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اخبار

اقتصاد هند باز هم کوچک شد

رشد اقتصادی هند به منفی  ۷.۵درصد رسید .به نقل
از تریدینگ اکونومیکس ،تداوم محدودیتهای رفت
و آمدی و ممنوعیت فعالیت کس��ب و کارها باعث
شد که رشد اقتصادی ششمین اقتصاد بزرگ جهان
در سه ماهه منتهی به سپتامبر به منفی  ۷.۵درصد
برس��د که دومین رش��د منف��ی متوالی فصلی این
کشور بوده است .آنطور که وزارت آمار هند اعالم
کرده ،بخش بزرگی از این کاهش رش��د مربوط به
منفی ش��دن رش��د مخارج مصرفی بوده که در سه
ماهه س��وم س��ال رشد آن منفی  ۱۱.۳درصد بوده
اس��ت .معدن با رش��د منفی  ۹.۱درصد و س��رمایه
گذاری با منفی  ۷.۳درصد ،دیگر بخش های اصلی
کاهنده رشد اقتصادی بوده اند.طی این مدت میزان
صادرات هند  ۱.۵درصد و میزان واردات این کشور
نیز  ۱۷.۲درصد کاهش پیدا کرده اس��ت .از س��وی
دیگ��ر ام��ا بهترین عملکرد رش��د مربوط به بخش
آب و برق با رش��د  ۴.۴درصد بوده است.متوس��ط
رش��د اقتصادی هند در س��الهای  ۲۰۰۰تا ۲۰۲۰
معادل  ۷.۲درصد بوده اس��ت که س��ریعترین نرخ
رش��د اقتصادی در بی��ن اقتصادهای بزرگ جهان
محس��وب می ش��ود .بهترین عملکرد ثبت شده در
بازه زمانی فوق مربوط به رش��د  ۱۱.۴درصدی در
سه ماهه نخست سال  ۲۰۱۰و کمترین رشد ثبت
شده نیز مربوط به سه ماهه دوم سال  ۲۰۲۰با رشد
منفی  ۲۳.۹درصدی بوده است.

رشد اقتصادی سوئد رکورد زد

بزرگترین اقتصاد اسکاندیناوی بیش از چهار درصد
رش��د کرد .به نقل از س��ی ان بی س��ی ،در سه ماهه
سوم امسال رشد اقتصادی سوئد به مثبت  ۴.۹درصد
رسید که این رقم ،باالترین رشد اقتصادی این کشور
از زمان ثبت آمارهای فصلی رشد تاکنون محسوب
می شود .این رشد  ۰.۶درصد بیشتر از برآورد قبلی و
 ۱۲.۹درصد بیشتر از رشد سه ماهه قبلی محسوب
می شود .در بین بخش های مختلف ،رشد مخارج
مصرف کننده مثبت  ۶.۳درصد و س��رمایه گذاری
ثابت مثبت  ۲.۴درصد اندازه گیری ش��ده اس��ت .در
بخش تجاری ،رشد اقتصادی صادرات  ۱۱.۲درصد
و واردات  ۹.۲درصد اندازه گیری شده است .با وجود
آن که استکهلم به نسبت سایر پایتخت های اروپایی
تعطیلی های بسیار کمتری را برای مقابله با کرونا
اعمال کرد ،بسیاری از کسب و کارها در این کشور
با مشکالت مالی زیادی مواجه شده اند .با این حال
رش��د اقتصادی این کش��ور در مقایسه با بسیاری از
کش��ورهای اروپای��ی در وضعیت بهتری قرار دارد.
در ب��ازه زمانی  ۱۹۸۱ت��ا  ۲۰۲۰میالدی ،باالترین
رش��د اقتصادی ثبت ش��ده این کشور مربوط به سه
ماهه سوم سال  ۲۰۲۰با  ۴.۹درصد و کمترین رشد
اقتصادی مربوط به س��ه ماهه دوم س��ال  ۲۰۲۰با
منفی هشت درصد بوده است.

بانکهای چین افتتاح حساب فلزات
گرانبها را متوقف کردند

بانکه��ای چی��ن از جمله بانکه��ای دولتی این
کش��ور اع�لام کردن��د افتتاح حس��اب جدید برای
س��رمایهگذاری در فل��زات گرانبها را از روز ش��نبه
دربحبوح��ه افزای��ش بیثبات��ی در قیمت داخلی و
جهان��ی فلزات گرانبها متوق��ف میکنند.به نقل از
رویترز،بانک صنعت و تجارت چین طی اطالعیهای
در وب س��ایت خود اعالم کرد افتتاح حس��اب جدید
س��رمایهگذاری در طال ،نقره و س��ایر فلزات گرانبها
را از طریق تمام کانالها یعنی به صورت حضوری،
آنالین یا با تلفن همراه متوقف کرده اس��ت.در این
اطالعی��ه آمده اس��ت«:قیمت داخلی و بین المللی
فلزات گرانبها تحت تاثیر همهگیری ویروس کرونا
و شرایط سیاسی و اقتصادی جهان متزلزل شده و
خطرات بازار و بیثباتی افزایش یافته اس��ت.بانک
مرکزی چین پیش��تر طی بیانیهای اعالم کرده بود
خدمات مربوط به بورس طالی شانگهای را برای
اشخاص از روز شنبه متوقف میکند.

ریزش دالر در معامالت جهانی

ش��اخص دالر ب��ه رون��د نزولی خ��ود ادامه داد .به
نقل از رویترز،شاخص دالر که نرخ برابری آن در
مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد،
در معامالت با  ۰.۱۶درصد کاهش نس��بت به روز
پنجش��نبه در س��طح  ۹۱.۸۲۳واحد بسته شد .نرخ
برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل  ۱.۱۰۴دالر
اعالم شد (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی
معامالت بازارهای ارزی نیویورک محاس��به شده
اس��ت).در تازهترین دور از معامالت ،پوند با ۰.۳۵
درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۳
دالر مبادله شد .یورو  ۰.۳۲درصد باال رفت و با باقی
ماندن در کانال  ۱.۱۹به  ۱.۱۹۵دالر رسید.

منشا فساد در بازار
سرمایهمشخص
نیست

خــبرویـژه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت :متاسفانه علیرغم تالشها و پیگیریهای بسیار زیاد نتوانستهایم منشا و عامالن فساد در بازار سرمایه را پیدا کنیم .محسن علیزاده ،عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس درباره جزییات سلب صالحیت شدن  21مدیر بورسی به دلیل تخلفات انجام شده اظهار داشت :متاسفانه علیرغم تالشها و پیگیریهای بسیار زیاد نتوانستهایم منشا و عامالن
فساد در بازار سرمایه را پیدا کنیم .وی با بیان اینکه مسئوالن و آقایان هیچ همکاری در این زمینه با اعضای شورای عالی و نمایندگان مجلس نمیکنند ،گفت :درباره ارایه جزییات از مدیران بورسی
متخلف تا کنون سه بار نامه رسمی به مدیران سازمان بورس دادهایم و دهها بار به صورت شفاهی موضوع را پیگیری کردهایم اما از ارایه اطالعات خودداری میکنند.

اخبار

گ�روه اقتص�اد کالن:در ش��رایطی که از ابتدای
س��الجاری وع��ده و وعیده��ای بس��یاری در
خصوصهمکاریمالیاتیبااصنافمطرحشده
است،اکنون بررسی ها نشان میدهد بسیاری از
کس��ب و کارهایی که حتی فعالیت هم نداشته
اند باید مالیات کس��ب و کار انجام نش��ده خود
رابپردازند!برایناساس،سازمانمالیاتیتاکنون
ب��هامهالمالیاتیبس��ندهک��ردهواینموضوع
قطعافش��اربیش��تریرادرآیندهبهاصنافوارد
خواه��د کرد.به گزارش«اس��کناس»،بیش از
س��ه میلیون واحد صنفی در کش��ور وجود دارد
ک��هح��دود ۹۰درصدش��بکهتوزیعرادراختیار
گرفته و بهعنوان بزرگترین تش��کل مدنی به
شمارمیروند.اصنافیکهایجادکنندهمیلیونها
ش��غل بودهاند و در صورت ایجاد ش��رایط الزم
ساالنه برای بهسازی ،سرمایه در گردش و حل
معضالت کس��بوکار این بخش  ۲۰۰تا ۲۵۰
هزار شغل دیگر هم ایجاد خواهد شد اما اکنون
بر اثر مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا و
عدمتدبیردولت،چنینموضوعیدورازدسترس
شده است.

چالش های اصناف با تعطیلی های اجباری


علیاصغرمیرابراهیمیرئیساتحادیهرستوران
و سلف سرویس تهران در اعتراض به عملکرد
یک طرفه س��ازمان ام��ور مالیاتی عنوان کرد:
«ش��رایط بد اقتصادی در دو س��ال اخیر ،هیچ
توانی برای صنوف باقی نگذاشته تا مالیاتهای
مختلف��ی چ��ون ارزش اف��زوده و ...را بپردازند،
در حالی که س��ازمان میداند کرونا چه بر س��ر
اقتصاد صنفی آورده ،همچنان اصرار بر اجرای
قوانی��ن خود دارد.دولت همان گونه که اصناف
را همیش��ه در کنار خود داش��ته است امروز هم
باید در کنار اصناف برای حل مشکالت بماند.
سازمان امور مالیاتی از افرادی مالیات اخذ کند
ک��هف��رارمالیاتیدارندآنهاییکهبدونرعایت
ضوابط به کسب و کار مشغول و از دادن مالیات
ب��ه راحتی طف��ره میروند».رئی��س اتحادیه
رس��تورانوس��لفس��رویستهرانباتاکیدبر
اینکه اکنون عوامل بس��یاری منجر به تعطیلی
و کس��ادی رستورانها شده اس��ت ادامه داد«:
متاسفانه قبل از عید این صنف به واسطه وجود
ویروس کرونا با رکود و کس��ادی مواجه ش��د،
بهط��وری که پ��س از تحمل چند ماه ،برخی از
اعض��ا به دلیل پرداخت اجاره بهای س��نگین و

اصناف در برزخ امهال مالیاتی

گرانی حاملهای انرژی ،نتوانس��تند به فعالیت
ادامه بدهند ؛ بنابراین به تعطیلی و ورشکستگی
رسیدند و در حال حاضر برخی با تحمل و تاب
آوردن در امور اقتصادی سعی بر باز نگه داشتن
واحده��ایخ��وددارند».رض��ویکهازفعاالن
صنف کیف و کفش اصفهان اس��ت دراینباره
بهایراس�ینمیگوید:ازنیمههایدومس��ال
 98دچار نوس��انات ش��دید ارزی شدیم که این
موضوع بهشدت بر کسبوکارها تأثیر گذاشت
و تمام امیدمان به ماه آخر سال بود که بهیکباره
با شیوع کرونا بازارها خالی از مشتری شد و این
وضعیت هنوز هم ادامه دارد.وی میافزاید :حال
در این وضعیت ،چگونه کسبه قادر به پرداخت
مالیاتباشنددرصورتیکهمخارجدیگریچون
دستمزد کارگر  ،هزینه بیمه  ،مخارج خانواده و...
وجود دارد که با درآمدهای فعلی قادر به پوشش
نیست .بنابراین در این زمان الزم است بیش از
هر دوره دیگر دولت با اصناف همراهی داش��ته
باشند .چون بههیچوجه تحمل فشار مالیاتی را
نداریم.جعفریانمشاورمالیاتیاتاقاصنافنیزبا
بیان اینکه اصناف به دنبال شیوع ویروس کرونا
وضعیتبسیاربدیپیداکردندگفت:رستورانها،
شیرینی فروش ها و آجیل فروش ها ،پوشاک و
همه اصناف درگیر این قضیه شدند و اگر دولت
کمک نکند وضعیت اصناف و اقتصاد تا دو سه
ماه آینده بغرنج و به شدت سخت تر خواهد شد.
وی در رابطه با نقش اصناف در اقتصاد کش��ور
اف��زود :نمی توان گفت همه اصناف صدردصد
سالمتکارمیکنندچراکهممکناستتعدادی
همتخلفکننداماتعدادمتخلفاندراصنافبسیار
اندکاستواکثرآنهاهمیشهدرخدمتمردمند.

مش��اور مالیاتی ات��اق اصنافدرخصوص تاثیر
پذیری اصناف از شرایط کنونی بیان داشت :هر
صنفیهمانطورکهمجموعهایازخدماتراارائه
می دهد در مقابل دهها خدمات هم دریافت می
کند بنابراین اصناف از تولید تا توزیع مجموعه
هایی به هم پیوسته اند که به دنبال شیوع کرونا
همه آن ها در سراسر کشور درگیر شدند.

خب�ری از تقس�یط و بخش�ش مالیات�ی

نیست!

ایسنانوشت:وضعیتبحرانیکروناوهشدارهای
وزارتبهداشتدررابطهباشرایطموجودموجب
ش��د در نهایت بعد از پیش��نهادهایی که برای
تعطیلی برخی مناطق وجود داش��ت ،ستاد ملی
مقابلهباکروناتصمیمبهاعمالمحدودیتهایی
ازابت��دایآذرم��اهب��هم��دتدوهفت��هبگیرد.
درای��نبی��ن،دولتهمب��رایحمایتازمردم
به خصوص کس��بوکارها و فعاالن اقتصادی
ک��هدر پ��ی محدودیتهاوتعطیالت کرونایی
متضرر شدهاند ،اقداماتی چون پرداخت وام یک
میلیونی به سرپرست خانوارها و امهال مالیاتی
(تمدی��د مهلت ارس��ال اظهارنامه مالیاتی ،لغو
جلسات هیئت اختالف ،تمدید مهلت بخشش
جرایم قابل بخش��ش مالیات) را مجدد مدنظر
قرار داد .این در حالی است که پیش از این هم
حمایتهای مالیاتی دولت از مش��اغل آس��یب
دی��ده از کرونا ح��ول امهال مالیاتی میچرخید
و کارشناس��ان اقتصادی این قبیل حمایتها را
کارس��از نمیدانس��تند اما مجدد دولت آنها را
از س��ر گرفته اس��ت؛ به نحوی که در این زمینه
حیدر مستخدمین حس��ینی میگوید "مالیات
فعالیته��ایاقتص��ادیکهبراثرکروناتعطیل

شدهاندرانبایدبرمبنای۱۲ماهمحاسبهکرد،بلکه
بایدبرایزمانهاییکهفعالیتاقتصادیصورت
گرفتهاست،مالیاتدرنظرگرفتهشود".همچنین
بهاعتقادوی،مالیاتدرزمانهایشیوعویروس
کرونا باید به صورت اقساطی پرداخته شود .در
این بین الزم به ذکر است که طبق اعالم رئیس
کل س��ازمان امور مالیاتی ،جزئیات بسته جدید
مالیاتی برای حمایت از مش��اغل آسیب دیده از
کروناشاملمواردیچونتمدیدیکماههمهلت
تس��لیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره
س��وموچهارمس��ال ۱۳۹۹وسررسیدپرداخت
مالی��ات آن ب��رای کلیه مودیان مالیاتی ،تمدید
بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات
و عوارض تا پایان س��ال جاری ،عدم نیاز صدور
یا تجدید پروانه کس��ب یا کار اشخاص حقیقی
تا پایان امسال به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب
پرداخت بدهی مالیاتی ،توقف وصول مالیات از
اش��خاص حقیقی تا  ۱۰بهمن  ۱۳۹۹و تمدید
مهلتتسلیماظهارنامهمالیاتعملکرداشخاص
حقوقیتا۱۵بهمنسالجاریمیشود .ازسوی
دیگر ،بعد از اتمام محدودیتها و امکان مشاغل
برایفعالیتهماگرآنهادرآمدیبدستبیاورند؛
صرفهزینههاوخساراتمتحملشدهمیکنند
یا برای شروع فعالیت تولیدی خود و تامین مواد
اولی��ه ب��ه آن درآمد نیاز دارند که با این تفاس��یر
توانپرداختمالیاتتعیینشدهراندارند  .طبق
قوانین مالیاتی ،پرداخت مالیات و تعیین نرخ آن
براساس میزان درآمد افراد و به صورت پلکانی
است؛ یعنی هر چه بر میزان درآمد افراد افزوده
ش��ود،مالیاتبیش��تریهمبایدپرداختکندو
در صورتی که فردی درآمدی نداشته باشد ،آن
ش��خصازپرداختمالیاتمعافمیش��ودکه
بااینحس��اب،افرادوفعاالناقتصادیآس��یب
دیده از کرونا نیز ،باید مشمول این قانون باشند
اماسازمانمالیاتیتاکنوندراینزمینهمجددبه
امهال مالیاتی اکتفا کرده است.عالوه براین ،در
راستایاینامراینسوالدرذهنشکلمیگیرد
کهاگرقراراستتاحمایتیازاقشارآسیبدیدهاز
کروناشکلبگیردکهآنحمایتکارسازنیستو
در واقعیت حمایتی صورت نمیگیرد ،چرا اصرار
بر اجرای آن وجود دارد و تصمیمی برای ابالغ و
اجرایحمایتیکارسازکهباریازدوشمشاغل
و فعاالن اقتصادی در کنار روزهای س��خت و
پرفشار کرونایی بردارد ،گرفته نمیشود؟

سرپرستسازمانخصوصیسازیتوصیهکرد:

برایبهرهمندیازمزایایسهامعدالتدرسجامثبتنامکنید
 ۵۰درصدازسهامداراندراینمجمعکهبهصورتالکترونیکیبرگزارمی
شود شرکت کنند و چنانچه در مرحله اول تعداد شرکت کنندگان به حد
نصاب الزم نرسد باید نسبت به برگزاری مجدد مجمع اقدام کرد.عالئی
ادامه داد :بسیاری از سهامداران غیر مستقیم به دلیل عدم اطالع رسانی
کافی تاکنون برای دریافت کد بورسی اقدام نکرده اند که الزم است این
افراد برای حضور در مجامع و بهره مندی از دیگر مزایای سهام عدالت از
جملهدریافتسودسالیانهوتقاضایعضویتدرهیاتمدیرهشرکتهای
استانی با ثبت نام در سامانه سجام نسبت به دریافت کد بورسی اقدام و از
اینتسهیالتاستفادهکنند.ویبابیاناینکهسرمایهشرکتهایسرمایه
گذاریاستانیمتشکلازسهامافرادیاستکهروشمدیریتغیرمستقیم
سهام عدالت را انتخاب کردند ،گفت :در حال حاضر سهام افراد بر اساس
همان استانی که موقع ثبت نام در آنجا ساکن بوده اند احصا و به شرکت
سرمایهگذاریاستانمربوطمنتقلشدهوبرهمینمبنا وبراساستعداد

گروهاقتصادکالن:سرپرس��تس��ازمانخصوصیسازیگفت:حدود۳۰
میلیوننفرازسهامدارانسهامعدالتروشغیرمستقیمرابرایمدیریت
سهامش��انانتخابکردندکهالزماس��تهرچهزودتردرس��امانهسجام
ثبت نام و کد بورسی دریافت کنند تا از مزایای سهامشان بهره مند شوند.
حسن عالئی در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به پذیرش ۲۹شرکت سرمایه
گذاری استانی سهام عدالت در بورس اظهار کرد :مراحل پذیرش شرکت
های استانی طی چند ماه گذشته به خوبی طی شده و در حال حاضر ۲۹
شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در بورس پذیرش شده اند و
شرکت سرمایه گذاری استان البرز نیز هم اکنون در شرف تاسیس است و
بهمحضنهاییشدن ،مراحلپذیرشدربورسراطیخواهدکرد.معاون
واگذاریسهاموبنگاههایسازمانخصوصیسازیبااعالماینکهبهزودی
مجامععمومیپنجاستانبهصورتالکترونیکیبرگزارخواهدشد،افزود:
براساسسازوکارهایقانونتجارتبرایبرگزاریاینمجامعالزماست

سهامدارانشرکتهایسرمایهگذاریهراستانسرمایهشرکتهامتفاوت
است.سرپرستسازمانخصوصیسازیافزود:چنانچهسهامدارانحضور
فعال و پویا در برگزاری مجامع شرکت داشته باشند و هیات مدیره توانا و با
صالحیت را انتخاب کنند این پتانسیل در شرکت های استانی وجود دارد
که ارزش سهام افراد رشد چشمگیری داشته باشد.بر اساس این گزارش،
آدرساینترنتیسامانهسجام sajam.irاست.

کمترین تورم آبان مربوط به استان تهران بود
گروه اقتصاد کالن:مرکز آمار اعالم کرد :بیشترین نرخ تورم ماهانه
خانوارهای کش��ور در ماه آبان مربوط به اس��تان ایالم با  ٨.٨درصد
افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با ٣.٢
درصد افزایش است.به گزارش اسکناس،مرکز آمار ایران ،شاخص
قیمت مصرف کننده به تفکیک اس��تان در آبان  ١٣٩٩را منتش��ر
کرد .بر اس��اس این گزارش در آبان ماه  ١٣٩٩عدد ش��اخص کل
برای خانوارهای کشور ( )١٣٩٥=١٠٠به ٢٧٥.٠رسید که نسبت به ماه
قبل  ٥.٢درصد افزایش نشان میدهد .در این ماه بیشترین نرخ تورم
ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایالم با  ٨.٨درصد افزایش و
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با  ٣.٢درصد افزایش
اس��ت .درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم
نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور  ٤٦.٤درصد میباشد .بیشترین
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان کرمانش��اه ( ٥٤.٥درصد) و
کمترین آن مربوط به استان قم ( ٤٢.٩درصد) است .نرخ تورم دوازده
ماهه منتهی به آبان ماه  ١٣٩٩برای خانوارهای کش��ور به عدد ٢٩.٠

خانوارهای شهری


درآب��انم��اه ١٣٩٩ع��ددش��اخصکلب��رایخانوارهایش��هری
( )١٣٩٥=١٠٠به ٢٧٢.٦رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٧درصد افزایش
نشان میدهد .در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری
مربوط به استان ایالم با  ٧.٨درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه
مربوط بهاستانتهرانبا ٣.١درصد افزایش است .درصد تغییر شاخص
کلنسبتبهماهمشابهسالقبل(تورمنقطهبهنقطه)برایخانوارهای
ش��هریکش��ور ٤٥.٧درصداس��ت.بیشتریننرختورمنقطهبهنقطه
خانوارهای شهری مربوط به استان کرمانشاه ( ٥٣.٩درصد) و کمترین
آن مربوط به استان مازندران ( ٤٢.١درصد) است .نرخ تورم دوازده ماهه
منتهی به آبان ماه  ١٣٩٩برای خانوارهای شهری به عدد  ٢٩.٠درصد
رسید.بیشتریننرختورمدوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٣.٩

بازار س��رمایه نخس��تین روز کاری خود در هفته
ج��اری را ب��ا چراغ س��بز آغاز کرد و ش��اخص کل
ای��ن ب��ازار بی��ش از  ۲۳واحد افزای��ش یافت .به
گزارش ایس��نا ،ش��اخص کل بازار س��رمایه با ۲۳
ه��زار و  ۵۴۸واح��د افزای��ش رقم ی��ک میلیون و
 ۳۹۰هزار واحد را ثبت کرد .شاخص کل با معیار
ه��م وزن نی��ز با  ۶۳۹۹واحد افزایش در رقم ۴۰۱
هزار و  ۵۳۱واحد ایس��تاد.معاملهگران امروز یک
میلیون معامله به ارزش  ۱۶۶هزار و  ۳۳۷میلیارد
ریال انجام دادند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
ف��والد مبارکه اصفه��ان ،ملی صنایع مس ایران،
پاالیش نفت اصفهان ،س��رمایهگذاری نفت و گاز
و پتروش��یمی تامین و پاالیش نفت تهران نسبت
به س��ایر نمادها بیش��ترین تاثیر مثبت و در مقابل
ایران خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
منفی را روی بورس گذاشتند.ش��اخص فرابورس
هم با  ۳۷۱هزار و  ۹۶واحد افزایش رقم  ۱۷هزار
و  ۳۲۲واح��د را ثب��ت کرد.معاملهگ��ران این بازار
 ۷۹۱هزار معامله به ارزش  ۶۰هزار و  ۵۱۷میلیارد
ریال انجام دادند.بیمه پاسارگاد ،پلیمر آریاساسول،
پتروش��یمی زاگرس ،پتروش��یمی مارون ،صنعتی
مینو ،پتروش��یمی تندگویان و بانک دی نسبت به
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس
گذاشتند.

 ۲۴۸هزار نفر فروش
سهام عدالت خود را لغو کردند

مدیرعامل ش��رکت سپرده گذاری مرکزی گفت:
 ۲۴۸ه��زار نفر از س��هامداران ،س��فارش فروش
س��هام عدالت خود را لغو کردند .حس��ین فهیمی
در خص��وص آخری��ن وضعی��ت س��هام عدالت از
س��وی سهامداران گفت :بر اس��اس آخرین آمار،
 4میلیون و  31هزار نفر س��فارش فروش س��هام
عدال��ت خ��ود را تکمیل کردند که از این میزان3 ،
میلیون و  236هزار نفر وجه خود را دریافت کرده
و مابقی نیز در فرآیند فروش قرار دارند.مدیرعامل
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وج��وه افزود :همچنین با امکان جدیدی که برای
سهامداران عدالت فراهم شده است 248 ،هزار نفر
سفارش فروش خود را لغو کردهاند؛ اما باید گفت
که در مجموع از ابتدای آزادس��ازی سهام عدالت،
 13هزار و  291میلیارد تومان وجه فروش س��هام
عدالت به حس��اب س��هامداران واریز ش��ده است.
4میلیون و  31هزار نفر س��فارش فروش س��هام
عدال��ت خ��ود را تکمیل کردند که از این میزان3 ،
میلیون و  236هزار نفر وجه خود را دریافت کرده
و مابقی نیز در فرآیند فروش قرار دارند.

ادارات امور مالیاتی در مناطق قرمز
یک هفته تعطیل شدند

بر اس��اس ابالغیه رئیس س��ازمان امور مالیاتی،
ادارات کل این سازمان در مناطق با وضعیت قرمز
کرونایی یک هفته تعطیل شدند.امید علی پارسا
در بخشنامه ای به واحدهای ستادی و ادارات کل
امور مالیاتی سراس��ر کشور اعالم کرد ،بر اساس
مصوبات س��تاد کرون��ا ادارات امور مالیاتی که در
ش��هرهای با وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند تا
پای��ان هفته ج��اری تعطیل خواهند بود.همچنین
ادارات��ی که وضعی��ت کرونا در آنها زرد یا نارنجی
مباش��د تابع دستورات و تصمیمات ستاد کرونایی
استانی میباشند.

طرح بانک مرکزی برای
مبارزه با قمار و شرطبندی

مرکز آمار اعالم کرد؛

درصدرسید.بیشتریننرختورمدوازدهماههمربوط بهاستانهرمزگان
( ٣٤.٢درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٥.٤
درصد) است.

صعود  ۲۳هزار واحدی بورس

درصد) و کمترین آن مربوط به استانهای آذربایجان غربی و خراسان
رضوی ( ٢٥.٤درصد) است.

خانوارهای روستایی


درآب��انم��اه ١٣٩٩ع��ددش��اخصکلبرایخانوارهایروس��تایی
( )١٣٩٥=١٠٠به ٢٨٨.٦رسید که نسبت به ماه قبل ٧.٦درصد افزایش
داشته است .در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی
مربوط به استان ایالم با ١٣.٧درصد افزایشوکمترین نرختورم ماهانه
مربوط به استان سیستان وبلوچستان با  ٤.٢درصد افزایش میباشد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به
نقطه) برای خانوارهای روستایی  ٥٠.٣درصد میباشد .بیشترین نرخ
تورم نقطه به نقطه مربوط به استان بوشهر ( ٦٠.٤درصد) و کمترین آن
مربوطبهاستانتهران(٤١.٨درصد)است.نرختورمدوازدهماههمنتهی
به آبان ماه  ١٣٩٩برای خانوارهای روستایی به عدد  ٢٨.٨درصد رسید.
بیشتریننرختورمدوازدهماههمربوطبهاستانهرمزگان(٣٤.٨درصد)
و کمترین آن مربوط به استان خوزستان ( ٢٣.٩درصد) است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از اجرایی
ش��دن ط��رح این بانک در «ح��وزه مبارزه با قمار
و ش��رطبندی» خب��ر داد و گف��ت :برای انجام هر
تراکن��ش ،بای��د «مب��دأ»« ،مقص��د» و «بابت»
آن مش��خص باش��د .هرچی��زی ک��ه خالف این
امر اس��ت ،طبیعت ًا تراکنش مش��کوک محس��وب
میش��ود .مهران محرمیان ،معاون فناوری های
نوین بانک مرکزی ،از  105پروژهای میگوید که
س��ه هدف راهبردی را ش��امل «ایجاد شفافیت»،
«رونق» و «منصفانه بودن» محیط کس��بوکار
دنبال میکنند .به گفته او این سه هدف براساس
وظای��ف تنظیمگری بانک مرکزی تدوین ش��ده
اس��ت.مهران محرمیان با اش��اره به  105پروژه
ای ک��ه از س��وی معاونت فناوریه��ای نوین در
دس��ت اقدام اس��ت،گفت :تعداد این پروژهها رقم
پویای��ی اس��ت و ام��کان دارد در طول زمان تغییر
کند .تقریب ًا بهرهبردار نیمی از این پروژهها معاونت
فناوریه��ای نوی��ن بانک مرکزی اس��ت و نیمی
دیگر نیز ش��امل پروژههایی اس��ت که بهرهبردار
آنها سایر بخشهای بانک مرکزی هستند.معاون
فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به ادارات
فع��ال در این پروژهها گف��ت :در معاونت فناوری
های نوین ،سه اداره شامل «نظام های پرداخت»،
«مهندس��ی ن��رم اف��زار» و «اداره زیرس��اخت و
پش��تیبانی فن��اوری اطالع��ات» در این پروژه ها
فعالند که بیش��ترین تعداد پروژهها ابتدا به ادارات
«نظامه��ای پرداخت»« ،مهندس��ی نرم افزار» و
پس از آن به اداره «زیرساخت و پشتیبانی فناوری
اطالعات» مرتبط است.

