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مع��اون فناوریه��ای نوین بان��ک مرکزی از عدم
پذیرش تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی
از پنجم بهمن خبر داد .مهران محرمیان با اش��اره
ب��ه ای��ن موضوع که برای اش��خاص حقیقی« ،کد
ملی» و برای اش��خاص حقوقی« ،شناس��ه ملی»
آنه��ا« ،کد ش��هاب» قلمداد میش��ود ،تاکید کرد:
ن امس��ال ،تم��ام تراکنشهای بدون
از پنجم بهم 
کد ش��هاب در «س��اتنا» برگش��ت می خورند .این
اق��دام تاثی��ری بر فعالیت مش��تریانی که اطالعات
هویتی ایش��ان نزد بانک ها و موسس��ات اعتباری
موجود اس��ت ،نخواهد داش��ت و صرفا حساب ها
و تراکنش هایی را که فاقد شناس��ه ملی هس��تند،
متاثر خواهد کرد  .وی درخصوص شناسایی هویت
تراکنشهای بانکی گفت :در راستای اجرای قانون
از چند سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام
تراکنشهای بانکی مطمئن شویم و بتوانیم از انجام
تراکنشهایی که مشخص نیست به کدام شخص
حقیقی یا حقوقی مربوط هستند ،جلوگیری کنیم و
در این زمینه ،تاکنون فعالیتها و اقدامات زیادی به
ویژه در تعامل با سازمان ثبت احوال ،سازمان ثبت
ش��رکتها ،وزارت کشور و سایر نهادهای ذیربط
انجام ش��ده است.محرمیان با بیان اینکه با زحمات
همکاران در ش��بکه بانک��ی مقدمات اجرای کامل
قانون فراهم ش��ده اس��ت ،تصریح کرد :در صورتی
که تراکنش س��اتنای هموطنان برگش��ت داده شد،
میتوانند مش��کل را از طریق بانک مبدا پیگیری و
بان��ک موظ��ف به راهنمای��ی و همکاری برای حل
مشکل است.

خبر خوش برای
جامان دگان سهام ع دالت

مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت البرز گفت:
جزئیات طرح تخصیص سهام عدالت به جاماندگان
تصویب شد .اکبر حیدری در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :تخصیص سهام عدالت به جاماندگان طی چند
ماه گذشته توسط کمیسیون اقتصادی مورد بررسی
قرار گرفت و جزئیات آن به تصویب رسید.سخنگوی
ش��رکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت،
افزود :با توجه به اینکه تخصیص س��هام عدالت به
جامان��دگان ب��رای دولت ب��ار مالی دارد و دولت نیز
مدعی بود که منابع کافی مالی برای این کار ندارد،
طی نشستی در مجلس شورای اسالمی  ،نحوه تامین
منابع مالی اجرای طرح نیز مشخص شد.این مسئول
تصریح کرد :پس از تصویب طرح فوق در کمیسیون
تلفیق برای اجرا به دولت ارسال خواهد شد؛ اولویت
تخصیص س��هام عدالت به روستانشینان ،عشایر و
اقشار کم درآمد است.حیدری اشاره کرد :این افراد
با توجه به بررسیهایی که دولت در حوزه تخصیص
طرحهای معیش��تی داش��ته شناسایی شدهاند البته
دو میلیون نفری که با داش��تن کاغذ ثبت نام دوره
قبلی از س��هام عدالت جاماندهاند نیز س��هام عدالت
دریافت خواهند کرد.

گروه اقتصاد کالن:چش��م انداز تیره و تار ادامه
شیوع ویروس کرونا و احتماال پایداری تحریم
های اقتصادی،حاکی از این واقعیت اس��ت که
زندگیاقشارفرودستجامعهوخصوصاکارگران
باید مورد بررس��ی و تصمیم گیری جدی برای
بهبود،قرار بگیرد.به گزارش«اس��کناس»،این
واقعیت غیرقابل انکار اس��ت که زندگی بخش
بزرگی از مردبگیران ایرانی،با درآمدهای فعلی
قابل ادامه دادن نیس��ت و دولت وظیفه دارد به
معیش��ت این بخش بزرگ توجه خاص داشته
باشد.

انتظار نمیرود وضعیت معیشتی خانوارها

بهبود یابد

مرک��زپژوهشه��ایمجلسدرگزارش��یبه
وضعی��ت معیش��ت خانوارها پرداخت��ه که در
بخشهای��یازآنآم��دهاس��ت:افزایشقابل
توجه هزینههای زندگی در کنار رکود اقتصادی
باعث ش��ده است در حالیکه خانوارهای ایرانی
هنوز به سطح درآمد سال  ۱۳۹۶نرسیدهاند ،با
افزایش قابل توجه در هزینههای به خصوص
هزینه خوراک مواجه ش��وند ،همین امر باعث
شده تا در سال  ،۱۳۹۸وضعیت معیشتی خانوار
نس��بت به سال  ۱۳۹۷به لحاظ استانداردهای
زندگی کاهش یابد ،این موضوع قاعدت ًا در سال
 ۱۳۹۹با تورم فزاینده این سال و رکود ناشی از
کرونا ش��دت گرفته است.رفاه خانوار ایرانی در
یک دهه گذشته ،با کاهش قابل توجهی مواجه
ش��ده به طوری که خانوارهای ایرانی از س��ال
 ۱۳۹۰ب��ه بع��د به طور مرتب کاهش در میزان
کالریدریافتیداش��تهاندوبیش��ترینکاهش
نیز در س��ال  ۱۳۹۷با  ۴تا  ۵درصد کاهش در
می��زان کالری دریافت��ی ،به ترتیب میانگین و
میانه کالری دریافتی ،رخ داده است.براس��اس
گزارش مرکز پژوهش های مجلس،چشم انداز
وضعیت معیشتی خانوارها در سال ۱۳۹۹تحت
تاثیر عوامل متعددی قرار دارد:
-۱کرون��اوبی��کاریگس��تردهدردهکهای
پایین درآمدی
رکود ناشی از کرونا باعث شده تا تعداد زیادی
از مشاغل کم کیفیت و خوداشتغالی که بیشتر
دهکهای پایین درآمدی به آن مشغول بودند
ازبی��نبرون��د.تنهادربهار ۱۳۹۹درحدودیک

و نیم میلیون شغل از بین رفته و این موضوع به
شدت بر وضعیت معیشت خانوار اثرگذار خواهد
ب��ود زیرا در گروههای پایی��ن درآمدی ،درآمد
حاصل از شغل تنها منبع درآمد است .بنابراین
از این منظر انتظار بدتر شدن وضعیت معیشتی
خانوارها وجود دارد.
 -۲اث��ر متف��اوت رش��د بر وضعیت معیش��ت
خانوار
برای س��ال آینده تحت س��ناریوهای مختلف
میت��وان رش��د اقتصادی مثب��ت اندک و یا در
صورت افزایش درآمدهای نفتی نس��بت قابل
توجهی از طریق این بخش داش��ته باش��یم .با
این حال باید توجه داش��ت که حتی در صورت
رشداقتصادیمثبتقابلتوجه،نمیتوانانتظار
بهبود قابل توجه در وضعیت معیشت خانوارها
به خصوص دهکهای پایین داش��ت زیرا این
رش��د اقتصادی در بخشهای اس��ت که تاثیر
بسزایی بر میزان اشتغال ندارد .رشدی که منجر
به افزایش اشتغال شود میتواند بر درآمد خانوار
تأثیر گذار باشد.
 -۳تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیها
تورمگروهخوراکیهاوآش��امیدنیهادرس��ال
 ۱۳۹۹نس��بت به س��ال  ۱۳۹۸به مقدار قابل
توجهی بیش��تر است بنابراین انتظار می رود تا
کاه��ش در مصرف گروههای اصلی غذایی در
س��ال  ۱۳۹۹بیش��تر بوده و در نتیجه وضعیت
معیشت خانوار بدتر شده باشد.
 -۴یارانه معیشتی و حمایت های کرونایی
در س��ال  ۱۳۹۹یارانه معیش��تی به مجموعه
یارانهه��ا اضافه ش��ده و برخ��ی حمایتهای
کرونایی نیز صورت گرفته اس��ت که میتواند

وضعی��تگروههایبس��یارپایی��ندرآمدیرا
بهبود ببخش��د .گروههایی که تا پیش از کرونا
نیز وضعیت درآمدی مناسب نداشتند و ممکن
اس��ت حمایتهای دریافتی برای آنها بیشتر از
درآمدهایقبلیباشند.برخالفحمایتدربازار
کار ،ک��ه منج��ر به حمایت کمتر از دهکهای
پاییندرآمدیشده،حمایتازخانوارازاصابتبه
هدف باالتری برخوردار بوده است .در مجموع
با توجه به شرایط انتظار میرود در سال ۱۳۹۹
بهب��ود چندانی در وضعیت معیش��ت خانوارها
نسبت به سال  ۱۳۹۸رخ نداده باشد.

اصلاح نظامات یارانه ای به نفع کارگران

و دهک های محروم جامعه

نماین��ده مردم س��اری با اش��اره ب��ه ضرورت
دس��تیابی به نرخ واقعی مزد کارگران از طریق
گفتگو و مذاکره گفت :همانطور که در خصوص
موضوعاتکالناقتصادیومعیشتی،بخشنامه
های دس��توری جوابگو نیست ،در حوزه تعیین
نرخ مزد س��ال 1400نیز نمی توان با دس��تور و
بخش��نامه کار را پیش برد .این موضوع نیازمند
مذاک��رات متمرکز میان کارگران و کارفرمایان
استتادرنهایتبانظارتدولتبهترینتصمیم
دراینخصوصاخذش��ود.کش��ورهایتوسعه
یافته به گونه ای برنامه ریزی می کنند که هم
تولی��دوبه��رهوریراافزایشدهندوهمدرآمد
کارگ��رانب��هطورمنطقیرش��دراتجربهکند.
رییسفراکسیونکارگریمجلسبااشارهبهاین
واقعیتکهبهبودشاخصهایمعیشتیکارگران
نیازمند مشارکت دولت است ،گفت :باید بدانیم
کههرچندتورمبسیارباالییدرکشوروجوددارد
وشکافطبقاتینیزعمیقترشدهاست،امانمی

توان بار مجموعه مشکالت ریشهدار اقتصادی
را به دوش کارفرمایان و صاحبان کس��ب و کار
انداخ��ت .ایج��اد توزان در ای��ن بخش نیازمند
مشارکت دولت است .دولت باید ساختار رفاهی
کشور را برای پاسخگویی به بخشی از مطالبات
کارگران تنظیم کند .ضمن اینکه نظام یارانه ای
باید در راس��تای پاسخگویی به مطالبات اقشار
محروم از جمله کارگران اصالح ش��وند .دولت
همچنین از طریق توزیع بنهای ویژه کارگران
و توزیع سبدهای معیشتی باید به کمک تولید و
کارگرانبیاید.باباییدرادامهگفت:همانطورکه
مقاممعظمرهبریتاکیدکردند،بانکاطالعات
رفاه ایرانیان در بودجه  1400باید س��اماندهی
ش��ود .از سوی دیگر روند حمایت از 60میلیون
ایرانی که باید مورد حمایت نظام سیاس��ی قرار
بگیرند و کارگران و حقوق بگیران نیز در زمره
آنان قرار می گیرند ،باید عملیاتی ش��ود .زمانی
که این بسترهای الزم فراهم شود ،بدون تردید
کارفرمای��انهمس��همخ��ودرادرافزایشمزد
کارگران متناسب با تحوالت اقتصادی خواهند
پذیرفت.نماینده مردم س��اری تاکید کرد :البته
رش��د منطقی مزد متناس��ب با تورم موضوعی
است که مجلس ابعاد و زوایای گوناگون آن را
مورد بررسی قرار خواهد داد .من در مصاحبه ای
پیشنهاد افزایش 30الی  35درصدی را مطرح
کردم.معتقدمایندرصدمیتواندکفمذاکرات
کارفرمایان و کارگران باشد .وقتی شورای عالی
کار جلس��ات متمرکز را در این زمینه آغاز کند،
ب��دونتردی��دم��یتوان بهنرخیدس��تپیدا
کرد که هم مورد قبول کارفرمایان باش��د و هم
بخشی از مطالبات کارگران را پاسخ دهد.بابایی
خاطرنش��ان کرد :از وزیر محترم تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی می خواهم که همزمان با بررسی
بودج��ه  1400در مجلس  ،جلس��ات گفتگوی
کارگران و کارفرمایان را در ش��ورای عالی کار
تشکیل دهد تا دو طرف به یک درک مشترک
در این زمینه دس��ت پی��دا کنند .چنانچه دولت
در این زمینه اهمال یا کوتاهی داش��ته باش��د،
یا جلس��ات به هفته های پایانی س��ال موکول
ش��ود،مجل��سبهموض��وعورودخواهدکردو
از ابزارهای قانونی خود برای اس��تیفای حقوق
کارگران استفاده خواهد کرد.

اقتصادپاسخگونیست!

وزیر

زیان ۴۰درصدی سهامداران «پاالیش»

اقتصاد کالن:از زمان عرضه صندوق قابل معامله پاالیش یکم

گروه
تا امروز ،ضرر  ۴۰درصدی به س��هامداران این صندوق وارد ش��ده و
هیچ کس از جمله وزیر اقتصاد پاسخگوی ریزش مداوم قیمت این
صندوق دولتی نیست .به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم ،صندوق
قاب��ل معامل��ه پاالی��ش یکم در مرز قیمت��ی  6000هزار تومان قرار
گرفته و به جای سود زیان سنگین  40درصدی را به سهامداران و
مردم عادی که با ترغیب وزارت اقتصاد وارد این س��هم ش��دند وارد
کرده است.مش��خص نیس��ت با وجود ریزش بی سابقه  40درصدی


اقتصاد
و همچنی��ن اف��ت قیمت��ی  10درصد در طول یک روز وزارت
و همچنی��ن وزارت نفت چه پاس��خی به م��ردم خواهند داد.با تداوم
عملکرد منفی صندوق پاالیش یکم به عنوان دومین  ETFدولتی،
حاال به جای سود ،خسارت  40درصدی به سرمایه گذاران تحمیل
شده و خبری از بازارگردانی و حفظ قیمت این سهم در محدود 10
هزار تومانی عرضه اولیه هم نیست.براس��اس این گزارش ،پس از
عرضه س��هام دولت در س��ه بانک ملت ،تجارت و صادرات و نیز 2
بیمه البرز و اتکایی امین در قالب دارای یکم ،دولت س��هام خود در

نمادهای پاالیش��گاههای تهران ،اصفهان ،بندرعباس و تبریز را با
کلی اما و اگر و حواشی در قالب صندوق پاالیش یکم به معاملهگران
فروخت؛ آن هم به این وعده که دس��تکم  30درصد س��ود نصیب
س��رمایهگذاران پاالیش��ی خواهد شد.این در حالی است که حاال نه
رصد وعده داده ش��ده نصیب س��هامداران پاالیش یکمی
تنها  30د 
نشد ،بلکه فعال  40درصد از سرمایه آنها از دست رفته است و در باغ
سبزی که دولت به سرمایهگذاران این واحدها داد ،حاال جز زیان و
ضرر تصویری برایشان ترسیم نکرده است.

آدرس غلط جهانگیری درباره ارز4200

اقتصاد کالن:رئیس کمیس��یون اقتصادی

گ�روه
مجل��س از صحب��ت های اخیر معاون اول رئیس
جمه��ور درب��اره نح��وه تعیی��ن ن��رخ ارز ۴۲۰۰
تومانی انتقاد کرد .به گزارش ایس��نا ،محمدرضا
پورابراهیمی در جلسه علنی سه شنبه در تذکری
شفاهی به معاون اول رئیس جمهور گفت :آقای
جهانگیری بهتر اس��ت درباره ارز  ۴۲۰۰تومانی
واقعی��ات را ب��ه مردم بگویی��م .تاریخ گواهی می
ده��د ک��ه تصمیم دولت در فروردین  ۹۷منجر به
تعیین ارز به نرخ  ۴۲۰۰تومانی ش��د که آن زمان

مجل��س و کمیس��یون اقتصادی ب��ا آن مخالفت
ک��رده ب��ود .اکنون آثار زیانب��ار این تصمیم را به
خوبی میتوان دید.وی ابراز عقیده کرد :صحبت
های آقای جهانگیری مبنی بر اینکه تصمیمات
برای نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی در مرداد ماه چند سال
قبل و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
گرفته شده ،به معنای دادن آدرس غلط به مردم
است .چون شما وقتی در فروردین ماه چند سال
قب��ل ب��رای تعیین نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی تصمیم
گرفتید اساس��ا جلس��های تحت عنوان سران قوا

وجود نداشت.پورابراهیمی یادآور شد :مقام معظم
رهبری در اردیبهش��ت و خرداد ماه همان س��ال
دس��تور تشکیل جلسه ش��ورای عالی هماهنگی
ند و در مرداد ماه کار انجام
اقتصادی کشور را داد 
ش��ده ش��ما در دستور کار دولت قرار گرفت .پس
چرا آدرس غلط به مردم می دهید؟ به جای این
حرفها مس��ئولیت و تبعات این اقدام را بپذیرید.
قب��ول کنی��د که تعیین ن��رخ ارز  ۴۲۰۰تومانی به
معنای تحمیل هزینه های سنگین به کشور است.
کمیس��یون اقتص��ادی از روز اول با این موضوع

زیان سهامداران از قیمت گذاری دستوری
ادامه از صفحه یک


خواهد کرد؛ به
ایجاد 
شود و صرف ًا جابجایی منافع 
...کنترل تورم نمی 
مورد قیمتگذاری محصوالتی که شرکت تولیدکننده آن ،در
ویژه در 
بورس حضور دارد ،نرخگذاری عم ً
ال به منافع میلیونها سهامدار لطمه
خواهد شد.چنانچه
عدهای خاص 
عاید 
زد و سودهای میلیاردی 
خواهد 

موضوع قانونی بودن یا نبودن قیمتگذاری دستوری در بورس را کنار
برخوردکنیم،بازهم

گذاشتهوصرف ًابهلحاظفنیواقتصادیباموضوع
رصد غلطی است.مطابق
صد د 
قیمتگذاری دستوری در بورس ،کار 

با قانون ،قیمتگذاری کاالهای پذیرفته شده در بورس ،ممنوع است؛
ضمناینکهقانوناصل ۴۴نیز بهصراحت اعالم کرده اگر بههردلیلی،
نهاد دولتی یا حاکمیتی ،تصمیم به قیمتگذاری کاالیی بگیرد،
یک 
حتم ًا مکلف است مابهالتفاوت نرخ را برای شرکتهای تولیدکننده ،از
طریق «ردیفهای بودجه» و «کسر مالیات» جبران کند؛ بنابراین هر
گونه قیمتگذاری دستوری ممنوع یا مشروط بوده و عملیاتی کردن
خود اس��ت.به عنوان یک پژوهش��گر حوزه
آن ،دارای ضوابط خاص 
اقتصادی ،معتقدم که قیمتگذاری دستوری اقدامی بسیار اشتباه بوده

یک پنجم ارزش بازار ارزهای
دیجیتالی دو د ش د!

طی  ۲۴ساعت اخیر ارزش بازار ارزهای دیجیتالی
رصد کاهش یافت .به نقل از سی ان بی
ود  ۲۰د 
حد 
سی ،شدت گرفتن روند عرضه ارزهای دیجیتالی
توسط معامله گران باعث شد تا بسیاری از ارزهای
دیجیتالی با ریزش محسوسی مواجه شوند .برای
نخس��تین بار در تاریخ ارزهای دیجیتالی اکنون
ارزش آن ها از یک تریلیون دالر گذشته اس��ت.
از م��اه م��ارس که ارزش بیتکوین به ۳۸۵۰دالر
تاکنون رس��یده ارزش این ارز دیجیتالی محبوب
بیش از  ۹۰۰درصد افزایش یافته است و با توجه
به ورود بانک های مرکزی به عرصه راه اندازی ارز
دیجیتالی و مقبولیت بیشتر رمزارز ها در پرداخت
ه��ای الکترونیک��ی انتظار م��ی رود ارزش آن ها
بی��ش از پی��ش افزایش یابد .س��رگی نظروف-
بنیان گذار موسس��ه چی��ن لینک -گفت :هر چه
بیش��تر م��ی گذرد اطمینان م��ردم و معامله گران
نس��بت به ارزهای دیجیتالی بیش��تر می ش��ود و
فناوری بالک چین بیش��تر و بیش��تر وارد زندگی
روزم��ره می ش��ود .ش��اید به نظر برخ��ی ها بازار
ارزهای دیجیتالی یک تریلیون دالر ارزش نداشته
باش��د اما واقعیت این اس��ت که این بازار پتانسیل
رس��یدن به ارقام بس��یار باالتری را دارد .به گفته
بانک جی پی مورگان جریان س��رمایه ورودی به
بازار ارزهای دیجیتالی در ماه های پایانی س��ال
قبل افزایش کامال محسوسی داشته است و این
مس��اله بدان معنا خواهد بود که پتانس��یل رش��د
زی��ادی برای ارزهای دیجیتالی در س��ال ۲۰۲۱
متصور خواهد بود .بزرگ ترین بانک آمریکایی
از احتمال رس��یدن ارزش بیتکوین به  ۱۴۶هزار
دالر در بلندمدت خبر داده اس��ت .در حال حاضر
ارزش بازار بیتکوین  ۵۷۵میلیارد دالر برآورد می
شود که در صورت تحقق قله پیش بینی شده چی

پی مورگان ،این میزان با رشد  ۴.۶برابری به ۲.۷
خواهد رسید.

تریلیون دالر

ناامی دی اتاق بازرگانی آمریکا
از بهتر ش دن وضعیت

طبق اعالم اتاق بازرگانی آمریکا ،حدود  ۶۱د 
رصد
اند با کاهش
خرده فروشان آمریکایی اعالم کرده 
تقاضای مصرفی در بین مشتریان خود مواجه شده
اند .به نقل از فاکس بیزینس ،نتایج بررسی صورت
گرفته توسط اتاق بازرگانی آمریکا نشان می دهد
احیای کامل اقتصاد این کشور حتی تا پایان امسال
نیز چندان محتمل نخواهد بود .این اتاق با اشاره به
ارشد اقتصادی آمریکا
نظرسنجی خود از  ۳۶مدیر 
رصد ش��رکت کنندگان گفته اند
گفته اس��ت  ۵۳د 
وضعیت کسب و کار تحت مدیریت آن ها نسبت
به زمان قبل از بحران کرونا بدتر شده است .تنها
پنج درصد پاسخ دهندگان گفته اند وضعیت نسبت
به سال قبل بهتر شده است.

مر د  ۲۰۰میلیار د دالری
اقتصا د جهان!

ثروتمندترین فرد جهان اکنون باالی  ۲۰۰میلیارد
دالر ثروت دارد .به نقل از بلومبرگ ،رکوردش��کنی
های ایالن ماسک کماکان ادامه دارد و وی اکنون
با  ۲۰۹میلیارد دالر ثروت باالتر از هر فرد دیگری
از جمله جف بزوس در صدر فهرس��ت ثروتمندان
دنی��ا ق��رار دارد .تنه��ا در روز دهم ژانویه ثروت وی
 ۱۴میلیارد دالر بیش��تر ش��ده اس��ت .او در ابتدای
سال  ۲۰۲۰تنها  ۲۷میلیارد دالر ثروت داشت و نفر
پنجاهم این رده بندی بود.اکنون هر س��هم تس�لا
به  ۸۱۶دالر رس��یده اس��ت و بدین ترتیب ارزش
بازار این ش��رکت چیزی ح��دود  ۸۰۰میلیارد دالر
تخمین زده می شود.

روسیه به شرکتهای کوچک و
متوسط کمک کر د

کرد
پورابراهیمیمطرح 

تم دی د مهلت ارائه اظهارنامه مالیات
بر ارزش افزو ده

مع��اون درآمده��ای مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی
کش��ور اع�لام کرد :مهلت ارائ��ه اظهارنامه مالیات
ب��ر ارزش اف��زوده دوره س��وم (پاییز  )۹۹تا پانزدهم
بهمن ماه تمدید شد .محمد مسیحی با اشاره به بند
 ۶بخشنامه شماره  ۶۶/۹۹/۲۰۰رییس کل سازمان
امور مالیاتی کش��ور گفت :مودیان مالیاتی مشمول
قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پانزدهم بهمن ماه
فرصت دارند نس��بت به تکمیل و تس��لیم اظهارنامه
فصل پاییز  ۹۹اقدام کنند.

در کمیسیون تلفیق

چشمانداز نگرانکننده معیشت در 1400

کاهش شاخص بورس
تا یک میلیون و  ۲۶۰هزار واح د

تراکنش های ب دون
ک د ملی یا شناسه ملی؛ ممنوع

کرد مابه التفاوت ارز

«اسکناس» ضرورت تغییر سیاستهای دولت را تبیین کرد

اخبار

ش��اخص کل ب��ورس دیروز و ب��رای دومین بار در
هفته جاری به کانال یک میلیون و  ۲۰۰هزار واحد
عقبگرد کرد .به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس
با  ۴۰هزار و  ۶۲۷واحد کاهش در رقم یک میلیون
و  ۲۶۰هزار واحد ایس��تاد .ش��اخص کل با معیار هم
وزن ه��م ب��ا  ۶۱۶۵واح��د کاهش به رقم  ۴۶۳هزار
و  ۱۹۴واح��د رس��ید.دیروز ی��ک میلیون معامله به
ارزش  ۸۷هزار و  ۲۶۷میلیارد ریال انجام شد.صنایع
فوالد مبارکه اصفهان ،ملی
پتروشیمی خلیج فارس ،
صنایع مس ایران ،سرمایه گذاری تامین اجتماعی،
معدنی و صنعتی گلگهر و سرمایه گذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین
تاثی��ر منفی را روی بورس گذاشتند.ش��اخص کل
فراب��ورس ه��م با  ۴۷۳واحد کاه��ش به کانال ۱۸
کرد و در رقم  ۱۸هزار و ۷۰۱
ه��زار واح��د عقبگرد 
واحد ایستاد.

بررسی نحوه هزینه

خــبرویـژه

خود مبنی بر اصالح قیمت از و تک نرخی کردن آن ،نحوه هزینه کرد  ۱۰۶هزار میلیارد تومان
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۱۴۰۰گفت که این کمیسیون در پی مصوبه پیشین 
خود با اش��اره به جلس��ه غیر علنی صبح مجلس در مورد بودجه گفت :در
مورد بررس��ی قرار می دهد .به گزارش ایس��نا ،رحیم زارع در نشس��ت خبری س��ه ش��نبه 
ما به التفاوت ارز را تا پایان هفته 
این جلس��ه بحثها درباره نرخ ارز بود و این که چرا باید ارز تک نرخی در بودجه بیاوریم .در الیحه بودجه ارز حاصل از نفت با قیمت  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان محاس��به ش��ده و در برخی جاها نیز
دولت می خواست موافقتهایی را بگیرد که ارز را با نرخ نیمایی بفروشد.

اخبار

مخال��ف ب��ود .هم��ان زمان جلس��ه ای با رئیس
مجل��س وق��ت با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل
شد
بانک مرکزی در دفتر آقای جهانگیری برگزار 
و جمع بندی شما این بود که مجلس کار خودش
را انجام دهد و دولت هم کار خودش را بکند .ما
تصمیم گرفتیم و اجرایی می کنیم؛ پس خواهش
می کنم آدرس غلط به مردم ندهید.

و منطبق بر س��از و کارهای بورس نیس��ت.در پاس��خ به این سوال که
چه موضوعی وزارت صنعت را به مسیر اشتباه قیمتگذاری دستوری
باید گفت «فساد» وزارت صنعت را
فوالد در بورس کشانده است،نیز 

به سمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده است ،اما اگر نخواهیم به
باید گفت که بهانه وزارت صمت آن است که
این موضوع اشاره کنیم ،
قیمتها را کنترل کند؛ در حالی که این هدف از طریق قیمتگذاری
ادودرنهایت،آنچهکهبهدستمصرفکنندگان
نخواهدد 

دستوریرخ
آزاد است.
نهایی میرسد ،کاالیی با نرخ بازار 


میلیارد
نخست وزیر روسیه اعالم کرد که ۶۰۰
روبل ( ۸.۱۲میلیون دالر) به مشاغل کوچک و
متوسط این کشور کمک پرداخت شده است .به
نقل از خبرگزاری تاس ،میخائیل میشوس��تین،
نخست وزیر روسیه در دیدار با الکساندر کالینین،
رئیس انجمن اوپورا روسیه ،اعالم کرد که دولت
میلیارد روبل ( 8.12میلیون دالر) به مشاغل

600
کوچک و متوسط این کشور کمک کرده است.
نخس��ت وزیر روس��یه گفت :در مجموع بیش از
 4.5میلیون مورد از حمایت های دولتی در طی
دو سال به ارزش حدود  600میلیارد روبل وجود
دارد.میشوس��تین افزود :ما حمایت خواهیم کرد
و ضروری ترین تصمیمات را خواهیم گرفت تا
کارآفرینان احساس راحتی و اعتماد به نفس کنند
و به ایجاد مشاغل جدید ادامه دهند.

افزایش بهای اونس جهانی

قیم��ت ه��ر اونس طال ب��ا  ۰.۸۶درصد افزایش به
 ۱۸۵۹دالر و  ۸۳س��نت رس��ید .به نقل از رویترز ،به
کند
دنبال آش��فتگی سیاس��ی در واش��نگتن و روند 
واکسیناس��یون کرون��ا در جه��ان قیمت طال دیروز
هرچند تقویت دالر و باال رفتن

شاهد افزایش بود،

س��وددهی اوراق خزانه داری آمریکا مانع از رش��د
بیشتر قیمت ها شد.

