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اخبار

دالر جهانی سقوط کرد

درحال��ی که معاملهگ��ران همچنان منتظر افزایش
ن��رخ بهره از س��وی ف��درال رزرو آمریکا بودند و به
این موضوع فکر میکنند که آیا نشانههایی از کند
شدن رشد اقتصاد ممکن است باعث شود که تمرکز
فدرال رزرو بر تورم تغییر کند ،ارزش دالر درست زیر
اوجهای چند دهه اخیر باقی ماند .به گزارش ایسنا و
به نقل از بیزنس ،یورو  ۰.۲۱درصد افزایش یافت و
به  ۱.۰۲۴۰دالر رس��ید و ین نیز در  ۱۳۶.۴۳در هر
دالر ثابت ماند .فدرال رزرو روز چهارشنبه جلسه دو
روزه خود را به پایان میرساند .معاملهگران انتظارات
را کاه��ش دادهاند زی��را بازارها تالش میکنند که
دریابند ،آیا سیاستگذاران ممکن است تالشهای
مبارزه با تورم را در بحبوحه نشانههایی که اقتصاد
شروع به کند شدن کرده است متوقف کنند یا خیر.
قیمت معامالت آتی به افزایش  ۷۵واحدی نرخ بهره
با ریسک  ۱۰درصدی  ۱۰۰واحد اشاره دارد .شاخص
دالر آمریکا اندکی پایینتر در  ۱۰۶.۲۷۰بود اما نه
چندان دور از باالترین س��طح  ۲۰س��اله ۱۰۹.۲۹۰
در اواس��ط ج��والی زیرا دالر آمری��کا از انتظارات
افزای��ش ن��رخ ایاالتمتحده به عنوان یک ش��رط
مطمئ��ن در کاهش رش��د جهان��ی قدرت میگیرد.
دالر اس��ترالیا و نیوزیلند افزایش اندکی داش��تند .در
حالی که معاملهگران منتظر انتشار دادههای تورمی
در روز چهارشنبه هستند ،دالر استرالیا به باالترین
س��طح یک ماهه  ۰.۶۹۸۴رس��ید و آخرین بار در
 ۰.۶۹۷۰دالر معامله شد .قیمتهای مصرفکننده
 ۶.۲درصد افزایش یافته که سریعترین سرعت در
بیش از س��ه دهه گذش��ته اس��ت .تحلیلگران بانک
 ANZاس��ترالیا میگویند« :ممکن اس��ت بر اساس
دادهه��ا ،روند صعودی جزئی برای اس��ترالیا وجود
داش��ته باش��د» .آنان گفتند :افزایش  ۵۰واحدی در
هفته آینده از طرف بانک مرکزی استرالیا ()RBA
فق��ط ی��ک نتیجه قطعی خواه��د بود و خطر اصلی
افزای��ش بزرگتر اس��ت اما با توجه ب��ه اینکه بانک
مرکزی اس��ترالیا در جلس��ات ماهانه خود انعطاف
بیش��تری نش��ان میدهد ،این افزایش به یک عدد
ش��اخص قیمت مصرفکننده بسیار بسیار باال نیاز
دارد .افزایش  ۵۰واحدی نیز به عنوان محتملترین
حرک��ت بانک مرکزی انگلیس در هفته آینده دیده
میشود ،هرچند که به سختی از استرلینگ حمایت
میکند .پوند در روز سهشنبه با  ۰.۲درصد افزایش
به  ۱.۲۰۷۵دالر رس��ید .در جاهای دیگر ،ارزهای
دیجیتال به سود هفته گذشته بازگشتند .بیتکوین
به ۲۱هزار و  ۱۰۰دالر رس��ید که پایینترین س��طح
آن از  ۱۸جوالی است.

انتظار مجلس از
دولت در برای حل
موانع بورس

خــبرویـژه

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت :انتظار ما از دولت توجه ویژه به بورس و بازار س��رمایه برای حل مش��کالت مردم اس��ت که به زودی نیز نشس��ت مش��ترک دولت و کمیس��یون اقتصادی در
ارتباط با این موضوع در خصوص آخرین اجرای تعهدات دولت در دستورکار قرار خواهد گرفت .به گزارش ایسنا ،محمدرضا پورابراهیمی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز (سه شنبه)
مجلس ش��ورای اس�لامی بیان کرد :موضوعات مهمی که امروز در فضای کش��ور در خصوص مباحث اقتصادی مطرح اس��ت نیازمند اهتمام و تالش دولت و پش��تیبانی مجلس برای حل مش��کالت
کنونی کشور است.

اخبار

«اسکناس» از تحوالت جدید بازار سرمایه گزارش میدهد

ن بانکی
شاخص بورس در منگنه سود بی 

گروه اقتصاد کالن :واکنش منفی بازار سرمایه
به افزایش نرخ سود بین بانکی به بیش از ۲۰
درصد ،باعث شد تا رئیس کل بانک مرکزی
و رئیس س��ازمان بورس در نشست مشترکی
که دیروز داش��تند تصمیم بگیرند تا این نرخ
در چارچوب سیاستهای پولی بانک مرکزی
باقی بماند .به گزارش «اس��کناس» ،جدول
تغییرات نرخ س��ود بین بانکی نش��ان میدهد
ک��ه ن��رخ س��ود در این ب��ازار از  ۲۰.۳۶درصد
در ابت��دای س��ال جاری ب��ه  ۲۱.۱۴درصد در
اواس��ط تیرماه رس��یده اس��ت .نرخ بهره بین
بانک��ی ب��ه عنوان یکی از انواع نرخهای بهره
در بازار پول به نرخهای سود یا بهره در سایر
بازاره��ا جه��ت میدهد ک��ه در واقع این نرخ،
قیمت ذخایر بانکهاس��ت و زمانی که آنها
در پایان دوره مالی کوتاهمدت اعم از روزانه یا
هفتگی ،دچار کسری ذخایر میشوند ،از سایر
بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی
استقراض میکنند .کارشناسان ،افزایش سود
بی��ن بانک��ی را عامل مهمی برای مهار تورم و
کاهش انتظارات تورمی میدانند اما شرط آن
را تداوم افزایشهای چمش��گیر نرخ س��ود در
بازار بین بانکی بیان میکنند که این موضوع
به سیاس��تهای بانک مرکزی وابس��ته است
زیرا به اعتقاد آنها سیاس��ت انبس��اطی بانک
مرکزی مانع از روند صعودی نرخ سود در بازار
بین بانکی میشود و در پی آن نیز تاثیری در
کاهش یا مهار تورم نخواهد داشت .نرخ بهره
بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخهای بهره
در بازار پول به نرخهای سود یا بهره در سایر
بازاره��ا جه��ت میدهد ک��ه در واقع این نرخ،
قیمت ذخایر بانکهاس��ت و زمانی که آنها
در پایان دوره مالی کوتاهمدت اعم از روزانه یا
هفتگی ،دچار کسری ذخایر میشوند ،از سایر
بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی
استقراض میکنند .کارشناسان ،افزایش سود
بی��ن بانک��ی را عامل مهمی برای مهار تورم و
کاهش انتظارات تورمی میدانند اما شرط آن
را تداوم افزایشهای چمش��گیر نرخ س��ود در
بازار بین بانکی بیان میکنند که این موضوع به
سیاستهای بانک مرکزی وابسته است زیرا
به اعتقاد آنها سیاست انبساطی بانک مرکزی
مان��ع از رون��د صعودی نرخ س��ود در بازار بین

بانکی میشود و در پی آن نیز تاثیری در کاهش
ی��ا مه��ار تورم نخواهد داش��ت .اینکه چگونه
افزای��ش نرخ بهره بین بانکی به کاهش تورم
ختم میشود به این صورت است که افزایش
این نرخ ،افزایش سود سپردهها و اوراق دولتی
را در پی خواهد داشت که این امر ،مردم را به
سپردهگذاری در بانکها و خرید اوراق دولتی
تشویق میکند و به اعتقاد کارشناسان موجب
میش��ود که مردم به سمت سرمایهگذاری در
بازاره��ای ط�لا ،ارز ،خ��ودرو و  ...نروند تا این
موض��وع تقاض��ا برای خرید ای��ن داراییها و
قیم��ت آنه��ا را کاهشده��د و بدین ترتیب
ب��ا کاهش انتظ��ارات تورمی ،تورم نیز کنترل
ش��ود .نرخ س��ود بین بانکی برای بازار سرمایه
از اهمیت باالئی برخوردار است چراکه سرمایه
گذاری در بانک نس��بت به س��رمایهگذاری در
بورس برای بانکها کمریسکتر بوده و این
موضوع منجر به خارج کردن نقدینگی توسط
بانکها از بازار سرمایه میشود.

نرخ س�ود بانکی افزای�ش یافت ،بورس

قرمز شد

در این بین ،بررس��ی روند س��ود بین بانکی از
ابتدای س��ال جاری تا بیس��ت و س��وم تیرماه
نش��ان میدهد که نرخ این س��ود از  ۲۰.۳۶به
 ۲۱.۱۴درصد رس��یده است درحالی که سقف
نرخ تعیین ش��ده برای این موضوع  ۲۰درصد
بوده است و همین موضوع در روزهای اخیر به
منفی شدن بورس دامن زده است .البته چندی

پیش ،احس��ان خاندوزی ،وزیر امور اقتصاد و
دارائی درباره عبور سود بین بانکی از  ۲۱درصد
و رس��یدن آن ب��ه  ۲۱.۳۱درص��د ،اظهار کرد:
سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود
بین بانکی در محدوده  ۲۰درصد تغییر نکرده
و برای حل این مسئله در جلسه شورای پول
و اعتبار تصمیمگیری خواهد شد.

نرخ سود بین بانکی کنترل میشود


در این راستا ،رئیس کل بانک مرکزی دیروز
در نشس��ت مشترک با رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار ،ضمن تأکید بر لزوم یکپارگی
سیاس��تهای پولی و مالـی ،تأکید کرد نرخ
س��ود بین بانکی در چارچوب سیاس��تهای
پول��ی کنترل خواهد ش��د .علی صالح آبادی
با اش��اره به موضوع نرخ س��ود بین بانکی به
عن��وان یک��ی از دغدغه های فع��االن بازار
س��رمایه گفت :نرخ س��ود در بازار بین بانکی
طبیعتا متناس��ب با عرضه و تقاضا و مکانیزم
ب��ازار تعیین میش��ود ،اما بان��ک مرکزی به
عنوان بازارس��از و در چارچوب سیاست پولی
ضدتورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است،
در ای��ن ب��ازار حضور دارد و نرخ س��ود در این
بازار را در چارچوب مشخصی ،کنترل میکند
و در همین راس��تا نیز در جلس��ه روز گذش��ته،
تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که با
اجرای این تصمیمات ،نرخ سود در بازار بین
بانکی کنترل خواهـد ش��د .رئیس کل بانک
مرک��زی در عین حال ،رویدادهای اثرگذار بر

بازار سرمایه را موضوعات چندگانه دانست که
میبایس��ت مورد توجه قرار گیرد و در همین
راستا افزود :دغدغه فعاالن بازار سرمایه ،مورد
توج��ه تیم اقتص��ادی دولت و بانک مرکزی
اس��ت و تدابی��ر الزم در ای��ن خصوص اتخاذ
خواهد شد ،البته باید توجه داشت که هرگونه
سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه می
بایس��ت همراستا با سایر سیاست های دولت
به ویژه سیاس��ت کنترل تورم و اصالح نظام
بانکی باش��د .صالح آبادی در ادامه ،با تأکید
بر لزوم پایبندی بانک ها و نهادهای مالی به
نرخهای س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار
افزود :سازمان بورس ساز و کارهای حمایت
نظ��ام بانکی از ش��رکت ه��ا و نهادهای مالی
فع��ال در ب��ازار س��رمایه ،از جمل��ه بازنگری
در برخ��ی مقررات در ح��وزه نهادهای مالی،
سیاست های هدایت اعتباری با هدف تسهیل
و ایجاد مشوق برای تأمین مالی شرکت های
فعال در بازار س��رمایه از بانک ها را بررس��ی و
به بانک مرکزی پیشنهاد کند و بانک مرکزی
برای همکاری با بازار س��رمایه در این زمینه
آمادگی کامل دارد .مجید عشقی نیز با تاکید
ب��ر اینک��ه متغیرهایی همچ��ون افت قیمت
جهان��ی کاالها و یا برخی تصمیمات ازجمله
نرخ گذاری دس��توری کاالها نیز بر وضعیت
درآمدی شرکت های بورسی و کاهش پیش
بینی پذیری و اطمینان در بازار سرمایه اثرگذار
اس��ت ،اظهار ک��رد :امیدواریم برای حل این
موضوع��ات نی��ز تدابیر الزم اتخاذ و اطمینان
فعاالن بازار سرمایه به این بازار تقویت شود.
بر اس��اس این گزارش و به نقل از س��ازمان
بورس و اوراق بهادار ،وی همچنین به برخی
راهکاره��ا به منظ��ور تقویت هم افزایی بازار
پول و سرمایه ،از جمله رفع برخی محدودیت
ها در تراکنش متقاضیان س��رمایه گذاری در
صندوق های سرمایه گذاری ،اصالح مقررات
در حوزه نهادهای مالی وابس��ته به بانکها،
تسهیل ارائه خدمات شبکه بانکی به شرکت
ها و نهادهای فعال در بازار سرمایه اشاره کرد
که با استقبال رئیس کل بانک مرکزی مواجه
ش��د و مقرر ش��د تدابیر پیشنهادی در کمیته
مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس مورد
بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد.

بورس قرمزپوش ماند

روند نزولی همچنان در بازار س��رمایه ادامه دارد و
دیروز هم ش��اخصهای بورس��ی قرمزپوش بودند.
به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس امروز با ۹۶۸
واحد کاهش در رقم یک میلیون و  ۴۳۸هزار واحد
ایس��تاد .ش��اخص کل با معیار هم وزن هم ۲۸۳۱
واحد کاهش یافت و به رقم  ۳۸۸هزار و  ۲۹۹واحد
رس��ید .در این بازار  ۲۸۳هزار معامله انجام ش��د که
ارزش آن  ۲۷هزار و  ۴۸۱میلیارد رالر بود .ملی صنایع
مس ایران و فوالد کاوه جنوب کیش نسبت به سایر
نمادها بیش��ترین تاثیر منفی و صنایع پتروش��یمی
خلیج فارس ،کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران،
پتروشیمی نوری ،پاالیش نفت اصفهان و پاالیش
نفت بندرعباس نس��بت به س��ایر نمادها بیشترین
تاثیر مثبت را روی بورس گذاش��تند .ش��اخص کل
فرابورس هم دیروز  ۵۵واحد کاهش یافت و تا رقم
 ۱۸هزار و  ۸۱۸واحد سقوط کرد .در این بازار ۱۳۴
هزار معامله به ارزش  ۱۲۴هزار و  ۱۱۶میلیارد راال
انجام ش��د .صنعتی مینو ،تولید نیروی برق دماوند،
گروه سرمایهگذاری میراث فرهنگی ،اعتباری ملل،
تولید برق عس��لویه مپنا و بنک دی نس��بت به سایر
نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پخش البرز
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی
فرابورس گذاشتند.

واردات طالی چین
صعودی شد

واردات ط�لای چی��ن از طریق هنگکنگ در ماه
ژوئ��ن افزای��ش یافت .به گزارش ایس��نا و به نقل
از رویت��رز ،آماره��ای اداره آمار هنگکنگ در روز
دوشنبه ( ۲۵جوالی) نشان داد که واردات خالص
ط�لای چی��ن از طریق هنگکن��گ در ماه ژوئن
نسبت به ماه قبل حدود  ۳۹۰درصد افزایش یافته
است .دادهها نشان میدهد که واردات خالص در
م��اه ژوئ��ن به  ۴۰.۵۶۳تن رس��ید در حالی که در
ماه می  ۸.۲۸۱تن بود .کل واردات طال از طریق
هنگکن��گ نزدیک به  ۲۰۸درصد افزایش یافت
و به  ۴۳.۵۸۷تن رسید.

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

افزایش ۵۸۰درصدی وصول درآمدهای نفتی

گ�روه اقتصاد کالن :س��خنگوی اقتصادی دولت
ب��ا اع�لام اینکه برای کنترل ت��ورم و جلوگیری
از برداش��تن از جی��ب مردم و فع��االن اقتصادی
تالشهای��ی ص��ورت گرفت ،نتای��ج آن را امری
برش��مرد که به مرور دیده خواهد ش��د .به گزارش
ایسنا ،احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی
خود در پاسخ به پرسشی درباره دستاوردهای سفر
پوتین و اردوغان به ایران ،اظهار کرد :این سفرها
در راستای سیاست کلی و زیر چتر عمومی سیاست
همس��ایگی دولت پیگیری میش��ود و سفری که
آقای پوتین داشت بر محور اجرایی شدن توافقاتی
بود که در سفر آقای رئیسی به آنها اشاره شده بود،
از جمله استفاده از روبل در بازار متشکل و موارد
دیگ��ری ک��ه بر آنها تفاهم ش��ده بود .وی افزود:
همچنین قرارداد انتقال گاز ما به ترکیه و نیز اجماع
نظر دو رییس دولت بر افزایش س��قف مراودات
تج��اری ه��م از جمله مواردی بود که در گفتوگو
با آقای اردوغان مطرح شد .خاندوزی با اشاره به
اینک��ه یکی از اولویتهای رئیس جمهور کنترل
تورم است گفت :بعد از افزایش قیمتهایی که در
خرداد و اردیبهشت وجود داشت ،اقدامهایی برای
کنترل موتور تورم انجام شده است .وی ادامه داد:
تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بودیم
به طوری که در مقایسه با سال قبل  ۴۸درصد رشد
منابع درآمدی بودجه محقق شده است.

 افزای�ش  ۵۸۰درص�دی وص�ول درآمدهای

نفتی

س��خنگوی اقتصادی دول��ت تصریح کرد :برای
کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم
و فعاالن اقتصادی تالشیهایی صورت گرفت که

به مرور نتایج آن را میبینیم .خاندوزی همچنین
تاکی��د کرد :وصول��ی خزانه از فروش نفت خام و
میعانات در چهار ماهه نخس��ت امس��ال نس��بت
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته  ۵۸۰درصد رشد
داش��ته است .س��خنگوی اقتصادی دولت درباره
آخرین وضعیت صدور مجوز در درگاه ملی ،گفت:
یک��ی از نق��اط مورد تاکید دولت در س��ال کمک
ب��ه تولی��د ،کاهش هزینهه��ا و رفع موانع تولید از
جمل��ه در مجوزهاس��ت که پیگیری میش��ود و
ت��ا کن��ون  ۱۷۵هزار درخواس��ت مجوز موجه به
دس��تگاههای دولتی وصول ش��ده است که یک
سوم این درخواستها منجر به صدور مجوز شد
و درخواس��ت کننده بدون عبور از مس��یر مراجعه
حضوری تنها از طریق دولت الکترونیکی مجوز
خ��ود را دریاف��ت کرد .وی افزود ۷۰ :درصد دیگر
در حال بررسی هستند و برخی دستگاهها تخلف
کردند و برخی هم در اتصال به شبکه ملی درگاهها
دچار مش��کل هس��تند .خاندوزی با اشاره به طرح
هوشمندسازی یارانه نان ،گفت ۹۰ :درصد خرید
نان کشور ذیل این طرح انجام می شود و روزانه
 ۷۰میلی��ارد توم��ان خرید نان ثبت می ش��ود که
ش��امل  ۱۰۰میلیون قرص نان اس��ت .وی ادامه
داد :با سامانه محیا این امکان برای نخستین بار
فراهم شد تا دولت نظارت کند که هر کیسه آرد
چقدر مصرف میش��ود و چقدر انحراف در مس��یر
دارد ،چون بس��یاری از این آردها پخت نمیش��د
و با تکمیل این س��امانه ش��اهد کاهش  ۲۵تا ۳۰
درصدی مجموعه آرد توزیع ش��ده در خبازیها
باش��یم تا به مسیر اصلی خود برگردد .سخنگوی
اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا در زمینه
اج��رای ط��رح بازتوزیع یارانه بنزین که در کیش
انجام شد و موفقتآمیزبودن آن و اینکه آیا زمانی
برای اجرای این طرح در کل کشور در نظر گرفته
ش��ده ،تصریح کرد :این طرح از ابتدای اس��فند به

ش��کل آزمایش��ی انجام شد و بعد از پنجماه دوره
آزمایشی ،از ابتدای مردادماه متوقف شد و نتایج
ارزیابی این دوره قرار شد که در جلسهای خدمت
رییس جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی مطرح
و بعد تصمیمگیری ش��ود که اگر ایراداتی آش��کار
ش��ده چه اصالحاتی باید انجام ش��ود .خاندوزی
ی��ادآور ش��د :همچنین اگر قرار اس��ت این طرح
توس��عه پیدا کند یا همینطور به ش��کل آزمایشی
متوق��ف باقی بماند ،هنوز تصمیمی در این زمینه
گرفته نشده است اما هر تصمیمی که باشد ناقض
این امر که در س��ال جاری افزایش قیمت بنزین
نداریم ،نخواهد بود .وی درباره ورود روبل به بازار
متشکل ارزی ،تاکید کرد :مسئولیت پیگیری این
محور مهم برعهده بانک مرکزی است و اقدامات
خوبی هم شروع شده است .در سال های گذشته
علیرغ��م اینکه تکلیف قانون برنامه شش��م بود،
درصد عملکرد و تحقق پایینی را ش��اهد بودیم.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود :با توجه به اراده
دول��ت اعم از انعق��اد پیمانهای پولی دوجانبه و
چندجانبه اولینگام را با روس��یه برداش��تیم و در
عمل منجر به ورود روبل به بازار متش��کل ارزی
ش��د .گامهای بعد چه با روس��یه و با سایر شرکای
اقتصادی در پیش است و امیدواریم امسال سال
خبرهای متناوبی در اینمحور باشد.

خب�ری از اس�تعفای ریی�س بان�ک مرکزی

نبود

وزیر اقتصاد در پاس��خ به پرسش��ی درباره نرخ سود
بینبانکیاظهارکرد:بهشایعاتبیپایهدامننزنید.
استعفایی از سوی رییس بانکمرکزی در کار نبوده
است و سیاست ستاد اقتصادی دولت همانی است
که در بهمن سال گذشته توسط معاون اول ابالغ
ش��د که تکالیف متعددی برای دس��تگاه ها وجود
داشت؛ از جمله سود بین بانکی و موضوع جدیدی
دنبال نمیشود .بنا است موضوع در جلسه شورای

پول و اعتبار مطرح شود .وی در پاسخ به پرسشی
درباره آخرین وضعیت بازماندگان س��هام عدالت
ه��م گف��ت :در بین بازماندگان دو س��طح را داریم
که سطح اول برمیگشت به گروههایی که تحت
پوش��ش نهادهای حمایتی قرار دارند ،س��طح دوم
در مورد سایر شش دهکی بود که در قانون اجرای
سیاستهای اصل  ۴۴آمده که آنها هم میتوانند
مشمول دریافت سهام عدالت قرار گیرند اما تعداد
این افراد در س��طح دوم بیش��تر اس��ت .خاندوزی
ادام��ه داد :ب��ا توج��ه به اینکه دول��ت باید تکالیف
دیگری را هم در زمینه واگذاری س��هام امس��ال
انجام میداد ،اولویت را در دولت بر این قرار دادیم
که در سریعترین زمان ممکن برای گروه اول یعنی
افراد تحت پوش��ش نهادهای حمایتی این کار را
انجام دهیم که طبق اطالعاتی که بین دستگاهها
رد و بدل شده قریب به سه میلیون نفر افراد بازماند ه
ازسهامعدالتهستندکهاطالعاتشاندرنهادهای
تحت پوشش کشور وجود دارد و مشمول دریافت
س��هام هم هس��تند ،ابتدا در خصوص این عده با
فوریت مصوبه آماده شد که در کمیسیون اقتصادی
دولت هم تصویب شده و در صف طرح در هیئت
دول��ت قرار دارد .امیدواریم که در همین مردادماه
مصوبه هیئت دولت را در این زمینه داشته باشیم.
وزیر اقتصاد گفت :در خصوص سطح دوم که تعداد
زیادی از مردم هستند که در  ۶دهک اول درآمدی
قرار دارند ،الزم است اطالعات دقیقتری را از این
افراد داش��ته باش��یم .در مورد افراد تحت پوش��ش
نهادهای حمایتی بانک اطالعاتی نسبت ًا خوبی در
دستگاهها وجود دارد اما در خصوص جمعیت دوم تا
تکمیل بانک اطالعات و اینکه ببینیم غیر از میزانی
که باید به صندوقهای بازنشس��تگی کش��وری و
لشکریوسازمانتامیناجتماعیسهاماختصاص
دهیم چه میزان سهام باقی خواهد ماند ،برای دسته
دوم هم مصوبه را دنبال خواهیم کرد.

احتمال کاهش نرخ سود بین بانکی

در حال��ی ک��ه س��ود بین بانک��ی در روزهای اخیر با
ثب��ت ی��ک رکورد تاریخی به  ۲۱.۳۱درصد رس��ید
اما در جلسه امروز رؤسای بانک مرکزی و سازمان
بورس بر کنترل نرخ س��ود بین بانکی در چارچوب
سیاس��تهای پولی تاکید ش��ده است که میتواند
این پیام را برای بازار بین بانکی داشته باشد که در
هفتههای پیش رو نرخ س��ود در این بازار کاهش��ی
شود .به گزارش ایسنا ،سود بین بانکی در هفتههای
اخیر روند صعودی داشت و در اواخر ماه گذشته به
 ۲۱.۳۱درصد رس��ید که رش��د قابل توجهی را ثبت
کرد زیرا این رقم ،باالترین عدد ثبت ش��ده از این
س��ود از بهمن س��ال  ۱۳۹۹تاکنون اس��ت .این نرخ
ک��ه ب��ه عنوان یکی از ان��واع نرخهای بهره در بازار
پول به نرخهای سود یا بهره در سایر بازارها جهت
میدهد ،در واقع قیمت ذخایر بانکهاست و زمانی
ک��ه آنه��ا در پای��ان دوره مال��ی کوتاهمدت اعم از
روزانه یا هفتگی ،دچار کس��ری ذخایر میش��وند ،از
سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی
استقراض میکنند .کارشناسان اقتصادی ،افزایش
ن��رخ س��ود بی��ن بانکی را به این ش��رط که متداوم
و چش��مگیر باش��د ،عامل مهمی در کاهش تورم
میدانن��د اما کارشناس��ان بورس��ی یکی از عوامل
تاثیرگذار بر شکلگیری روند منفی در بازار سرمایه
را افزایش این نرخ میدانند و معتقدند کاهش نرخ
سود بانکی میتواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی
از بانک به بازار س��رمایه داش��ته باشد و سبب رونق
بازار س��رمایه شود .همچنین به اعتقاد کارشناسان،
تداوم روند صعودی بهره بین بانکی ،افزایش سود
س��پردهها و اوراق دولتی را در پی خواهد داش��ت که
این امر ،مردم را به سپردهگذاری در بانکها و خرید
اوراق دولتی تش��ویق میکند و موجب میش��ود که
مردم به سمت سرمایهگذاری در بازارهای طال ،ارز،
خودرو و  ...نروند تا این موضوع تقاضا برای خرید این
داراییها و قیمت آنها را کاهشدهد و بدین ترتیب
با کاهش انتظارات تورمی ،تورم نیز کنترل شود .به
عب��ارت دیگ��ر ،افزایش نرخ بهره بینبانکی هزینه
تامین کس��ری منابع بانکها را افزایش میدهد و
بان��کها حاضر میش��وند ب��ا نرخهای باالتری به
س��پردهگذارها س��ود پرداخت کنند تا کس��ری خود
را جبران کنند.

اصناف بیش از  ۱۱هزار میلیارد تومان
مالیات دادند

مدیر کل دفتر حسابرس��ی مالیاتی گفت :صاحبان
مش��اغل ب��رای عملکرد درآمدی مربوط به س��ال
گذش��ته مع��ادل  ۱۱.۵هزار میلی��ارد تومان مالیات
پرداخت کردهاند .ش��اهین مس��توفی در گفتوگو
ب��ا ایس��نا ،درباره میزان مالی��ات پرداختی عملکرد
س��ال  ۱۴۰۰اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی اظهار
کرد :صاحبان مش��اغل برای عملکرد س��ال ۱۳۹۹
درآمده��ای خ��ود مع��ادل  ۲میلی��ون و  ۹۰۰هزار
اظهارنام��ه مالیات��ی پر کردند که در مجموع ۴۰۰۰
میلیارد مالیات پرداختند.وی افزود :در سال گذشته
با اتصال دس��تگاههای کارتخ��وان به پروندههای
مالیاتی و ش��فافیت اطالعاتی نزدیک به  ۴میلیون
و  ۳۵۰هزار مؤدی جدید شناس��ایی ش��د که منجر
ب��ه رش��د قابل توج��ه در اظهارنامههای دریافتی از
مش��اغل ش��د و این افراد نزدیک به  ۱۱هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان مالیات برای عملکرد درآمدی س��ال
گذش��ته پرداخت کردند .مدیر کل دفتر حسابرس��ی
مالیات��ی ب��ا اعالم اینکه متوس��ط مالیات پرداختی
مش��اغل برای عملکرد س��ال گذش��ته  ۲.۶میلیون
تومان است ،گفت :اشخاص حقوقی نیز برای مالیات
عملکرد سال  ۱۴۰۰نیز معادل  ۳۳۰هزار اظهارنامه
مالیات��ی پ��ر کردند که میزان مالیات پرداختی آنها
ب��ه  ۱۰۰هزار میلیارد تومان رس��ید .درحالیکه این
رق��م ب��رای عملکرد س��ال  ۶۰ ،۱۳۹۹هزار میلیارد
تومان بوده است.

علت ابرمسئله امروز
تورم انتظاری است

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر لزوم
افزای��ش حقوق بازنشس��تگان و پرداخت حداقلی از
طرح رتبه بندی معلمان تاکید کرد .به گزارش ایسنا،
محس��ن زنگنه در جلس��ه علنی دیروز (سه شنبه) در
تذک��ری گفت :طب��ق بند هـ تبصره  ۱۲دولت اجازه
یافته تا از محل اعتبارات جدول  ۷به افراد فاقد درآمد
به میزان حداقل حقوق کارکنان پرداخت کند اما آئین
نامه و ش��یوه نامه اجرایی ،ش��أن این افراد را رعایت
نکرده ،ضرورت دارد بنیاد شهید در این امر تجدیدنظر
کن��د و خدم��ات بیمه ای آنان نیز باید موردتوجه قرار
گیرد زیرا وضعیت مناس��بی ندارد.وی در تذکری به
تیم اقتصادی دولت بیان کرد :سیاس��ت انقباضی یا
تالش برای پیش��گیری از رش��د بی رویه پایه پولی و
عدم استقراض از بانک مرکزی سیاست خوبی است
ام��ا علت ابرمس��ئله امروز یعنی ت��ورم چیزی غیر از
این مسائل است و آن تورم انتظاری است .براساس
افکارس��نجی مرکز پژوهش های مجلس نسبت به
 ۳ماه گذش��ته میزان افرادی که تورم  ۳ماه گذش��ته
را بدتر پیش بینی می کنند  ۲۰درصد افزایش یافته
است .اولیناقدامدولتبایدبازگشتاعتمادعمومیو
ایجاد ثبات روانی در جامعه باشد و دولت باید مراقبت
کند مشاوران آدرس غلط ندهند.

