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«اسکناس» ضرورت اصالح سیاستهای پولی و مالی را تبیین کرد

اخبار

بیت کوین باز هم ریخت

طی 24گذشته گذشته قیمت بیت کوین  2.3درصد
کاه��ش یاف��ت .به گزارش ف��ارس به نقل از کوین
مارکت کپ ،در معامالت  24ساعت گذشته قیمت
هر توکن بیت کوین با  2.3درصد کاهش به حدود
 57هزار و  450دالر رس��یده اس��ت .قیمت کنونی
نس��بت به یک هفته گذش��ته هم  1.5درصد پایین
آمده است .با احتساب این قیمت ارزش کل بازار بیت
کوین در جهان به  1.73تریلیون دالر کاهش یافته
اس��ت .علیرغم کاهش قیمت بیت کوین اما در 24
ساعت گذشته  1.227میلیون توکن بیت کوین در
بازار جابجا شده که ارزش این معامالت هم باالی
 70میلیارد دالر بوده است .هم اکنون تعداد کل بیت
کوینهای موجود در بازار جهانی  18میلیون و 675
هزار و  906توکن برآورد میش��ود .دیگر ارزهای
مطرح بازار جهانی هم امروز ش��اهد کاهش قیمت
خ��ود بودن��د به گونهای که اتری��وم نیز  3.6درصد
ارزان ش��د و  2039دالر معامله ش��د .علی رغم این
کاهش اما قیمت اتریوم نسبت به هفته گذشته .12
 8درصد باالتر رفت.بینانس کوین هم لباس قرمز
داشت و با  0.7درصد کاهش  382دالر در هر توکن
قیمتگذاری شد .قیمت این ارز مجازی هم نسبت
به هفته گذشته  30درصد باالتر رفت.

سقوط  298پله ای ترامپ بین
ثروتمندترینافرادجهان

در آخری��ن رده بن��دی نش��ریه فورب��س درب��اره
ثروتمندتری��ن افراد جهان ،جایگاه ترامپ چند صد
پله س��قوط کرد .به نقل از اس��پوتنیک ،در آخرین
رده بن��دی نش��ریه فورب��س نس��بت به فهرس��ت
ثروتمندتری��ن افراد جه��ان ،جایگاه دونالد ترامپ،
رئیس جمهور قبلی آمریکا 298 ،پله س��قوط کرد.
ترام��پ در رده بن��دی قبلی در جایگاه هزارو یکمین
ثروتمند جهان قرار داش��ت اما در رده بندی جدید
وی به جایگاه  1299سقوط کرده است.ماه گذشته
میالدی فوربس گزارش داده بود که  9ثروتمند برتر
آمریکا در س��ال  2020و همزمان با بحران ش��یوع
کرونا شاهد افزایش  360میلیارد دالری ثروت خود
بوده اند.اواخر سال گذشته فوربس گزارش داد که به
صورت همزمان  50نفر به تعداد میلیاردهای آمریکا
اضافه شده و این در حالی است که در سال 2020
ح��دود  500ه��زار آمریکایی ج��ان خود را به خاطر
کرونا از دس��ت داده و میلیون ها نفر نیز ش��غل خود
را از دس��ت داده اند.ثروت ترامپ از زمانی که در
سال  2016در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد
به میزان زیادی کاهش یافته و از  3.5میلیارد دالر
آن زمان به  2.4میلیارد دالر رسیده است.

 ۴.۵میلیارد دالر سرمایه وارد بازار
ارزهای مجازی شد

جریان سرمایهگذاری در ارزهای مجازی در فصل
زمس��تان  ۱۱درصد نس��بت به آخرین فصل ۲۰۲۰
افزایش داشت و به  ۴.۵میلیارد دالر رسید .به نقل
از رویت��رز ،اطالعات ش��رکت انگلیس��ی مدیریت
ارزهای دیجیتال «کوین ش��یرز» نش��ان میدهد
س��رمایهگذاری در ارزهای مجازی در س��ه ماه اول
سال جاری میالدی به  4.5میلیارد دالر رسیده که
حاکی از افزایش مشارکت موسسات در این بخش
اس��ت.جریان سرمایهگذاری در ارزهای مجازی در
فصل زمس��تان  11درصد نس��بت به فصل قبل از
آن یعنی آخرین فصل  2020افزایش داش��ت ولی
سرعت این سرمایهگذاری پایینتر بود.

انتشار آمارهای مثبت از اقتصاد آمریکا

قیم��ت ه��ر اونس طال امروز با  ۰.۳۱درصد کاهش
به  ۱۷۳۷دالر و  ۷۸س��نت رس��ید .به نقل از رویترز،
در حالی که انتش��ار برخ��ی آمارهای امیدوارکننده
اقتصادی سبب تقویت احتمال ترمیم سریع اقتصاد
آمریکا شده است ،قیمت طال روز چهارشنبه شاهد
کاهش بود و از باالترین رقم  2هفته اخیر که دیروز
به ثبت رس��یده بود فاصله گرفت.در ادامه انتش��ار
آماره��ای مثب��ت از اقتص��اد آمریکا ،میزان فرصت
های ش��غلی ایجاد ش��ده در ماه فوریه به باالترین
رقم دو س��ال گذش��ته رس��یده ،در حالی که تعداد
اس��تخدام ها نیز رش��د داشته اس��ت .افزایش تعداد
واکس��ینه ش��دگان سبب شده تا تقاضای داخلی در
آمری��کا تقویت ش��ود و اعط��ای کمک های دولتی
سبب باال رفتن نیاز شرکت ها به نیروی کار بیشتر
شود.صندوق بین المللی پول چشم انداز مثبت تری
برای اقتصاد جهانی ترس��یم و پیش بینی کرده که
رش��د اقتصاد جهان امس��ال به  6درصد برسد.حجم
دارایی های اس پی دی آر گلد تراس��ت ،بزرگترین
صندوق س��رمایه گذاری در بازار طال روز س��ه شنبه
ب��ا  0.4درصد کاهش نس��بت ب��ه روز قبل از آن به
 1029.04تن رسید.

بورس به بحران
اجتماعیتبدیل
شده است

خــبرویـژه

نماینده مردم بوکان در مجلس گفت :امروز که بورس به بحران اقتصادی و حتی اجتماعی تبدیل ش��ده اس��ت ،آقای روحانی س��کوت کرده ،دولت و رئیس جمهور باید مس��ئولیت از بین رفتن
سرمایههای مردم را بر عهده بگیرد و برای جبران خسارت وارده اقدام کنند .به نقل از خانه ملت ،انور حبیب زاده بوکانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور
خود در نشست علنی مجلس شورای اسالمی ،گفت:سوء مدیریت دولت تنها در بورس خالصه نمیشود و دامن کاالهای اساسی مردم ،میوه ،آرد ،نان و سیمان را نیز گرفته ،مردم برای خرید
گوشت ،روغن و سیمان باید در صف بمانند ،مانند مردم در صف پایمال کردن کرامت انسانها و مردم است ،در هشت سال جنگ تحمیلی بازار بهتر مدیریت میشد.

اخبار

گروه اقتصاد کالن:اقتصاد ایران س��ال 1400
را با ثبت رکوردهای نجومی در گرانی برخی
از کاالها و خدمات آغاز کرده است به نحوی
که بسیار سریع تر از آن چیزی که پیش بینی
میشد،ریسک بروز تورم های باال و حتی بروز
ابرتورم باعث نگرانی ناظران اقتصاد کش��ور
ش��ده اس��ت.به گزارش«اس��کناس»،الزم
ب��ه یادآوری اس��ت ک��ه براس��اس آمارهای
رسمی،اقتصاد ایران در سال  99با تورم باالی
 40درصد مواجه بود و در حال حاضر استمرار
چرخه ب��روز تورم،میتواند زنگ خطری برای
کلیت اقتصاد ایران محس��وب شود.برهمین
اساس،کارشناس��ان معتقدند:ابرت��ورم ی��ا
تورمهایفوقبزرگعم ً
الزمانیاتفاقخواهند
افتاد که افسار اقتصاد از دست مدیریت اقتصاد
کالن بیرون آمده و اس��ب اقتصاد بهصورت
وحش��ی و البته با ترس��ی که بر رفتار معمولی
اسب غلبه کرده است ،اقتصاد را حرکتهای
بیثب��ات کنن��ده بیه��دف وادارد.ابرتورم به
نرخهای بسیار باالی تورم گفته میشود زمانی
که ممکن است هر هفته و یا هرروز یک نرخ
داشته باشیم و همه کاالها در افزایش قیمت
با یکدیگر مس��ابقه گذاش��ته باشند .نمیتوان
در بین چند فروشنده کاالی یکسانی ،قیمتی
یکس��ان دید و سردرگمی کامل همه فعاالن
اقتصادی را در بر خواهد گرفت .فروشندگان
از ترس اینکه نتوانند کاالی فروختهش��ده را
مج��دد ب��ا نرخ قابل پیشبینی تأمین کنند ،در
عم��ل بهجای فروش به انبار کردن کاالهای
موجود مبادرت میکنند و خریداران حاضرند از
ترس افزایش قیمت شدید ،با هر قیمتی خرید
کنند.پول ملی در شرایط ابر تورم بهشدت داغ
ش��ده ،هر دس��تی را خواهد سوزاند و هرکسی
که پول ملی را داش��ته باش��د ،احس��اس زیان
روزاف��زون میکند .اینجاس��ت که س��رعت
گ��ردش پول بهش��دت افزایشیافته و همین
موض��وع نقدینگی حاصل از ضرب پایه پولی
در سرعت گردش پول بهشدت افزایش خواهد
یافت و این افزایش در عمل با شرایط کمبود
کااله��ا عاملی برای افزایش هرچه س��ریعتر
قیمته��ا خواه��د بود.کارشناس��ان تاکی��د
میکنند:ابزارهای حفظ نقدینگی در این شرایط
ازجمل��ه ارزهای خارج��ی ،طال و داراییهای
حقیقی بهش��دت رش��د قیمت خواهند داشت
و در ش��رایطی ک��ه در اقتص��ادی امکان خرج
کردن دالر وجود داشته باشد ،عم ً
ال اقتصاد از
پول ملی جارو شده و معامالت واقعی با دالر
انجام خواهند شد .حتی ممکن است پول ملی
ارزش خود را در معامالت ازدس��تداده و طال
ی��ا یک عامل دیگر جایگزین ش��ود.ابر تورم

سایه ابرتورم بر سر اقتصاد

ونزوئالیی میشود .هر چند که از نظر نگارنده
هم اکنون در آس��تانه چنین شرایطی نیستیم،
ولی مس��یری که در حال طی کردن هس��تیم
به آن مقصد منتهی میشود.

دیدگاه اقتصاددان سرشناس درباره مهار

ابرتورم

بالیی خانمانسوز است که اگر بر سر اقتصادی
فرود آید ،مانند زلزلهای بنیانکن ،ساختارهای
اصیل اقتصاد را نابود خواهد کرد و بازگش��تن
ب��ه ش��رایط اطمینان و بهب��ود اقتصاد پس از
یک شرایط ابر تورم ادامهدار ،میتواند تغییرات
بزرگ��ی در پارادایمه��ای اداره اقتصاد را طلب
کند .پارادایمهایی که حتی ممکن است مسئله
هویتی یک جامعه محسوب شوند.

فاصل�ه ای�ران با ونزوئلا و زیمباوه چقدر

است؟

مهران بهنیا کارش��ناس و تحلیلگر اقتصادی
نوش��ت :اگر منظور از ابرتورم آن چیزی است
که در کش��ورهای ونزوئ�لا و زیمباوه تجربه
ش��ده ،نگارن��ده احتم��ال وق��وع آن را برای
اقتص��اد ایران در کوتاهم��دت پایین میداند.
زیرا تفاوتهای اساس��ی بین اقتصاد ایران با
اقتصاد این کش��ورها وجود دارد .یکی از مهم
ترین این تفاوتها س��اختار بودجه در اقتصاد
ایران با این کش��ورها اس��ت .بهطور تقریبی
طی دهههای گذشته حدود  ۵۰درصد و غالبا
بیش از  ۵۰درصد درآمدهای بودجه در اقتصاد
ایران از درآمدهای مالیاتی تامین ش��ده است
(ای��ن رقم در اقتصاد ونزوئال حدود  ۲۰درصد
اس��ت) .چنین میزانی از درآمدهای مالیاتی با
وجود تمام ضعفهای ساختاری نظام مالیاتی
کش��ور ،مانند یک قاع��ده مالی ضعیف برای
ان��دازه تامین پولی بودجه عمل کرده اس��ت.
ب��ه ای��ن معنی که همواره یک جزء قابل توجه
از بودج��ه مربوط به جزئ��ی غیرتورمزا بوده و
ب��ه نح��وی قیدی بر آن بخش تورمزای منابع
بودجه -که یا اس��تقراض مس��تقیم از بانک
مرک��زی ی��ا درآمدهای حاصل از فروش نفت
بوده -اعمال کرده است.به همین دلیل است
که اقتصاد ایران همواره دچار یک تورم مزمن
در یک بازه تغییر نس��بتا مش��خص حول رقم
تقریبی  ۲۰درصد بوده اس��ت .حال بس��ته به
می��زان ف��روش نفت ،قیمت نف��ت و تفاوت
دولته��ا در انضب��اط یا عدم انضباط مالی ،آن
بخش منابع بودجه که از مالیات تامین نشده،

بزرگ و کوچک شده و به همان نسبت بر پایه
پولی و تورم اثرگذار بوده است .بنابراین با وجود
اینک��ه بودجه دول��ت در اقتصاد ایران تاکنون
تحت یک قاعده مالی مشخص تنظیم نشده،
ام��ا وجود یک درآم��د مالیاتی تقریبا تضمین
ش��ده ،سبب ش��ده یک قاعده مالی ضعیف و
ضمنی تا حدودی جلوی نوسان زیاد پایه پولی
از منشأ نوسان زیاد در کسری بودجه را بگیرد.
بر این اساس در غالب دورههای اقتصاد ایران،
میزان کسری بودجه یا رشد پایه پولی ارقامی
قاب��ل پیشبینی در یک بازه تغییرات نس��بتا
مشخص بودهاند( .البته بازهای که در نرمهای
اقتصاد کالن و در مقایس��ه با دیگر کش��ورها،
بازه بزرگی است ).این میزان درآمد مالیاتی که
با وجود ناکارآیی بسیار در نظام مالیاتستانی
گردآوری میشود ،خود متاثر از وجود یک بستر
تولیدی کاال و خدمات قابل مالحظه است که
تفاوت اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهایی مانند
ونزوئال یا زیمباوه را رقم میزند.این پژوهشگر
اقتصادی معتقد است:اما الزم به توضیح است
که منظور از توضیحات ارائه شده این نیست
که اقتصاد ایران هیچوقت به ش��رایطی مانند
اقتصاد ونزوئال تبدیل نمیشود .همانطور که
اس��تدالل ش��د به دلیل وجود یک زیرساخت
مالی مالیات پرداز ،ش��الوده بودجه
تولیدی و ِ
دولت حفظ ش��ده اس��ت؛ زیرس��اختی که به
واسطه وجود کارآفرینان ،متخصصان دلسوز
و افرادی که حتی در شرایط دشوار کنونی در پی
یافتن راهی برای تداوم و توسعه تولیدات کاال
و خدمات خود هستند ،سر پا نگه داشته شده
اس��ت .بنابراین اگر این زیرس��اخت به تدریج
مستهلک شود ،که با سرعت در حال مستهلک
شدن است ،و اگر این سرمایه انسانی کوچ کند،
که با س��رعت در حال مهاجرت هس��تند ،آثار
مخرب آن در تولید و اش��تغال و به تبع آن در
بودجه دولت نمایان میشود و در شرایطی که
درآمد نفتی هم نباشد ،این چاپ پول بیهیچ
پش��توانهای اس��ت که منابع مورد نیاز دولت را
فراه��م میکند و آنجاس��ت که اقتصاد ایران

ب��ه گفت��ه توم��اس س��ارجنت ،اقتص��اددان
برجس��ته و نوبلیس��ت ،ف��رار از ابرت��ورم از دو
مس��یر «مه��ار انتظارات تورم��ی» در بخش
اقتص��ادی و «رهای��ی از تعادلهای مقاوم»
در بخش سیاس��ی میس��ر خواهد ش��د .او در
ای��ن گفتوگو توصیه میکن��د که نامه کینز
به وزیر اقتصاد فرانس��ه م��ورد بازخوانی قرار
گیرد .ضمن انتش��ار این نامه ،ذینفعان تورم
را نیز معرفی ش��ده اس��ت.از نظر سارجنت ،هر
کش��وری راه متفاوتی را پیش میگیرد و هر
ی��ک از این راهها ،برندهها و بازندههایی دارد،
چراکه اگر اقتصاد پایدار باشد ،بسیاری از مردم
س��ود خواهند برد و بسیاری هم زیان خواهند
دی��د ،چ��را که اثر هر مس��اله اقتصادی برای
افراد مختلف متفاوت اس��ت.به تعبیر مس��عود
نیلی (که در گفتوگو با س��ارجنت ش��رکت
داش��ته) کس��ری بودجه نامتعادل دولت ،یک
تعادل سیاس��ی را ش��کل میدهد که در آن
برن��دگان تورم بیش��تر از بازندگان آن قدرت
دارند .اینجاست که سارجنت میگوید :بخش
اقتصادی مس��اله تورم س��اده است ،اما بخش
اقتصاد سیاس��ی آن خیر.سارجنت تعادل نش
( )Nash Equilibriumرا در اینج��ا ی��ادآوری
میکند .در تعادل نش ،تعادلی در بازی بهوجود
میآید که هیچ یک از بازیگران انگیزهای برای
تغییر این تعادل ندارند .از نظر سارجنت مساله
تورم هم یک تعادل نش اس��ت که هر کس
در پاس��خ به کنش دیگران بهترین پاس��خ را
میدهد.او برای این ایده ،چند مثال میآورد؛
مثال در بحران ابرتورم ،مردم هرکاری که در
توانش��ان هس��ت انجام میدهند تا خود را با
شرایط وفق دهند .یا در ابرتورم برزیل ،بانکها
سود بسیار زیادی کسب کردند ،اما نه از طریق
وام دادن ،بلک��ه از طری��ق نق��ل و انتقال پول
آدمه��ای پول��دار و ثروتمند ک��ه با جابهجایی
م��داوم س��رمایه و پول خود بهدنب��ال فرار از
مالی��ات تورم��ی بودند.بانکها ارزش افزوده
بسیار زیادی خلق کردند ،اما نه با قرض دادن
و قرض گرفتن ،بلکه با استفاده از تکنولوژی
نقل و انتقاالت .گفتههای س��ارجنت نش��ان
میده��د ک��ه برای مهار ت��ورم ،باید به تعادل
مخربی که در بازیگران تورم باال ایجاد شده،
توجه کرد و راهی برای برهم زدن این تعادل
ناثواب یافت.

صندوقبینالمللی پولخبرداد

پایانرکوداقتصادیایران

گ�روهاقتص�ادکالن:صن��دوقبی��نالملل��یپول
در گ��زارش جدی��د خود اعالم ک��رد اقتصاد ایران
س��ال گذشته رش��د مثبت داشته است .به گزارش
اسکناس،صندوق بین المللی پول گزارش بازبینی
شدهخودازوضعیتاقتصادیکشورهایمختلفرا
بروزرسانیکردکهقسمتمربوطبهایران،تغییرات
قابل توجهی داشته است .در گزارش جدید صندوق

بین المللی پول همچنین پیش بینی شده است در
سال جاری رشد اقتصادی ایران بیشتر از سال قبل
خواهد بود .این نهاد که پیش��تر با توجه به تش��دید
تحریمهایآمریکابرضدایرانوش��یوعگس��ترده
کرونا پیشبینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در
سال  ۲۰۲۰منفی پنج درصد باشد ،در گزارش جدید
خود رش��د نهایی ایران در س��ال قبل را با اصالحی
قابل توجه ۱.۵ ،درصد اعالم کرد.اقتصاد ایران در
س��ال های ۲۰۱۹و ۲۰۱۸نیز با رش��د منفی مواجه
و به ترتیب  ۶.۵و  ۵.۴درصد کوچکتر شده بود و
بدین ترتیب رکود اقتصادی ایران در س��ال ۲۰۲۰

رسما پایان یافته است.

تورم کم می شود


بهمانندگزارشقبلی،صندوقبینالمللیپولروی
عقیده خود مبنی بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران
استوار مانده است .این نهاد نرخ تورم در ایران را تا
پایان امس��ال  ۳۶.۵درصد پیشبینی کرده که ۱.۵
درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشتر است .صندوق
بین المللی پول هم چنین اعالم کرده است که با از
سرگیریروندنزولینرختورم،درسال ۲۰۲۲شاهد
تورم  ۲۷.۵درصدی در ایران خواهیم بود .ایران در
سال های  ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸به ترتیب تورم های ۲۶

و ۲۵درص��دیراتجرب��هک��ردهبود .ایننهادتراز
حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی
۰.۷درصدازتولیدناخالصداخلیوبرایسال۲۰۲۱
معادل ۱.۳درصدازتولیدناخالصداخلیپیشبینی
کرده است .این برای نخستین بار در طول  ۱۰سال
اخیر است که این حساب در ایران منفی می شود.
بااین حال ایران کماکان یکی از بهترین شرایط را در
بین کشور منطقه و جهان در این زمینه دارد .طبق
اعالم صندوق بین المللی پول ،نرخ بیکاری امسال
ایران  ۱۱.۲درصد و نرخ بیکاری س��ال آینده ۱۱.۷
درصد خواهد بود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تشریح کرد

جزئیاتدرآمدهایمالیاتیسال99

گروه اقتصاد کالن :معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
با اشاره به جزئیات درآمدهای مالیاتی در سال  99گفت 192.5 :هزار
میلیارد تومان مالیات وصول شد که تحقق  107درصدی نسبت به
رقم مصوب قانون بودجه سال قبل دارد .محمد مسیحی در گفتوگو
با فارس ،با اش��اره به وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی س��ال 99
اظهارداش��ت :در س��الی که گذش��ت سازمان امور مالیاتی موفق شد
 192.5هزارمیلیاردتومانمالیاتوصولکندکهتحقق 107درصدی
نس��بت به رقم مصوب قانون بودجه س��ال قبل دارد .همچنین رقم
محقق شده  37درصد باالتر از عملکرد سال  98محسوب میشود.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جزئیات درآمدها
اشاره کرد و گفت :ترکیب مالیات از دو بخش مالیات مستقیم و کاال

و خدمات تشکیل شده که در بخش مالیاتهای مستقیم با وصول
 119هزار میلیارد تومان تحقق  136درصدی نسبت به رقم مصوب
قانون بودجه سال  99و رشد  46درصدی نسبت به عملکرد سال 98
وجود دارد.وی ادامه داد :در بخش درآمد مالیات از کاال و خدمات نیز
 73.5هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد که  23درصد رشد نسبت
به عملکرد سال  98داشته و همچنین  80درصد رقم مصوب بودجه
س��ال 99تحققیافت.مس��یحیبااش��ارهبهسرفصلهایدرآمدی
مالیاتهای مستقیم بیان داشت :اشخاص حقوقی  56هزار میلیارد
تومان مالیات پرداختند که رش��د  27درصدی دارد.معاون س��ازمان
ام��ور مالیات��ی افزود:از بخش مالیات بر درآمد نیز  39.5هزار میلیارد
تومان مالیات وصول شد که  36درصد رشد نشان میدهد که عمده

آن مربوط به مالیات مش��اغل و حقوق (عمومی و خصوصی) بوده
اس��ت.وی در م��ورد درآمد مالیات ب��ر ثروت نیز تصریح کرد :در این
بخش  23.2هزار میلیارد تومان درآمد وصول ش��ده که رش��د 178
درصدی دارد.مس��یحی با بیان اینکه به دلیل ش��رایط به وجود آمده
ناشی از بیماری کرونا و محدودیت و کاهش ترددها ،میزان سوخت
مصرفی در کشور کاهش یافت که اثر خود را روی درآمد این بخش
گذاش��ت ،خاطرنش��ان کرد:در س��ال 99حدود 6هزار میلیارد تومان
مالیات از فرآوردههای نفتی اخذ ش��ده که  14درصد نس��بت به سال
 98افت نش��ان میدهد.معاون درآمدهای مالیاتی ادامه داد :متاثر از
این ش��رایط 164 ،میلیارد تومان عوارض خروج از کش��ور به خزانه
واریز شد که  86درصد افت کرده است.

پرداخت  ۲۱میلیون تومان وام به هر
خانوار با کارت اعتباری سهام عدالت

رئیس جمهور اعالم کرد ،یک خانوار سه نفره دارای
برگ سهام عدالت  ۵۰۰هزار تومانی ،میتواند تا ۲۱
میلیون تومان اعتبار در قالب کارت اعتباری سهام
عدالت دریافت کند .به گزارش تس��نیم،بر اس��اس
تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اقتصادی دولت که از
سوی رئیس جمهور اعالم شد ،مقرر شده است که
به ازای هر برگ س��هام عدالت  10میلیون تومانی
 14میلیون اعتبار و برای هر برگ سهام عدالت 500
ه��زار تومان��ی  7میلیون توم��ان اعتبار در کارتهای
س��هام عدالت لحاظ ش��ود.به گفته رئیس جمهور،
بر این اس��اس یک خانوار س��ه نفره میتواند تا 21
میلیون تومان اعتبار در قالب کارت اعتباری سهام
عدالت دریافت کند.

شاخص بورس بیش از
 ۱۰هزار واحد کاهش یافت

ب��ازار س��رمایه دی��روز هم روندی نزولی داش��ت و
ش��اخص کل بورس بیش از  ۱۰هزار واحد کاهش
یافت .به گزارش ایس��نا ،در معامالت بازار س��رمایه
ش��اخص کل با  ۱۰هزار و  ۸۸۹واحد نزول تا رقم
یک میلیون و  ۲۴۹هزار واحد کاهش یافت .شاخص
کل با معیار هم وزن هم روندی نزولی داش��ت و با
 ۱۲۵۶واح��د کاه��ش رقم  ۴۳۷هزار و  ۱۱۵واحد را
ثب��ت کرد.معاملهگران ای��ن بازار  ۲۴۳هزار معامله
به ارزش  ۲۱هزار و  ۹۷۹میلیارد ریال انجام دادند.
ف��والد مبارک��ه اصفهان ،مل��ی صنایع مس ایران،
س��رمایهگذاری تأمین اجتماعی ،صنایع پتروشیمی
خلیج فارس ،معدنی دماوند و پاالیش نفت اصفهان
نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی
بورس گذاشتند.این در حالی است که شاخص کل
فرابورس امروز روندی صعودی داش��ت و با هفت
واحد افزایش رقم  ۱۷هزار و  ۹۲۴واحد را ثبت کرد.
در ای��ن ب��ازار  ۷۷هزار معامله به ارزش  ۱۳۵هزار و
 ۷۸۳میلیارد ریال انجام شد.بیمه پاسارگاد ،هلدینگ
صنایع معدنی خاورمیانه ،مدیریت انرژی امیدتابان
پور و سنگ آهن گوهرزمین نسبت به سایر نمادها
بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل پلیمر آریاساسول و
پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین
تأثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

انتخابات ،حق سهامداران برای
تعیین سرنوشت دارایی است

معاون وزیر اقتصاد اظهار داش��ت ۳۰ :میلیون نفر
سهامدار غیرمستقیم شرکتهای سهام عدالت در
 ۳۱استان دارای  ۳۸۰هزار میلیارد تومان سرمایه
هستند و حق آنهاست که بخواهند درباره سرنوشت
سرمایه خود تصمیم بگیرند .علی عسکری ،معاون
توس��عه مدیری��ت و مناب��ع وزارت اقتصاد در گفت
و گ��و ب��ا ایلن��ا از برگزاری انتخاب��ات تعیین هیات
مدیره ش��رکتهای س��هام عدالت در استانها در
روزهای آینده خبر داد و گفت :تا پایان سال گذشته
قرار بود انتخابات ش��رکتهای سهامی عدالت در
اس��تانها انجام ش��ود اما به دلیل اینکه اس��تعالم
شرایط عمومی و همچنین احراز شرایط تخصصی
و حرفهای برخی از کاندیداها کس��ب نش��ده بود و
به صورت کامل انجام نشد ،برگزاری انتخابات به
تعویق افتاد.وی ادامه داد :این انتخابات برای یک
فرصت مناسب در تاریخ دیگر به تعویق افتاد و قرار
نبود که انتخابات به صورت کامل حذف یا لغو شود
و برنامه ریزی ش��ده تا در اردیبهشتماه انتخابات
به اجرا میرسد.عسکری تاکید کرد :شورای عالی
بورس درآخرین جلس��ه س��ال  99و اولین جلس��ه
 1400مقرر کرد که س��ازمان بورس برنامه زمان
بندی برای انتخابات ش��رکتهای س��هام عدالت
در اس��تانها را ارائه دهد و برخی از این ش��رکتها
که در س��ال گذش��ته مرحله اول انتخابات را برگزار
ک��رده بودن��د ،مرحل��ه دوم مجم��ع و انتخابات را
امس��ال برگزار میکنند و ش��رکتهایی که مجمع
و مرحل��ه اول انتخاب��ات آنها برگزار نش��ده هر دو
مرحله را طی اردیبهش��ت ماه به اجرا میرس��انند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه افراد برای اعالم
کاندیدات��وری خود تا  28فروردین ماه مهلت ثبت
نام در سایت ستان را دارند گفت :برگزاری مجامع
برای ش��رکتها از اواس��ط اردیبهشت ماه تا نیمه
اول خردادماه انجام میشود.

اولین یارانه نقدی  1400یک روز
زودتر واریز میشود

اولی��ن یارانه نقدی س��ال
 1400ی��ک روز زودت��ر از
موع��د س��نوات گذش��ته،
امروز  5ش��نبه به حس��اب
سرپرس��تان خان��وار واریز
میشود .به گزارش فارس،
سازمان هدفمندی یارانهها اعالم کرد صدوبیست
و دومی��ن مرحل��ه از یاران��ه نقدی خانوار در س��ال
 ،1400س��اعت  24روز  5ش��نبه  19فروردین ماه به
حساب سرپرس��تان خانوار واریز میشود.براساس
س��نوات قبلی بیس��تم هر ماه ،یارانه نقدی 45500
تومانی به حس��اب خانوار واریز میش��د که به دلیل
تق��ارن آن ب��ا تعطیل��ی روز جمعه ،ی��ک روز زودتر
واریز خواهد شد.

