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بورس

شوک رانت فوالدی به بورس

ریزش ادامه دار بورس این بار به مدد بخشنامه
صمت برای قیمت گذاری دستوری فوالد رقم
خورد ،بخشنامه ای که کارشناسان معتقدند
رانت ساالنه  50هزار میلیارد تومانی به دنبال
خواهد داشت

شاخص کــل بــورس معامالت دی ــروز را هــم با
کاهش سنگین سپری کرد .کاهشی که این بار
به دلیل بخشنامه پر حرف و حدیث در وزارت
صمت بــرای کاهش دستوری قیمت فــوالد در
بورس کاالست .اقدامی که فوالدی های حاضر
در بورس را به شدت منفی کرد.
به گزارش فارس ،با این که روند نزولی شاخص
کل از اول هفته جاری شروع شده بود ،دیروز
هم از ابتدای بازار شاخص کل سر ناسازگاری
داشت و رو به کاهش بود ،به گونهای که در پایان
معامالت شاخص کل با کاهش  42هزار و 970
واحــد به رقم یک میلیون و  419هــزار و 312
واحد رسید.
در همین حال اعــام وزارت صنعت ،معدن و
تجارت مبنی بر کاهش دستوری قیمت فوالد در
بورس صدای سهامداران را درآورده و سرنوشت
مبهمی را برای سهمهای ارزنــده گروه فلزات
اساسی رقم زده است.
به گزارش مهر ،اقدام وزارت صنعت ،معدن و
تجارت واکنش شدید مدیرعامل بورس تهران
را نیز در پی داشته است و او از ضرر سهامداران
بورسی به دلیل اشتباه در تصمیمگیری به
نفع کاهش دستوری قیمت فوالد گالیه کرده
است.
حسن قالیباف اصــل ادامـــه داد :بــرخــی از
تصمیمات احتمالی آتــی در ح ــوزه قیمت
گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصوالت
فوالدی در بورس کاال حاکی از تکرار اقدامات
اشتباه ســال  ۹۷و دخالت در فرایند ذاتی
اقتصاد است .وی گفت :بر اساس تجربه قبلی
این اقدام هیچ نتیجه مفیدی نخواهد داشت
و تنها به توزیع رانــت در میان عــد های خاص
منجر میشود.
هرچند در مقابل ،داریوش اسماعیلی ،معاون
معدنی وزیر صمت با بیان این که قیمت گذاری
محصوالت فـــوالدی دالل ــی و ران ــت را حذف
میکند ،افزود :کار کارشناسی روی بخشنامه
هنوز به پایان نرسیده و امیدوارم به زودی شاهد
نهایی شدن و اجرای آن باشیم.
با این حال موج مخالفت کارشناسان اقتصادی
و فعاالن بورس با این تصمیم شکل گرفته است.
مهدی طغیانی ،سخنگوی کمیسیون اقتصادی
در توئیتی نوشت :متاسفانه تجربه قیمت گذاری
فوالد و توزیع رانت آن برای چندمین مرتبه در
حال تکرار است .بهتر نیست وزیر تازه کار صمت
قبل از ابالغ این دستورالعمل نتایج اقدامات
قبلی و رانتی که به جیب دالالن فوالد ریخته شد
را بررسی کنند؟!
میثم هاشم خانی ،کارشناس اقتصادی نیز
نوشت :همین چند خط ناقابل ،یعنی خیرات
حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان رانت خالص بین
نورچشمیها در بورس کاال یعنی حدود 1/5
برابر یارانه نقدی ساالنه کل ایرانیان
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دالربه کانال 27هزار و سکه به کانال13میلیون تومان بازگشت

نرخ دالر در حالی دیروز با افت قابل توجه 3
هزار و  600تومانی به حدود  27هزار و 540
تومان رسید که نرخ های فردایی در فضای
مجازی ،همچنان از احتمال ادامه این روند
بین  26تا  27هزار تومان حکایت داشتند.
به موازات این افت شدید ،نرخ طال و خودرو
نیز در بــازار کاهش یافت.نرخ دالر که روند
کاهشی خود را از روز یک شنبه آغاز کرده بود،
دیــروز سرانجام ریزش قابل توجهی را ثبت
کرد تا برآوردها از موقتی بودن کاهش نرخ و
سودگیری موقت فعاالن بازار ،جای خود را
به فرضیه های بنیادی تر بازار بدهد .طبق
گزارش های میدانی ،دیروز هر دالر آمریکا
از حدود  31هزار و  150تومان به یک باره تا
 29هزار تومان فروریخت و در ادامه ،به 27
هزار و  540تومان نیز کاهش یافت .این در
حالی بود که منابع فضای مجازی بعد از ظهر
دیروز ،نرخ فردایی دالر را بین  26تا  27هزار
تومان نشان دادند .از سوی دیگر صرافی ملی
با تغییر پی در پی نرخ تا بعد از ظهر دیروز نرخ
خرید و فروش دالر را به ترتیب به  25هزار و
 600و  27هزار و  550تومان کاهش داد
تا بدین ترتیب یکی از کابوس های دالالن
ارزی در روزهای گذشته ،تا حد زیادی روی
واقعیت به خود بگیرد .روزنامه خراسان در
ستون شاخص روز یک شنبه همین صفحه،
با اشاره به افزایش نرخ سود بین بانکی ،از به
صدا درآمــدن یکی از زنگ های خطر برای
دالالن ارز خبر داده بود.گزارش های میدانی
خبرگزاری ها نشان می دهد برخی دارندگان
عمده ارز در حال تبدیل دارایی های خود به
ریال هستند .همچنین از دو روز قبل ،یکی از
صندوقهایبزرگوفعالدرزمینهطال،پیش
بینی های خود از سود آتی را تعدیل کرده و به

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

شدت کاهش داده است .این موضوع از سوی
معامله گران بازار یک نشانه برای ادامه دار
بودن این روند تلقی شده است .این ها همه
در شرایطی است که شواهد نشان می دهند
بانک مرکزی هیچ تزریقی به کف بازار در قالب
اسکناس و حواله نداشته و تزریق ارزهمچنان
از طریق بازار متشکل و سامانه نیما صورت
گرفته است.فعاالن بــازار همچنین رایزنی
های مثبت رئیس کل بانک مرکزی در عراق
برای آزادسازی منابع ارزی ،رفع تحریم های
تسلیحاتی که راه جدیدی بــرای صــادرات و
درآمدهای ارزی باز می کند و همچنین تغییر
انتظارات نسبت به انتخابات آمریکا به نفع
رقیب ترامپ را از جمله عوامل موثر بر کاهش
نرخ دالر اعالم کردند.دیروز به موازات افت
دالر،قیمتهادربازارهایموازینیزباکاهش
قابل توجهی روبه رو شد .به طوری که در بازار
طالهرقطعهسکهبابیشازیکمیلیونو590
هزار تومان کاهش ،به حدود  13میلیون و
 640هزار تومان سقوط کرد .هر گرم طالی
 18عیار نیز افتی بیش از  190هزار تومان را
به همراه قیمت یک میلیون و 216هزار تومان
به ثبت رساند .خبرگزاری مهر نیز به نقل از
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از افت تا
 10میلیون تومانی خودروهای داخلی و 40
میلیون تومانی خودروهای خارجی خبر داد.
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شاخص

تورمالیاتی برای سفته بازان،
لوکس نشینان و سلبریتی ها

روز گذشته جزئیات مصوبات کمیسیون
اقتصادی دولت برای اصالح قانون مالیات
های مستقیم که در حال بررسی و تصویب
در هیئت وزیران است ،منتشر شد.براساس
گزارش های منتشر شده تاکنون ،این مصوبه
تغییرات مهمی را درحوزه مالیات بر عایدی
سرمایه ،مالیات بر خودروها و امالک لوکس و
همچنینمالیاتحوزهفرهنگیوهنرینسبت
به پیش نویس اولیه داشته است.
به گــزارش فــارس ،بر این اســاس کمیسیون
اقتصادی دولــت در حــوزه مالیات بر عایدی
سرمایه ،تغییرات مهمی را در تعریف و نرخ
های این مالیات داده است .طبق این مصوبه
عایدی عبارت است از  :مابه التفاوت (مازاد)
ارزش روز زمـــان واگــــذاری امـــاک و حق
واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا
قیمت تمام شده آن پس از کسر ارزش ناشی
از افزایش تورم معادل نرخ تورم اعالمی بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران .نرخ مالیات بر
عایدی سرمایه عبارت است از :یک سال و کمتر
از آن  ۵۰درصد ،به ازای سپری شدن هر سال
تا  ۴سال معادل  ۱۰واحد درصد نرخ مذکور
کم میشود و  ۵سال و بیشتر  ۱۰درصد.این
مصوبه همچنین مواردی را از پرداخت مالیات
بر عایدی امالک معاف کرده است .از جمله:
اولین نقل و انتقال قطعی یک واحد مسکونی
توسط هر شخص حقیقی یا فرزندان کمتر از
 ۱۸سال تحت تکفل وی طی هر سه سال؛ نقل
و انتقال قطعی امالک و حق واگذاری محل به
واسطه ارث یا وصیت.
▪مالیات امالک و خودروهای لوکس

از دیگر بخش های مصوبه کمیسیون اقتصادی
دولت ،مالیات خودروهای باالی یک میلیارد
تومان است .نرخ این مالیات برای خودروهای
تا مبلغ  15میلیارد ریــال نسبت به مــازاد 10
میلیارد ریال یک درصــد ،تا مبلغ  30میلیارد
ریال نسبت به مازاد  15میلیارد ریال  2درصد،
تا مبلغ  45میلیارد ریــال نسبت به مــازاد 30

میلیارد ریــال  3درصــد و نسبت به مــازاد 45
میلیاردریال 4درصدتعیینشدهاست.براساس
جزئیات مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت،
کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)
نسبت به جمع ارزش روز امالک مسکونی (اعم
از خانه یا آپارتمان و زمین با کاربری مسکونی)
خود و فرزندان کمتر از  18سال و محجور تحت
تکفل خود که در پایان هر سال مجموع ارزش آن
ها بیش از  75میلیارد ریال باشد ،به شرح زیر
مشمولمالیاتساالنهامالکمیشوند:تامبلغ
 100میلیارد ریال نسبت به مازاد  75میلیارد
ریال یک در هزار ،تا مبلغ  200میلیارد ریال
نسبت به مازاد  100میلیارد ریال سه در هزار،
تا مبلغ  350میلیارد ریال نسبت به مازاد 200
میلیارد ریال چهار در هزار ،نسبت به مازاد350
میلیارد ریال پنج در هزار.
▪معافیت مالیاتی سلبریتیها پایان مییابد

از ســوی دیگر و بــر اســاس جزئیات مصوبه
کمیسیون اقتصادی دولت ،معافیت مالیاتی
هنرمندان ،سلبریتیها و فعالیتهای هنری
و فرهنگی حذف و برای آن سقف تعیین شده
است .بر این اساس ،درآمد مشمول مالیات
ابــرازی حاصل از فعالیت های انتشاراتی و
مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت
فرهنگ و ارشـــاد اســامــی و دستگاه های
ذی ربــط) ،فرهنگی و هنری که به موجب
مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام
میشوند ،درباره اشخاص حقوقی معادل یک
میلیارد و  250ریال و در باره اشخاص حقیقی
 250میلیون ریــال در هر ســال از پرداخت
مالیات معاف است.البته این بند از مصوبه با
این دغدغه جدی همراه است که موسسات
فرهنگی و رسانه ای که سودده نیستند و در
شرایط فعلی روزگار سختی را می گذرانند ،در
صورت نهایی شدن این مصوبه دچار مشکالت
جدی خواهند شد و به نظر می رسد دولت
و مجلس دربــاره این بخش از اصــاح قانون
مالیاتهابایدباتدبیربیشتریتصمیمبگیرند.

بازگشت مصرف سی ان جی به
سطح قبل از گرانی بنزین
براساس گزارش مرکز آمار و به رغم سه برابر
شدن قیمت بنزین در آبان ماه  ،98مصرف
گاز یا همان  CNGدر بخش حمل و نقل در
سال  98افزایش چندانی نیافت و در بهار
امسالبهمیزانقبلازمصرفبنزینبازگشت
که البته بخشی از آن می تواند ناشی از کاهش
حمل و نقل و رفت و آمدها و مسافرت ها به
دلیل شیوع کرونا باشد.

بازار خبر

متقاضیان بدحساب مسکن ملی
در آستانه حذف
ایسنا  -با وجــود آن که مهلت واریــز وجــه برای
متقاضیان طرح اقــدام ملی مسکن دو بار تمدید
شده  ،شواهد و قرائن حاکی از آن است که بخش
قابلتوجهیازمتقاضیانبرایافتتاححساباقدام
نکرده اند .وزارت راه برای بار سوم مهلت افتتاح
حساب و واریز وجه را تمدید و آخرین مهلت را امروز،
 ۳۰مهرماه اعالم کرد که در صورت تکمیل نشدن
آورده ،متقاضیان واجد شرایط حذف و از فهرست
رزرو جایگزین آن ها خواهند شد.

بیت کوین بار دیگر در آستانه
 ۱۲هزار دالری شدن
ایسنا  -با ادامــه رونــد صعودی قیمت ارزهــای
دیجیتال،بیتکویندرآستانهفتحکانال ۱۲هزار
دالری قرار گرفت .به گزارش سی ان بی سی ،در
آخرین دور از معامالت ارزهای دیجیتالی ،بیت
کوین با ثبت صعود 2/06درصدی به  ۱۱هزار و
681/35دالر رسید.

