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بازگشت بورس به  2میلیون واحد
در روز مصوبه دوفوریتی مجلس
دیروز نماگرها و شاخص های مختلف بازار سرمایه
کشور ،نشان دهنده برگشت رونق به این بازار بود
به نحوی که شاخص کل بورس با رشد  2درصدی
به سطح بی سابقه 2میلیون و 34هزار واحد رسید
و شاخص کل فرابورس و شاخص کل هم وزن نیز
صعودی بود .بازگشت برخی گروه های منفی مثل
بانکی ها به مدار رشد در حالی رخ داد که مجلس
دوفوریت الیحه دولت مبنی بر «افزایش سرمایه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس از
طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» را تصویب
کرد.به گزارش خراسان ،دیروز شاخص کل بورس
حدود  39هزار واحد رشد کرد و دوباره به باالی
2میلیون واحد بازگشت .پیشتر یک شنبه گذشته
این سطح فتح شده بود اما افزایش عرضه ها در
روزهایدوشنبهوسهشنبهمانعازپایداریشاخص
در این قله جدید شده بود .با این حال دیروز برخی
نمادهای بزرگ دوباره به مدار رشد بازگشتند.
▪الیحه دوفوریتی چه هدفی رادنبال می کند؟

گفتنی است دیــروز مجلس هم یک مصوبه مهم
بورسی داشــت .جایی که دو فوریت الیحه دولت
را بعد از استماع نظرات موافق و مخالف تصویب
کرد .به گزارش ایسنا جلیلی معاون حقوقی وزارت
اقتصاد در توضیح این الیحه گفت :الیحهای که
امــروز تقدیم مجلس شد الیحهای بــرای افزایش
سرمایه شرکتهای پذیرفته شــده در بــورس و
فرابورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم
است .وی افزود :با این الیحه دستگاههای اجرایی
کهشرکتهایبورسیراتحتکنترلوتملکدارند
برای تامین مالی طرحهای جاری و توسعه مد نظر
با افزایش سرمایه موافقت وآن را منوط به عرضه
سهام آن ها در بورس میکنند .صرف سهام (یا
پریمیوم )premium ،به اختالف قیمت اسمی و
قیمتروزسهامشرکتهامیگویند.مثالدرحالی
که قیمت اسمی هر سهم فوالد مبارکه اصفهان
 100تومان است قیمت روز هر سهم در بــازار 2
هزار تومان است .به خاطر این اختالف قیمت ،اکثر
شرکت ها در افزایش سرمایه از طریق صرف سهام
می توانند منابع قابل توجهی جذب کنند .افزایش
سرمایه از طریق صرف سهام مزیتهای زیادی
برای شرکت ها در تامین مالی طرح های توسعه
ای دارد اما به دلیل ورود سهامداران جدید و امکان
از دست رفتن کرسی های مدیریتی سهامداران
فعلی ،گاه با مخالفت سهامدار عمده مواجه می
شود .این موضوع در روش سلب حق تقدم سهامدار
فعلی جدی تر است .چرا که امکان مشارکت در
افزایشسرمایهنداردوممکناستدرصدسهامش
کاهش یابد .باید دید در الیحه مربوط چه نظارت ها
و مشوقهایی در این خصوص لحاظ شده است.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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جزئیات مالیات برخانههای خالی

با تصویب مجلس2.5میلیون خانه خالی در دوراهی عرضه به بازار یا پرداخت مالیاتی سنگین قرار می گیرند
نمایندگان مجلس ،در جلسه دیروز،
جزئیات طرح اصالح ماده  54مکرر
قانون مالیات های مستقیم را که
مربوط به مالیات خانه های خالی
است تصویب کردند .خانه هایی که
اکنون تخمین زده می شود تعداد
آن هــا در کشور بــه بیش از 2/5
میلیون واحد می رسد و عرضه آن ها
حداقل به اندازه چهار سال ،عقب
ماندگی ساخت مسکن را جبران
خواهد کرد .جزئیات این طرح در
ادامه می آید:
فرمول مالیات خانه هــای خالی:
مــالــکــان واحــــدهــــای مسکونی
در شــهــرهــای بـــاالی  100هــزار
نفر جمعیت که به استناد سامانه
ملی امــاک و اسکان ،در هر سال
مالیاتی در مجموع بیش از چهار
ماه به عنوان خانه خالی شناسایی
شوند ،به ازای هر ماه بیش از زمان
مذکور ،به صورت ماهانه مشمول
مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد

اجــاره به شرح زیر میشوند :سال
اول -معادل  6برابر مالیات متعلقه،
سال دوم -معادل  12برابر مالیات
متعلقه ،سال سوم به بعد -معادل
 18برابر مالیات متعلقه.
پیش از این سخنگوی کمیسیون
اقتصادی میانگین مالیات خانه
هــای خالی در ســال اول را حدود
 50میلیون تومان در سال برآورد
کــرده بــود.واحــدهــای نــوســاز پس
از  12مــاه و در پـــروژه هــای انبوه
سازی پس از  18ماه از پایان مهلت

اتمام عملیات ساختمانی ،مشمول
مالیات میشوند.نرخ مالیات برای
خانه های خالی متعلق به اشخاص
حقوقی دو برابر است.
▪ثبت اطالعات مالکیت

وزارت راه حداکثر یک ماه پس از الزم
االجــرا شــدن ایــن مــاده ،باید امکان
اظهار رایــگــان اطــاعــات مالکیت و
اقامت در سامانه ملی امالک و اسکان
کشوررافراهمکند.مالکانواحدهای
مسکونی در تمام مناطق کشور نیز

خبرهای خوش مدرس خیابانی از افزایش تولید و عرضه خودرو
هــادی محمدی – مدرسخیابانی گزینه
پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صنعت،
معدن و تجارت که چهارشنبه هفته آینده باید
در جلسه رای اعتماد خود در مجلس شرکت
کند ،حاشیه نشست هیئت دولــت را فرصت
مناسبی دید تا به بیان دیدگاه هایش بپردازد.
سرپرست وزارت صمت در پاسخ به پرسشی
درب ــاره نابسامانی بــازار خــودرو اظهار کرد:
حدود دو سال است که خودروسازان فرانسوی
و کرهای از کشور خارج شدهاند؛ با وجود خروج
این خودروسازان امسال یک میلیون و 200
هزار دستگاه خودرو در برنامه تولید داریم و در

چهار ماه نخست بعد از دو سال رشد منفی ،با
حدود  ۲۰درصد رشد مواجه هستیم .امروز
نسبت به چهار ماهه سال قبل حدود  ۵۰درصد
عرضه خودرو را اضافه کردهایم و  ۷۱درصد از
تعهدات خودروسازان نیز کاهش یافته است.
ویاضافهکرد:دراینزمینهسایپاتاآخرشهریور
و ایرانخودرو تا پایان ماه جاری دیگر هیچ تعهد
معوقی ندارند و ما به کارخانه هایی اجازه فروش
می دهیم که تعهد معوق نداشته باشند .وی
افــزود :هنوز خودروسازان ما در حاشیه زیان
هستند و قیمت فروش هر دو خودرو ساز بزرگ
ما کمتر از هزینه های اولیهشان است.

موظف اند اطالعات امالک مسکونی
تحت تملک خــود را در سامانه ثبت
کنند و ع ــاوه بــر اقامتگاه اصلی،
هر خانوار میتواند حداکثر یکی از
واحدهای تحت تملک خود در شهر
غیر از محل اقامتگاه اصــلــی را به
عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند تا این
اقامتگاه نیز از مالیات خانههای خالی
معاف شود.دانشجویان مشغول به
تحصیل ،شاغالن و سایر اشخاص
کــه در آیین نامه تعیین میشوند،
در صــورت اقامت در شهری غیر از
اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار ،تنها
با ارائه اسناد مثبته ،امکان ثبت یک
واحد مسکونی دیگر ،معاف از مالیات
را دارند.مالکان واحدهای مسکونی
مکلف بــه تایید اقــامــت اعــام شده
توسط خود یا بهرهبرداران واحد در
سامانه مــذکــور هستند .درصــورت
احــــراز تخلف در ثــبــت اطــاعــات،
واحــد مسکونی مشمول جریمهای
معادل مالیات ســال اول صــدر این

ماده میشود.کلیه اشخاص مشمول
موضوع این ماده مکلف اند حداکثر
ظــرف مــدت یک مــاه پس از هرگونه
تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش
واحــد تحت تملک خــود ،اطالعات
جدید را در سامانه امــاک و اسکان
ثبت کنند .در غیراینصورت به ازای
هرماه تاخیر ،واحد مسکونی جدید،
مشمولجریمهایمعادلمالیاتسال
اول میشود.دستگاههای اجرایی
مکلف اند خدمات خود از قبیل افتتاح
حساب بانکی و صــدور دسته چک،
خدمات ناشی از اعمال سیاست های
حمایتی ،یارانه ای و کمک معیشتی و
سایرخدماتدستگاههاراصرف ًابااخذ
کد ملی و بر اساس کدپستی درج شده
در سامانه امالک و اسکان ارائه کنند.
اگرصاحبانواحدها،کدپستیمحلی
را که در تملک آنان است در سامانه
اسکان و امالک ثبت نکنند ،تعرفه آب
و برق آنان در باالترین پلکان محاسبه
خواهد شد.

خبر روحانی از تصمیم  3قوه برای گشایش اقتصادی بدون اشاره به جزئیات
رئیس جمهور از تصمیم اتخاذ شده در جلسه
روز سه شنبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا
خبر داد که گشایشی در وضعیت اقتصادی
کشور ایجاد می کند .وی البته درباره محتوای
این تصمیم توضیحی نداد اگرچه اعالم کرد
این تصمیم هفته آینده نهایی می شود .پایگاه
اطــاع رسانی ریاست جمهوری متن کامل
سخنان حجتاالسالموالمسلمینروحانی در
جلسه دیروز هیئت دولت را در این باره به شرح
زیر منتشر کرده است :دیروز (روز سه شنبه) بر
مبنای دستورات ایشان (مقام معظم رهبری)
اولینجلسهسهقوهبعدازسخنرانیعیدقربان

مقام معظم رهبری تشکیل شد و اتفاقا یک
موضوع بسیار مهم اقتصادی را در دستور کار
قرار دادیم و بخش بزرگ آن بحث را هم تقریبا
انجامدادیم،نظراتبسیاربههمشبیهونزدیک
بود ... .ان شاءا ...در هفته آینده دوشنبه که
ادامه آن را تصمیم گرفتیم ،امیدوارم آن جلسه
به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و مقام
معظم رهبری موافقت کنند و اعالم کنیم ،یک
گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود
خواهد آمد و بیتردید دست دولت مقداری
باز می شود ،ان شــاءا ...امیدوارم آن طرح را
کاملتر و دقیقتر کنیم.

فراز و فرود رکوردداران نوسان
قیمتی درتیرماه

طی تیرماه مرغ و تخم مرغ بیشترین جهش
مثبتقیمتوموزوپیازبیشترینافتقیمترا
نسبت به قبل داشتند .موز طی تیرماه با وجود
جهش نرخ ارز ،در پی افزایش عرضه افت قابل
توجهی در قیمت داشت .اما مرغ کاالیی است
که انواع مداخالت در بازار آن وجود دارد و طی
دوره اخیر با ایجاد مشکالت در تامین خوراک
با نرخ ارز یارانه ای دچار جهش قیمت شد.

بازار خبر

تخلف۲۷۰۰میلیاردتومانی۲۴
تولیدکننده محصوالت مسی
مهر -مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان
حمایت ،از تخلف  ۲۷۰۰میلیارد تومانی ۲۴
شرکت تولیدکننده محصوالت مسی در بورس
خبر داد و گفت :پرونده شرکتهای متخلف به
سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد .به گفته
سجادی این شرکت ها مواد اولیه خود را از بورس
تهیه کرده اند ،اما بر خالف الزام کارگروه تنظیم
بــازار ۷۵ ،درصــد از کــاالی تولیدی خود را در
بورس عرضه نکرده اند.

جهش نفت و طالدرپی انفجار لبنان
ایسنا -قیمت نفت در پی انفجار شدید در بندر
بیروت لبنان به میزان چشمگیری صعود کرد و
به باالترین حد در دو هفته اخیر رسید .به گزارش
خراسان ،قیمت هر بشکه نفت برنت تا دیروز بعد
از ظهر با یک دالر و  68سنت افزایش 46 ،دالر و
 2سنت ثبت شد .همچنین طال که روز سه شنبه
از مرز  2هزار دالر فراتر رفته بود به روند صعودی
خود تا مرز  2050دالر ادامه داد.

