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2.5درصدیاقتصادایران

تازه ترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت
امالک مسکونی تهران ،عالوه بر اعالم رشد
 81.9درصدی قیمت مسکن در اسفند ماه
 99نسبت به اسفند  ،98نشان می دهد که
«شاخص تورم ماهانه» در مسیر نزولی قرار
دارد .به نظر می رسد عواملی همچون ایجاد
جو خوش بینی نسبت به کاهش/رفع تحریم
ها ،در راه بودن مالیات بر خانه های خالی و
نیز آرامش در بازار ارز منجر به شکل گیری
این روند منفی شده است و در صورت تداوم
یا تغییر مثبت این عوامل ،کاهش بیشتر «تورم
مسکن» دور از انتظار نیست.

بازار خبر

اقدام ۱۹درصد مرغداریها به
احتکار یا عرضه خارج از شبکه
مهر -معاون سازمان حمایت گفت :طی بازرسی
هــای انجام شــده از نزدیک به سه هــزار واحد
مرغداری در  ۲۰روز گذشته ،مشخص شد ۵۷۳
واحد تولید کننده مرغ (۱۹درصد) مبادرت به
احتکار یا عرضه خارج از شبکه کرده اند .به گفته
احمدی پرونده این واحدها به ارزش بیش از
 117میلیارد تومان به تعزیرات حکومتی معرفی
شده است.

افزایش  30درصدی قیمت تراکتور
فــــارس -ب ــا مــصــوبــه هــیــئــت م ــدی ــره شرکت
تراکتورسازی ایـــران ،قیمت محصوالت این
شرکت  30درصد افزایش یافت .بر این اساس،
قیمت تراکتور  399دو دیفرانسیل از 216
میلیون و  859هــزار تومان به  281میلیون و
 916هزار تومان رسیده است .به گزارش تسنیم،
آخرین بار ،قیمت تراکتور مهر ماه سال گذشته
افزایش  25درصدی را تجربه کرده بود.

شامخ صنعت ساختمان در اسفند
بدون تغییر ماند
مهر -عــدد شامخ کل در اسفند ســال گذشته
63/93بــوده است که نسبت به ماه قبل تفاوت
چندانی نداشته و میتوان گفت سرعت بهبود
فعالیتهایبخشساختماندراسفندماهنسبت
به ماه قبل آن کاهش بسیار اندکی داشته است.

رونمایی ازقطار ملی مترو به زودی
ایلنا -امروز از نخستین نمونه قطار ملی مترو
رونمایی خواهد شد .قطار ملی مترو یک طرح
ارزشمند ملی به شمار میآید که در  ۱۸ماه به ثمر
نشسته تا سهم  ۲۵تا  ۳۰درصدی شرکتهای
داخلی از دانش طراحی ،تولید و تأمین قطعات
قطارهای مترو به  ۸۵درصد افزایش یابد و گامی
بلند در زمینه شکست انحصار تولید قطار از سوی
شرکتهای خارجی برداشته شود.

واریز زودتر از موعد یارانه
فارس -اولین یارانه نقدی سال  1400یک روز
زودتر از موعد سال های گذشته ،یعنی ساعت
 24امروز  5شنبه به حساب سرپرستان خانوار
یشود.
واریز م 

تازه ترین خبر از «واردات کاال
با رمزارز»
مهر -بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کاال با
رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانکها
و صرافیهای مجاز صادر خواهد کرد و قرار است
آیین نامه مرتبط با آن را در شــورای عالی پول
شویی به تصویب برساند.

121/509

90/101

41/000/۰۰۰ 64/000/۰۰۰

تداوم فشار فروش سهام در پایان سومین هفته فروردین

افت بورس در روز
ناهمخوانی شاخص ها

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی امسال ایران را2.5درصد پیش بینی کرد

صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش
خود ،اعالم کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری
میالدی با یک درصد رشد به 2.5درصد می رسد.
این صندوق همچنین نرخ رشد سال  2020را در
شرایطی 1/5درصد برآورد کرده که پیشتر ،پیش
بینی کرده بود این رقم به منفی  5درصد برسد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،جدیدترین گزارش
چشمانداز اقتصادی جهان صندوق بینالمللی
پول ،رشد اقتصادی ایران در سال  2021یعنی
سال میالدی پیش رو را 2.5درصــد پیش بینی و
نرخ رشد اقتصادی در سال  2020را نیز 1/5
درصد بــرآورد کرده است .این درحالی است که
در گــزارش پیشین این نهاد بین المللی که پاییز
سال گذشته منتشر شد ،رشد اقتصادی ایران در
سال  2020منفی  5درصد پیش بینی شده و آمده
بود :رشد اقتصادی ایران در سال  2021به 3/2
درصــد می رســد .بدین ترتیب مشاهده می شود
که در گزارش اخیر این صندوق نسبت به گزارش
قبلی ،رشد اقتصادی  2020افزایش و پیش بینی
 2021کاهش یافته است.گزارش صندوق بین
المللی پول همچنین حاکی از رسیدن نرخ تورم
اقتصاد ایــران به رقــم  36/5درصــدی در سال
 2020بوده و پیش بینی شده که این رقم در سال
 2021به  39درصد افزایش و در سال  2022به
 27/5درصد کاهش یابد .بر خالف آمارهای تورم

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

و رشد ،پیش بینی های صندوق بین المللی پول
برای اقتصاد ایران در سال های  2021و 2022
افزایشی است .به این صورت که نرخ بیکاری سال
 10/8 ،2020درصد بــرآورد و پیش بینی شده
که این رقم برای سال های  2021و  2022به
ترتیب به 11/2و  11/7درصد برسد .به گزارش
خــراســان ،گــزارش صندوق بین المللی پــول در
شرایطی منتشر می شود که داده های مرکز آمار
ایــران نیز رونــد مثبت اقتصاد ایــران در نخستین
سال اوج گیری کرونا را تایید می کند .این مرکز
نرخ رشد با نفت اقتصاد ایران را در سه فصل ابتدای
سال گذشته به ترتیب منفی  ،4/4منفی  0/2و
 0/8درصد برآورد کرده که روند مثبتی را نشان
می دهد .از سوی دیگر نرخ رشد بدون نفت نیز با
روندی مشابه از منفی  2/7به منفی 0/7و سپس
مثبت 0/2درصد رسیده است.

بازار سرمایه کشور در حالی معامالت
خــود در سومین هفته ســال جدید را
با فشار فــروش ،افــت حجم معامالت
و ریــزش قیمت ها پشت سر گذاشت
که بازار کامال غیرقابل تحلیل و یافتن
نسخه ای برای اصالح و بهبود اوضاع
نیز بسیار سخت شده است .البته دیروز
شاخص کــل فــرابــورس بــه مــدد رشد
برخی تک سهم ها مثبت شد تا یک
چراغ کم فروغ در بازار روشن شود.
به گــزارش خــراســان ،دیــروز شاخص
کل بورس حدود  10هزار واحد دیگر
افت کرد و به سطح یک میلیون و 250
هزار واحد رسید .افت حدود یک درصد
شاخص کل در حالی بود که شاخص
کل هم وزن فقط  0/3درصد افت کرد
و شاخص کل فرابورس بعد از مدت ها
مثبت شد .البته این سبزپوشی دو دلیل
داشت؛ یکی رشد قیمت در برخی تک
سهم ها مثل بیمه پاسارگاد و برخی
نمادهای معدنی و دیگری پرنشدن
حجم مبنا در نمادهای منفی که مانع
از افت قیمت پایانی در بسیاری از سهم
هایی شــد کــه صــف فــروش بــودنــد.در
مقابل در بورس افت نمادهای بزرگ
و ریــزش شدید قیمت در نماد کدما

(معدنی دماوند) منجر به افت شاخص
شد .نماد کدما که به دلیل انتشار خبری
مثبت و انعقاد قــراردادی مهم متوقف
شده بود ،بعد از بازگشایی حدود 40
درصد سقوط قیمت راتجربه کردتایکی
از سهم هایی باشد که اثر منفی قابل
توجهی بر شاخص داشته است .البته
این نماد از نظر بنیادین وضعیت خوبی
نداشت و هم اکنون بعد از افت شدید
قیمت هم نسبت قیمت به درآمد بسیار
باالیی دارد.با این حال بخش دیگری
از بازار که همچنان درگیر فشار فروش
است ،از نظر بنیادین قوی ارزیابی می
شود .این بخش از بازار اگرچه در برابر
ریزش های سنگین مقاوم و در روزهای
مناسب بــازار صعودی می شوند اما
ترس و هراس موجود در بازار و جریان
خــروج نقدینگی مانع از رشــد مــداوم
قیمت آن ها نیز می ش ــود.در فضای
عمومیومجازیبازارسرمایه،همچنان
انتخابات ریاست جمهوری ،مذاکرات
برجامی و تصمیمات دولت و سازمان
بورس به عنوان متغیرهای مهم در بازار
سرمایه تلقی می شوند و اهالی بازار
امیدوارند بر اثر این متغیرها ،فضای
بازار تغییر کند.

ثبت اطالعات مسکن خانوارها آغاز شد
نوبت بندی  2ماهه برای ثبت واحد مسکونی در سامانه امالک و نحوه محاسبه مالیات خانه های خالی
همه خانوارها از امروز باید اطالعات مربوط
به واحد مسکونی خود را در سامانه امالک و
اسکان ثبت کنند تا وضعیت خانههای خالی
مشخص شــود .براساس مصوبه مجلس ،به
منظور شناسایی قطعی خانه هــای خالی
برای دریافت مالیات ،با فراخوان وزارت راه و
شهرسازی از امروز باید تمام ساکنان ،امالک
خود را در سامانه امالک و اسکان به نشانی
amlak.mrud.irثـــبـــت کنند .به گــزارش
ایسنا ،طبق ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای
با جمعیت بیش از  ۱۰۰هزار نفر که به استناد
سامانه ملی امالک و اسکان به عنوان «واحد
خالی» شناسایی شوند ،از سال دوم به بعد
مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح
زیر خواهند شد:
سال دوم -معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم -معادل مالیات متعلقه
سال چهارم به بعد -معادل یک و نیم ()1/5
برابر مالیات متعلقه
این نرخ ها برای واحدهای مسکونی خالی
متعلق به اشخاص حقوقی دو برابر است.
به این ترتیب  ،به عنوان مثال اگر یک واحد
مسکونی با ودیعه  ۵۰میلیون تومان و اجاره

ماهیانه دو میلیون تومان بیش از چهار ماه
خالی بماند ،در سال اول مشمول ۳۳میلیون و
 ۶۰۰هزار تومان جریمه میشود.شهروندانی
که اطالعات خود را در سامانه ثبت نکنند،از
همه خدمات دولتی،بانکی و یارانه محروم
میشوند.در این راستا ،وزارت راه و شهرسازی
بــرای شناسایی واحــدهــای خالی ،سامانه
امــاک و اسکان را که اطالعات واحدهای
مسکونی کشور در آن درج میشود  ،از بهمن
مــاه  ۱۳۹۸رونــمــایــی و مــردادمــاه ۱۳۹۹

اجرایی کرد و به این سامانه وظیفه دیگری
هم عالوه بر شناسایی خانههای خالی محول
شد که شناسایی محل سکونت خانوار است و
طبق قانون هر خانواری میتواند یک اقامتگاه
دایمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه
فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته
باشد که این موارد مشمول مالیات نمیشوند.
همچنین زما نبندی مراجعه به سامانه ملی
امالک و اسکان برای درج اطالعات سکونتی
و ملکی به این شرح است:

 ۱۹و  ۲۰فروردین سرپرستان خانواری که
آخرین رقم کد ملی آنها  ۹است.
 ۲۱و  ۲۲فروردین سرپرستان خانواری که
آخرین رقم کد ملی آنها  ۸است.
 ۲۳و  ۲۴فروردین سرپرستان خانواری که
آخرین رقم کد ملی آنها  ۷است.
 ۲۵و  ۲۶فروردین سرپرستان خانواری که
آخرین رقم کد ملی آنها  ۶است.
 ۲۷و  ۲۸فروردین سرپرستان خانواری که
آخرین رقم کد ملی آنها  ۵است.
 ۲۹و  ۳۰فروردین سرپرستان خانواری که
آخرین رقم کد ملی آنها  ۴است.
 ۳۱فــروردیــن و اول اردیــبــهــشــت ۱۴۰۰
سرپرستان خانواری که آخرین رقم کد ملی
آنها  ۳است.
 ۲و  ۳اردیبهشت  ۱۴۰۰سرپرستان خانواری
که آخرین رقم کد ملی آنها  ۲است.
 ۴و  ۶ ،۵و  ۷اردیبهشت  ۱۴۰۰سرپرستان
خانواری که آخرین رقم کد ملی آنها یک است.
 ۸و  ۹اردیبهشت  ۱۴۰۰سرپرستان خانواری
که آخرین رقم کد ملی آنها صفر است.
سرپرستانخانواریکهموفقبهثبتنامدرتاریخ
اعالم شده نشوند ،میتوانند از  ۱۰اردیبهشت
تا  ۱۹خرداد برای ثبت اطالعات اقدام کنند.

روحانی :زیر بار سیستم کوپنی نرفتیم
وعده اختصاص بسته معیشتی و کارت اعتباری با پشتوانه سهام عدالت در هفته آینده
رئیس جمهور ضمن اعالم مخالفت صریح با
بازگشت سیستم کوپنی ،از اختصاص بسته
معیشتی در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد
و اعالم کرد :کارت اعتباری با پشتوانه سهام
عدالت و سایر اوراق بهادار در اختیار مردم قرار
خواهد گرفت .این در حالی است که از سال
گذشته تاکنون وعده اختصاص کارت اعتباری
به دارندگان سهام عدالت با کندی محقق شده
است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،حجت االسالم حسن روحانی در
جلسه دیروز هیئت دولت تصریح کرد :دولت
حتی در ایــن جنگ سه ساله حاضر نشد به
توصیه برخی دوستان عمل کند که میگفتند

برای ارزاق عمومی و کاالها سیستم کوپنی را
راهاندازی کنید .ما زیر بار نرفتیم و گفتیم کشور
را به شکل عادی اداره میکنیم .ما میتوانیم
کاال را به اندازه نیاز جامعه به وفور در اختیار
مردم قرار دهیم و این کار را کردهایم و در این
سه سال کاال به وفور در اختیار مردم قرار گرفته
است ،البته قیمت ،نامتعادل و گران بوده و
مردم در فشار بود هاند ،این موضوع را قبول
اما نتوانستند اقتصاد ما
داریم و روشن استّ .
را بشکنند.رئیس جمهور در بخش دیگری
از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن ماه
مبارک رمضان گفت :دیــروز( سه شنبه) در
ستاد اقتصادی دولــت تصمیم گرفته شد و

امروز ( چهارشنبه)به رئیس سازمان برنامه و
بودجه دستور می دهم که در روزهای اول ماه
رمضان یک نوبت اضافی بسته کمک معیشتی
به  ۶۰میلیون نفری که این کمک را دریافت
می کردند ،پرداخت شود.روحانی خاطرنشان
کرد :هفته آینده هم برای ماه رمضان یک کارت
اعتباری الکترونیک با پشتوانه سهام عدالت
 ،یارانه یا سایر اوراق بهادار در اختیار مردم
قرار میگیرد .از این طریق کسانی که سهام
یک میلیونی دارنــد ۱۴ ،میلیون میتوانند
اعتبار داشته باشند و کسانی که سهام 500
هزار تومانی دارند 7 ،میلیون اعتبار دریافت
خواهند کــرد و ایــن یک رفاهی اســت برای

مردم و کمک به تولید کشور.همچنین وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح
اعطای کارت اعتباری خرید به مردم ،گفت:
در مرحله نخست ،مشموالن سهام عدالت و
یارانه معیشتی این کارت را دریافت میکنند.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،محمد شریعتمداری در حاشیه
جلسه هیئت دولــت با اعــام این خبر اظهار
کرد :بدین ترتیب کارت های اعتباری صادر
می شوند که به مردم این امکان را می دهند به
مدت پنج ماه بدون پرداخت یک ریال بهره ،به
صورت موردی یا یک جا کاالهای مورد نیاز را
از فروشگاه های زنجیره ای منتخب تهیه کنند.

اخبار

افزایش سقف وام مسکن ملی
به  150میلیون
حسین بــردبــار -رئیس بنیاد مسکن انقالب
اسالمی از اخذ زمین بــرای احــداث بیش از 78
هزار و  500واحد مسکونی در قالب طرح اقدام
ملیمسکنتوسطایننهادخبرداد.معاونمسکن
شهریبنیادمسکننیزدرپاسخبهپرسشخبرنگار
ما اعالم کرد که افزایش سقف وام مسکن ملی از
 100به  150میلیون تومان توسط بانک مرکزی
پذیرفته شده است.به گزارش خراسان ،علیرضا
تابش دیــروز در نشست خبری سالروز تاسیس
حساب  100حضرت امام (ره) از شناسایی بیش
از29هزارو700متقاضیموثرمسکنملیتوسط
این نهاد با توجه به شرط واریز اولیه خبرداد و گفت:
اعتبارات مورد نیاز دراین بخش حدود 10هزار
و  400میلیارد تومان است که 2979میلیارد
تومانآنازمحلتسهیالتبانکیو 7450میلیارد
تومان از محل آورده متقاضیان تامین می شود و
تاکنون  1192میلیارد تومان از آورده متقاضیان
تامین شده است.جواد حق شناس  ،معاون مسکن
شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز در پاسخ
به خبرنگار ما درباره سقف وام مسکن ملی گفت:
سقف این وام در سال گذشته  100میلیون تومان
بودکهافزایشآنبهرقم 150میلیونتومانتوسط
بانک مرکزی پذیرفته شده است و با نرخ 18درصد
در مناطق شهری پرداخت می شود.

فراخوان برای ثبت نام انتخابات
مدیریت سهام عدالت استانی
رئیس سازمان بورس از آغاز فرایند ثبت نام برای
عضویتدرهیئتمدیرهشرکتهایسرمایهگذاری
استانی سهام عدالت خبر داد و گفت :متقاضیان
عضویت در هیئت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری
استانی تا  ۲۸فروردین در سامانه «ستان» سازمان
بورس و اوراق بهادار ثبت نام کنند .انتخابات اواخر
اردیبهشت تا اواسط خردادماه برگزار خواهد شد.
این در حالی است که سال گذشته با اعتراض برخی
مراکز و کارشناسان ،انتخابات این شرکت ها به
تعویق افتاد و اکنون مشخص نیست تا چه میزان
دغدغه های قبلی رفع شده است.به گزارش پایگاه
خبری بازار سرمایه (سنا) ،سخنگوی شورای عالی
بورس بااشارهبهمصوباتجلسهشورایعالیبورس
گفت :قرار بود این انتخابات اسفندماه برگزار شود،
اما از آن جا که در برخی از استانها ،افــراد کافی
برای عضویت در هیئت مدیره ثبت نام نکرده بودند
و همچنین در برخی موارد فرایند تایید صالحیت
ثبت نام کنندگان مشمول مرور زمان شده بود ،این
نگرانی وجود داشت که انتخابات مناسب و پرشوری
را شاهد نباشیم.رئیس سازمان بــورس و اوراق
بهادار ادامه داد :از همین رو شورای عالی بورس،
مصوب کرد سازمان بورس برنامهریزی مجددی
برایاینموضوعداشتهباشدومجامعاینشرکتها
در تاریخ دیگری برگزار شود.وی گفت :خوشبختانه
بااندکتغییراتیبرنامهپیشنهادیبهتصویبرسیدو
مقرر شد از اواخر اردیبهشت و در چندمرحله مجامع
این شرکت ها برگزار شود .بر این اساس تا تاریخ ۲۸
فروردین افرادی که تمایل دارند به عضویت هیئت
مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی انتخاب
شوند ،فرصت دارند تا در سامانه « ستان» سازمان
بورس و اوراق بهادار ثبت نام کنند.

مصوبات جدید مجلس
در طرح جهش تولید مسکن
مجلس در نشست علنی دیــروز بندهایی از طرح
جهش تولید مسکن را مصوب کــرد.بــه گــزارش
خبرگزاری خانه ملت ،در ادامه بررسی طرح جهش
تولید و تامین مسکن ،سازمان جنگل ها و مراتع
مکلف به اختصاص اراضــی ملی مــورد نیاز برای
شهرک سازی شد و همچنین در ادامه نمایندگان با
تصویبماده 10طرح،دستگاههایدولتیرامکلف
به واگــذاری رایگان اراضی در اختیار ،برای تولید
مسکن کردند.تکلیف وزارت راه و شهرسازی به
تأمین زمین مورد نیاز این طرح با استفاده از اراضی
درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه های
غیر رسمی ،اراضی متصل به بافت شهری و اراضی
دستگاههاوامکانپیشخریدمصالحساختمانیدر
بورسکاالازدیگرمصوباتدیروزمجلسبود.مجلس
همچنین به منظور کاهش هزینه های تولید مسکن
به وزارتخانههای نیرو ،نفت و ارتباطات تکلیف
کرد که حق دریافت هیچ مبلغی جز حق انشعاب از
واحدهای مسکونی را ندارند.

