یک
ساله را مـیپــردازد و در پایان سال
مبلغ وام را بــه بانک عامل عــودت
میدهد .ماده مهم دیگر این فصل،

شوک کرونایی به چک ها
تخلیه شد
ناظر به تکلیف وزارت راه و شهرسازی
بــرای راه ان ــدازی موسسات اجــاره
داری حرفهای برای تولید و عرضه
واحدهای استیجاری است.
▪مالیات بر سوداگری مسکن

یکی از بخش هــای مهم طــرح دو
فوریتی جهش مسکن ،مــربــوط به
فصل مالیات های مسکن است که
در صــورت تصویب آن ،مالیات بر
عایدی امالک اجرایی خواهد شد.
طبق متن ایــن طــرح ،هر نــوع نقل و
انتقال واحدهای مسکونی بر اساس
اطالعات ثبت شده در سامانه ثبت

معامالتامالکومستغالت،درتاریخ
انتقال و در صورتی که فاصله بین
خرید و فروش کمتر از سه سال باشد،
مشمول مالیات بر عایدی واحدهای
مسکونی خواهد شد .نرخ مالیات بر
اساس «مابهالتفاوت (مــازاد) ارزش
روز زمان انتقال نسبت به ارزش زمان
تملک با قیمت تمام شده» و همچنین
بر اساس مدت تملک به صورت زیر
اســت :مــدت تملک کمتر از  ۶ماه:
 ۷۰درصد ،شش ماه تا یک سال۶۰ :
درصد ،بیش از یک سال :به ازای هر
سال معادل  ۲۰درصــد نرخ مذکور
کاهش مییابد.

عقبگرد بورس با وجود صعود شتابان شستا

«معمای ارزهای بازنگشته» در مسیر حل

بازار سرمایه کشور که روز یک شنبه با رشد  50هزار واحدی به سطح  2میلیون واحد رسیده بود،
دیروز در اثر تشدید عرضه ها به زیر این سطح سقوط کرد .این افت در اثر فشار فروش در بخش بزرگی
از بازار در حالی رخ داد که بخش دیگری از بازار همچنان صعودی است .برخی سهم های کوچک در
کنار نمادهای شستا و صباتامین همچنان روند صعودی دارند.به گزارش خراسان ،دیروز شاخص
کل بورس  18هزار واحد معادل حدود یک درصد افت کرد و به سطح  1میلیون و  993هزار واحد
برگشت.البتهشاخصکلفرابورس 1درصدرشدراتجربهکردواز 21هزارواحدعبورکرد.شاخص
کل هم وزن هم تغییر زیادی نداشت که نشان می دهد بازار به طور کلی متعادل است .افت شاخص
در اثر کاهش قیمت در نمادهایی مثل فوالد مبارکه اصفهان ،ملی مس ،بانک های بزرگ تجارت و
صادرات،خودروسازانبزرگکشوروپاالیشیهاومعدنیهارخداد.اگرچهروندکلیبورسمتعادل
است اما همچنان نوسانات شدید در معامالت روزانه زیاد است .برخی نمادها همچنان صعودی
هستندکهنمادشستاازمهمترینآنهاست.نمادیکهاکنونباگذرازغولهاییچونفوالدمبارکه
وپتروشیمیخلیجفارسباارزشروز 460هزارتومانیبهبزرگترینشرکتحاضردربورستبدیل
شده است .صباتامین دیگر زیرمجموعه شستا نیز در فرابورس صف خرید داشت.
یکی از مهم ترین عوامل موثر بر متعادل شدن بورس افزایش عرضه در نمادهای بزرگ در اثر افزایش
سهام شناور است .عالوه بر آن برنامه آزادسازی  30درصد بعدی سهام عدالت در کنار مشکالت
هسته معامالت و شایعات در خصوص کاهش دامنه نوسان هم بر وضعیت بورس موثر است.
در همین خصوص ،دیروز صحرایی مدیرعامل بورس تهران کاهش دامنه نوسانات معامالت بورس
به  ۲درصد را تکذیب کرد.

ساعتی پس از این که رئیس قوه قضاییه در واکنش به آمار بازگشت ارز صادراتی خواستار پیگیری
تخلف شرکت های دولتی در بازنگرداندن ارز صادراتی شده بود بانک مرکزی وعده شفاف سازی
در این باره داد.به گزارش فارس ،حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز
شورای عالی قضایی اعالم کرد :گفته میشود  ۲۷میلیارد دالر تخ ّلف ارزی صورت گرفته ،اما فقط
یکچهارممتخ ّلفانبهقوهقضاییهمعرفیمیشوندوسهچهارممعرفینمیشوند؛الزماستسازمان
بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکتهای دولتی را با جدیت
پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.این اظهارات در واکنش به صحبتهای
صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختالف ،بیان شد که با اشاره به گزارش سخنگوی
قوه قضاییه مبنی بر معرفی تنها  ۲۵درصد از اسامی صادرکنندگان متخ ّلف ارزی از سوی دولت
به دستگاه قضا ،اعالم کرده بود که  ۷۵درصد مابقی شرکتهای متخ ّلفی که به اجرای تعهدات
ارزی خود و بازگرداندن ارز اقدام نکردهاند ،شرکتهای عمده دولتی همچون شرکتهای نفتی
و پتروشیمیها و امثال آن هستند .پیش از این خراسان در روز چهارشنبه  8مردادماه ،در گزارشی
با تیتر «معمای ارزهای بازنگشته» نوشته بود :با وجود شفاف سازی  6.8میلیارد یورو ارز صادراتی
و اعالم بازگشت  1.2میلیارد یورو از این مبلغ اطالعات  75درصد ارزهای صادراتی (معادل 18
میلیارد یورو) همچنان مبهم است.
ساعتیبعدبانکمرکزیباانتشاراطالعیهایاعالمکردکهفهرست 250صادرکنندهایکهارزخود
را نیاورده اند صرفا شامل شرکت هایی است که تولیدی و دارویی نبوده اند و فهرست بقیه شرکت ها
و افراد صادرکننده ای که ارز خود را نیاورده اند در حال پردازش است و در آینده اعالم خواهد شد.

ســهــم چــک ه ــای برگشتی از چــک هــای
مبادله ای که در فروردین امسال به دلیل
محدودیتهای کرونایی به طرز کم سابقه ای
نسبت به ماه های اخیر افزایش یافته بود ،هم
اینک با شیبی نزولی در حال بازگشت به روند
قبلی خود است .بر این اساس ،در خردادماه
امسال سهم تعداد چک های برگشتی از کل
چک های مبادله ای،به  11.2درصد و سهم
مبلغ این چک ها ،به 12درصد رسیده است.

بازار خبر

کرونا 3برابر بحران مالی 2009
به گردشگری جهان آسیب زد
فــارس -سازمان جهانی گردشگری اعــام کرد
شیوع ویروس کرونا سه برابر بیشتر نسبت به بحران
مالی سال  2009به صنعت گردشگری جهان
آسیب زده است.

تولید خودروها افزایشی شد
ایسنا-طبقآماراعالمشدهتوسطوزارتصمتدر
سهماههابتداییسال ۱۳۹۹نسبتبهمدتمشابه
سال  ،1398رشد تولید در انواع خودروها دیده
میشود .براساس آمار منتشر شده در مدت مذکور
امسال ۲۰۰هزار دستگاه خودروی سواری تولید
شدهاستکهنسبتبهمدتمشابهسال۱۸۴( ۹۸
هزاردستگاه)رشد ۸/۴درصدیرانشانمیدهد.

معرفی مدرس خیابانی
برای وزارت صمت قوت گرفت
فارس  -رئیس جمهور طی هفته جاری حسین
مدرس خیابانی ،سرپرست فعلی وزارت صنعت،
معدن و تجارت را به عنوان وزیر پیشنهادی این
وزارتخانه به مجلس معرفی میکند.

