اقتصاد

۱۴
شاخص
تورم پایین اما کم خاصیت
کاالهای غیر خوراکی برای
دهک های پایین

نرخ تورم فروردین 1400در شرایطی38.9
درصد بوده که جزئیات آن به تفکیک دهک
هــای هزینه ای بیانگر فشار بیشتر قیمت
کــاالهــای خــوراکــی بر بودجه خانوارهای
متوسط و ضعیف و همچنین تــورم کمتر
کاالهای غیر خوراکی بــرای این خانوارها
نسبت به دهک های ثروتمند است.

بازار خبر

بازاربه هم ریخته لوازم خانگی!
تسنیم -مــشــاهــدات فـــروش ه ــای اینترنتی
محصوالت لوازم خانگی نشان از آن دارد که عمده
کارخانه داران و تولیدکنندگان در شرایط فعلی به
دلیل نبود خریدار ترجیح می دهند سودهای باالی
خود را در محصوالت حذف کنند و آن ها را با حداقل
قیمت به فروش برسانند اما گالیه هایی نیز در این
حــوزه مطرح شده است چرا که بنابر اعــام ستاد
کرونا باید فروشگاه های زنجیره ای نیز از فروش
لوازم خانگی جلوگیری کنند .اما وضعیت عرضه
محصوالت در فروشگاه های زنجیره ای نشان می
دهد بخشی از آن ها به این ممنوعیت ها متعهد
نیستندولوازمخانگیرابهفروشمیرسانند.عالوه
بر این تعدادی از تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز با
شروع فصل گرما از شرایط سوءاستفاده کرده و در
برخی از محصوالت خود که در این فصل استفاده
زیادی می شود افزایش قیمت هایی را اعمال کرده
اند این درحالی است که قرار بود در سه ماه نخست
امسالقیمتهیچکدامازکاالهاتغییرنداشتهباشد.

مرکز تخصصی فروش امتیاز
مسکن ملی!
ایسنا -با آن که مسئوالن بارها از غیرقانونی
بودن فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی
مسکن صحبت ک ــرد هان ــد ،بــه ظــاهــر خــریــد و
فرو شها به شکل غیررسمی در جریان است
تــا جــایــی کــه بــرخــی افـــراد در فــضــای مجازی
آگهیهایی با عنوان «مرکز تخصصی خرید و
فروش امتیاز مسکن ملی» درج میکنند.

آهن با وجود رکود بازار هزار تومان
گران شد

نرخ ارز

(سامانهسنا)

دوشنبه  6اردیبهشت 1400
 13رمضان .1442شماره 20645

دالر

)0(233/339

یورو

پوند

324/482 279/770

نیم سکه

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

35/953

69/939

10/095/060

)1100000(101/800/000

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

134/178

102/111

36/000/۰۰۰ 56/500/۰۰۰

دومینوی سقوط ارزهای دیجیتال
در ترکیه

پیشنهاد روحانی در روزهای رکود بورس برای بازگشت رونق به بازار

روحانی:بانکهابهسرمایهگذارانبورسیوامبدهند!
بــورس در حالی دومین روز کاری
هفته را هم با افت قیمت ها و شاخص
ها پشت سر گذاشت که قرار است در
جلسه امــروز ســران قوا مسئله بازار
سرمایه کشور بررسی شود و رئیس
جمهور هم در جلسه ستاد اقتصادی
دولت ،یک پیشنهاد بانکی برای رونق
بورس داد که کمی عجیب است!
به گزارش خراسان ،دیروز شاخص
کــل بـــورس  11هـــزار واحـــد دیگر
افــت کــرد و به سطح یک میلیون و
 187هــزار واحــد بازگشت .حدود
 90درصـــد بــــازار صــف فـــروش را
تجربه کردند و نقد شوندگی فقط
در بخش کوچکی از بــازار مالحظه
شد.در پی تداوم شرایط رکودی در

بورس ،اعتراض ها و درخواست ها
بــرای رسیدگی دولــت به وضعیت
بازار سرمایه هم ادامه دارد .کمپین
ها و نامه نگاری های کارشناسان
و همچنین فعاالن بــازار در آستانه
جلسه سران قوا از جمله این موارد
است.قراراستدرجلسهامروزسران
قوا به موضوع بازار سرمایه رسیدگی
شود.البته موضوع بورس ،در جلسه
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
که دیروز برگزار شد نیز مطرح شد و
رئیس جمهور ضمن انتقاد از ورود
غیر کارشناسی فعاالن سیاسی به
موضوع بورس پیشنهاد داد که بانک
ها به سرمایه گــذاران وام بدهند تا
رونق به بورس بازگردد .پیشنهادی

که با توصیه هــای کارشناسی هم
خوانی نــدارد.بــه گــزارش سنا ،در
دویــســت و بیستمین جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت که روز
یکشنبه به ریاست رئیس جمهور
برگزار شــد ،گزارشی از وضعیت و
شرایط بازار سرمایه از سوی رئیس

آمریکا سراغ مالیات بردالالن رفت
در شرایطی که مهار مالیاتی سوداگران در ایران سال هاست با تعلل دولت
مواجه است ،آمریکا سنگین ترین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کرد
در شرایطی که انواع و اقسام مالحظات برای
وضع مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما ،با
هدف مهار سوداگری در بازارهای مالی مطرح
می شــود ،در آن ســوی دنیا و در بــزرگ ترین
اقتصاد جهان ،دولت آمریکا به دنبال افزایش
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به باالترین نرخ
خود در دنیا ،آن هم با هدف تامین منابع بسته
محرک اقتصادی است.
▪مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

به گــزارش خراسان ،چند سالی می شود که
کارشناسانبرلزوموضعپایههایمالیاتینظیر
مالیات بر عایدی سرمایه آن هم تنها برای مهار
سفته بازی در بازارهای کشور تاکید می کنند.
موضوعی که هر بار ،انواع تحذیرها و مالحظات
درمقابلآنمطرحوموجبشدهتاکالفسیاست
گذاری در این عرصه همچنان سردرگم باقی
بماند .با این حال ،بررسی ها نشان می دهد این
مالیاتنهتنهادرکشورهایدیگربهکارگرفتهمی
شود ،بلکه حتی در کشوری مانند آمریکا دولت
اینکشوردرحالبررسیرشدنرخاینمالیاتبا
هدفدرآمدزاییدولتنیزاست.عایدیسرمایه،
بهطورخالصهبهتفاوتارزشیکداراییدرزمان
فروشنسبتبهزمانخریدگفتهمیشود.بهاین
ترتیب مالیات بر این افزایش ارزش ،به خصوص
در زمانی که سرمایه ها دچار رشد غیر طبیعی

میشودموجبکنترلتمایلبهسفتهبازیدر
بازارهاخواهدشد.گزارشخبرگزاریفارس
وهمچنینپایگاهخبریسیانبیسیدراین
زمینه جزئیاتی از طرح جدید مالیاتی رئیس
جمهور آمریکا را تشریح کرده است .بر این
اساس ،جو بایدن قصد دارد تا با باال بردن نرخ
مالیاتبرعایدیسرمایهبرایسرمایهگذاران،
برای بسته چند هزار میلیارد دالری محرک
اقتصادی آمریکا ،منابع مالی تامین کند .در
این خصوص  ،احتما ًال بــرای خانوارهای با
درآمد بیش از یک میلیون دالر در سال ،نرخ
مالیاتبرعایدیسرمایه(بلندمدتیعنیبرای
فروش دارایــی که بیش از  12ماه نگهداری
شده است) از  23.8به  43.4درصد خواهد
رسید.نکته قابل توجه این جاست که چنین
طرحی طبق اظهارات کارشناسان ،موجب
وضعباالتریننرخمالیاتبرعایدیسرمایهدر
دنیاخواهدشد.

ســازمــان ب ــورس کشور ارائـــه شــد و
راهکارهای پیشنهادی برای ثبات
و رونق ،ایجاد آرامش و تعادل در این
بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
.روحانی اظهار کرد :سیستم بانکی
در این شرایط می تواند به کمک بازار
بورس بیاید و با ایجاد امکان الزم برای

اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران
بورسی ،رونق را به بازار بازگرداند.
وی سیاسی کردن بازار سرمایه و ورود
غیر کارشناسی فعاالن سیاسی در
اظهارنظردربارهبورسراازمشکالت
امروز بازار سرمایه برشمرد و گفت:
بــازار سرمایه ،بــازار بسیار حساسی
اســــت و بــرخــی اظــهــارنــظــرهــای
نسنجیده می تواند بر شرایط این
بــازار تاثیر گذار باشد.این پیشنهاد
رئیس جمهور در حالی است که بارها
از مردم خواسته شده است با منابع
مازاد خود به بورس بیایند و به هیچ
وجه با منابع ضروری ،فروش دارایی
هــا یــا اســتــقــراض دســت بــه سرمایه
گذاری در بورس نزنند.

افزایش قیمت خودرو در روزهای افت دالر

ایسنا -تعطیلی کسب و کارها به دلیل اوج
گرفتن شیوع ویروس کرونا سبب شده است
عنان بــازار خــودرو به دست دالالن بیفتد
و قیمتگذار یها در سایتهای خرید و
فروش صورت گیرد .در چنین
قیمت-میلیون تومان
شرایطی قیمت خودروهای دو
پژو  206تیپ 2
خودروساز بزرگ کشور در یک
دنا
مــاه منتهی به  3اردیبهشت،
پژو پارس
افزایش تا  34میلیون تومانی
پژو  207دنده ای
را نشان می دهد .در این میان
سمند ال ایکس
مــحــصــوالت منتخب ایـــران
پژو GLX 405
خودرو از 5تا 34میلیون تومان
رانا
و محصوالت منتخب سایپا از 2
ساینا
تا 18میلیونتومانرشدقیمت
سایپا 131
داشته اند .این در حالی است
کوییک دنده ای
که نرخ ارز در بازه مورد بررسی
تیبا 2
شاهد افت نسبی هم بوده و از
سایپا 111
بیش از  24هزار و  700تومان

در اولین روز کاری امسال به کمتر از  23هزار و
 400تومان رسیده است .جزئیات بیشتر رشد
و حدود قیمت خودروها (به میلیون تومان) در
این مدت به شرح جدول زیر است:
 3فروردین
184
252
206
260
180
179
200
130
106
138
126
125

اخبار

 ۳اردیبهشت
218
270
218
272
191
187
206
148
116
145
132
127

ناظر مالی ترکیه اعــام کرد تمامی حسابهای
بانکی بورس « ِوبیتکوین» را بسته و کارکنان آن
را دستگیر کــرده است.به گزارش مهر به نقل از
راشــاتــودی ،ناظر مالی ترکیه اعــام کرد تمامی
حسابهای بانکی بــورس « ِوبیتکوین» را بسته
و کارکنان آن را دستگیر کرده است.کمی پیش
از این دستگیریِ « ،وبیتکوین» که یکی از پنج
ب ــورس بــرتــر ارزهـــای دیجیتال در ترکیه است
اعالم کرد تمام فعالیتهای خود را متوقف کرده
استِ «.وبیتکوین» اعالم کرده بود این تعطیلی
به علت این بوده که بورس با حجمی غیرعادی از
تراکنشها روبه رو شده و خواهان بررسی دقیقتر
ضوابط و مقررات قانونی بوده است.پیش از این
رقیب « ِوبیتکوین» ،بورس تودکس ،به صورت
ناگهانی فعالیتهای خود را تعطیل کرده و رئیس
آن ،با دو میلیارد دالر از سرمایه سرمایهگذاران ترک
به خارج از کشور گریخته بود.گزارش مهر حاکی
است حجم معامالت « ِوبیت کوین» روزانــه به ۶۰
میلیون دالر میرسیده که  ۵۰درصد آن را بیت
کوین تشکیل میداده است.

 250هزار تن؛ آمار میوه های انبار
شده در معرض فساد
روزگذشتهآماریازمیوههایانبارشدهدرمعرض
فساد اعالم شد که نشان می دهد  250هزار تن
میوه شب عید که شامل سیب و مرکبات است ،در
معرض فساد قرار دارد.به گزارش فارس ،رئیس
اتحادیه بارفروشان تهران گفت ۲۵۰ :هــزار
تن میوه در انبارها و سردخانههای تهران در
آستانه فاسد شدن است این ها از سوی دالالن،
کشاورزان و بارکنان در انبارها و سردخانهها
ذخیره شده است که اگر تا  ٢٠اردیبهشت به
فروشنرسدکامالفاسدمیشود،ازمجموع٢۵۰
هزار تن سیب و پرتقال  ۱۵٠هزار تن آن سیب و
 ١٠٠هزار تن دیگر پرتقال است .وی افزود :قبل
از عید که هر کیلوگرم پرتقال به قیمت  ١٠تا ١٢
هزار تومان به فروش می رسید به فعاالن این حوزه
اعــام کردیم که کل مرکبات خود به خصوص
پرتقال را به بازار عرضه کنند اما آن ها برای سود
بیشتر طمع کردند و به حرف ما گوش ندادند.

تسنیم-درشرایطرکودبازارکهامیدکاهشقیمت
هابرایمصرفکنندگانبهوجودآمدهبودآهنهزار
تومان گران شد .رئیس اتحادیه فروشندگان آهن
گفت :با افزایش قیمت فوالد در بازارهای جهانی
تغییرات قیمتی نیز در محصوالت فوالدی در داخل
کشور به وجود آمده است اما به اعتقاد ما این افزایش
قیمت در بازار داخلی منطق خاصی ندارد .به گفته
رستگار ،هم اکنون هر کیلو میلگرد در بازار 13هزار
و 900تومانقیمتگذاریشدهوقیمتآهننیزدر
همینحدوداستکهنسبتبهدوهفتهگذشتهرشد
هزار تومانی را نشان می دهد.
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