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اخبار

یکیدیگرازمدیرانصرافیبیتمکس
محکومشد

یکیدیگر از مدیران ارشد به سهنفر بنیانگذارصرافی
رمزارز بیتمکس ( )BitMEXملحق میش��ود و در
دادگاه منطقهای ایاالتمتحده محاکمه میشود .به
گزارش ایس��نا و به نقل از کوین ،دادگاه بیتمکس
ب��ه مدت دو س��ال ادام��ه دارد و مدیریت این صرافی
ب��ه دلیل نقض قان��ون رازداری بانکی ایاالتمتحده
متهم ش��ده اس��ت .گریگوری دوایر ،رئیس س��ابق
توسعه تجارت بیتمکس ،در دادگاه به گناه خود در
نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد و به پرداخت
۱۵۰هزار دالر جریمه محکوم ش��د .دامیان ویلیامز،
وکی��ل منهتن در این م��ورد اظهار کرد :دادگاه امروز
نشان میدهد که کارکنان دارای اختیارات مدیریتی
در صرافیه��ای ارزهای دیجیتال مانند بنیانگذاران
چنی��ن صرافیهایی نمیتوانن��د عمدا تعهدات خود
را تح��ت قان��ون رازداری بانکی نادیده بگیرند .همه
بنیانگذارانی که ویلیامز از آنها یاد میکند قبال به گناه
خود اعتراف کردهاند؛ مدیر عامل سابق ،آرتور هیز و
یکی از بنیانگذاران ،بن دلو در ۲۴فوریه ۲۰۲۲به گناه
خود اعتراف کردند ،در حالی که س��ومین بنیانگذار،
ساموئل رید دو هفته بعد وارد دادخواهی شد .هیز به
دو س��ال حبس تعلیقی ،دلو  ۳۰ماه حبس تعلیقی و
رید تا پنج س��ال زندان محکوم ش��د .رید به تنهایی با
پرداخت  ۱۰میلیون دالر جریمه موافقت کرد .همان
مبل��غراهی��زودلوبهطورمش��ترکپرداختخواهند
کرد .اتهامات علیه سه نفر از بنیانگذاران بیتمکس
و دوایر در سال  ۲۰۲۰مطرح شد.

تاثیر احیای برجام بر بازار ارز ایران



دبیر کل کانون صرافان ایران اظهار داش��ت :از هفته
گذشتهکهبحثرایزنیهابرایایجادتوافقدرمذاکرات
مطرح شد ،شاهد کاهش نرخ ارز بودیم .همین ذهنیت
مثبت مردم و کاهش نرخ ارز نشان داد که احیای برجام
میتواند در قیمت نهایی ارز تاثیر داشته باشد .کامران
س��لطانی زاده در گفتوگو با ایلنا درباره وضعیت بازار
در شرایط احتمال احیای برجام اظهار داشت :با توجه
به اینکه پس از توافق دسترس��ی ایران به منابع ارزی
افزایش مییابد و تبادالت ارزی روانتر خواهد ش��د
به طور قطع این روند در نرخ ارز در بازار ایران اثرگذار
اس��ت .وی ادامه داد :مردم میدانند که پس از توافق
برگشت ارز حاصل از صادرات سهلتر انجام میشود،
هزینههای بازگشت ارز به کشور کاهش پیدا میکند و
تجارت ایران روانتر میشود .همچنین پس از احیای
برجام فروش نفت و مشتقات نفتی افزایش مییابد و
با رفع تحریمهای کشتیرانی هزینه حمل و نقل کاال
کاهش پیدا میکند .به طور کلی هزینههای تمام شده
صادرات و واردات و تجارت ایران کاهش پیدا میکند
و قیمت ارز هم از این روند و شرایط تاثیر میپذیرد .دبیر
کل کانون صرافان با بیان اینکه هر چه میزان صادرات
و ورود کاالهای ایرانی به بازارهای بینالمللی افزایش
یابد شاهد افزایش درآمدهای ارزی و افزایش عرضه
ارز در بازار خواهیم بود ،گفت :ایجاد امنیت اقتصادی،
ایجاد امنیت روانی و ذهنی بین مردم منجر به کاهش
خرید سرمایهای ،ارز در بازار میشود و در این شرایط
با کاهش تقاضا و افزایش عرضه مواجه میشویم که
نتیجه آن برقراری ثبات در بازار ارز است.

دلیلتعللبانکهابرایپرداختوام
بدونضامنچیست؟

کارش��ناس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه
اس��تقرار سیس��تم اعتبارس��نجی در کشور به کندی
پی��ش میرود ،گفت :مجلس ب��رای ارگانهایی که
سهلانگاری می کنند جریمه در نظر خواهد گرفت.
ب��هگ��زارشخبرگزاریمه��ر،ازجملهدالیلتعللو
خ��ودداری بانکها از پرداخت وام بدون ضامن ،عدم
اس��تقرار سیستم پرداخت وام بر مبنای اعتبارسنجی
اس��ت .جالب اینجاست که سیستم اعتبارسنجی که
تاکنوندرایرانعملیاتینشدهاست،دردنیاقدمت۶۰
ساله دارد و بیش از  ۳سال است که آئیننامه مرتبط
با آن ابالغ شده است؛ اما موانع استقرار سیستم اعتبار
س��نجی در کشور چیست و کدامیک از دستگاههای
دولتیوحاکمیتیدراینموضوعبهوظایفقانونیخود
عمل نمیکنند؟ در همین ارتباط ،مصطفی حبیباهلل،
کارش��ناس اقتصادی مرک��ز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با خبرگزاری مهر ،اظهار
داشت :در حال حاضر ،گزارشهای اعتبارسنجی در
ایرانذیلیکنهادیبهنامشرکترتبهبندیاعتباری
ایران که تحت نظارت بانک مرکزی اداره میش��ود،
فعالیت میکند .وی با بیان اینکه در حال حاضر پایگاه
دادههایاطالعاتیاینش��رکتداراینقصاس��ت،
گفت :متأس��فانه هنوز نهادها و ارگانهای ذیربطی
ک��هاطالع��اتاعتباریمردمرادراختیاردارندبهاین
شرکت متصل نشدهاند و به همین خاطر ،گزارشات
اعتبارسنجی در ایران با نواقص زیادی مواجه است.

انتظار درباره تاثیر

خــبرویـژه

س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی گفت :انتظار عمومی درباره تاثیر نرخ س��ود بین بانکی بر بورس صحیح نیس��ت و نیاز به اصالح دارد .مهدی طغیانی ،س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی و نماینده مردم
اصفهان درباره دالیل افت ش��اخص بورس به خبرنگار ابیِنا گفت :افت ش��اخص بورس دالیل مختلفی دارد .بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هس��تند ،بنابراین وقتی مولفههای یکی از آنها تغییر
میکند ،بر دیگری هم تاثیر میگذارد .وی در ادامه اضافه کرد :به طور نمونه زمانی که نرخ س��ود بازار بین بانکی دچار تغییر میش��ود ،نمیتوان توقع داش��ت بازار س��رمایه بدون تحول باقی بماند.
زیرا هم بانکها در بازار سرمایه سهامدار هستند و هم نرخ سود آنها و نرخ سود بین بانکی رقیب نرخ سودی است که بازار سرمایه پرداخت میکند.

اخبار

نرخ سود بین بانکی بر
بورس صحیح نیست

«اسکناس» بررسی کرد

نقش صنایع دانشبنیان در توسعه اقتصاد

گ�روه اقتص�اد کالن :نق��ش ش��رکتهای
دانشبنیان در توس��عه اقتصادی چیس��ت؟ در
ای��ن خص��وص رئیس اتاق ایران ب��ا تأکید بر
اینک��ه تعدد ش��رکتهای دانشبنیان مالک
موفقیت کشور در این عرصه نیست ،میگوید:
معیارس��نجشتوفیقدراینحوزهبایدس��طح
بهرهوریشرکتهایدانشبنیانورهاوردآنها
برای اقتصاد باش��د .به گزارش «اس��کناس»،
مشخصهاصلیاقتصاددانشبنیان،بهکارگیری
گسترده اطالعات و دانش برای تولید و عرضه
کاالها و خدمات است .سرمایه اصلی کارگران
و کارکن��ان در اقتصادهای دانشبنیان ،دانش
اس��ت .مش��اغل به کارگ��ران و کارکنانی نیاز
دارد ک��ه دارای دان��ش عمومی و خاصی برای
بررس��ی ،مطالعه و کس��ب اطالعات و ساختن
ایدههای جدید باشند .طی سالهای اخیر بحث
از اقتصاد دانشبنیان در فضاهای دانشگاهی و
از سوی مسئوالن کشور ،بارها مورد تاکید قرار
گرفته اس��ت .عبور از داالن دوران صنعتی به
پساصنعتی ،بنیان نهادن کسبوکارها ،صنایع،
کاالها ،محصوالت و خدمات اقتصادی بش��ر
ب��رپای��هدانشهاوفناوریهاینوینراناگزیر
س��اخته اس��ت .این الزام تا آنجا پیش رفته که
ام��روزهاز ۱۰ش��رکتبرت��روثروتمندجهان،
حداقل  ۹ش��رکت به طور مس��تقیم با دانش و
فناوریهای دانشبنیان عجین هستند و ایجاد
و توس��عه و رش��د همه آنها از همان آغاز تولد،
با طرحها و برنامههای دانشبنیان همراه بوده
اس��ت .در عصر حاضر ،تک محصولی بودن و
وابستگی اقتصاد به صادرات مواد خام و اولیه،
از مش��کالت اصلی کشورهای در حال توسعه
محس��وب میش��ود که آثار منفی در س��اختار
اقتصادی،اجتماعی،سیاسیوفرهنگیبرجای
میگذارد .به همین دلیل ،امروزه بسیاری از این
کشورها ،افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی را
برپایهمحصوالتدانشبنیانبهمنظورکاهش
وابستگیاقتصادیبهدرآمدهاینفتیسرلوحه
اه��دافوبرنام��ههایاقتصادیخودقرارداده
اند .در کش��ور ما نیز به که دلیل برخورداری از
نف��ت ،تاکنون بخش عمده درآمدهای ارزی از
این محل تأمین شده و همین مسئله طی چند

سالاخیرزمینهگسترش فشارهاوتحریمهای
ی شمار
اقتصادی غرب و به تبع آن مشکالت ب 
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعیو سیاسی را برای
ما به دنبال داشته است ،ضرورت بهرهمندی از
صنایع��ی با ویژگیهای اقتصاد دانش بنیان و
توجه به صادرات این محصوالت در توس��عه و
یتواندنقشبسزایی
رونقصادراتغیرنفتی،م 
در حل مشکالت اقتصادی و دستیابی به رشد
و توسعه پایدار داشته باشد .از ویژگیهای این
عصر میتوان به چرخش ،انتقال و جریان آزاد
اطالعات و دسترس��ی س��ریع و آسان به منابع
اطالعاتی ،علمی و دانش��ی مورد نیاز عموم و
گسترش شبکههای اجتماعی بر پایه اینترنت
و فضای مجازی و آموزشهای برخط (آنالین)
اشاره کرد که پیشتر با این سرعت و سهولت،
ممکن نبوده اس��ت .عصر دانش و اطالعات و
اقتص��اد دانشبنیان و دیجیتالی ،ظرفیتها و
کاربردهای س��ازنده خ��ود را از دهههای اخیر،
به ویژه طی دوران بحرانی همهگیری ویروس
کرونا در دو س��ال گذش��ته به خوبی نشان داده
است.

ماهیت اقتصاد دانشبنیان


مشخصهاصلیاقتصاددانشبنیان،بهکارگیری
گسترده اطالعات و دانش برای تولید و عرضه
کاالها و خدمات است .بهطور ویژه در این نوع
از تولید و اقتصاد ،کارگران ماهر و دانش کاران

در اقتصاد یک جامعه ،ش��هر یا کش��ور نقش
اصلی را ایفا میکنند و بیش��تر مش��اغل نیاز به
مهارته��ای تخصصی س��طح باال دارد که از
طریقآموزشهایرس��میوغیررس��می،یاد
گرفتنیوقابلانتقالاست.بهطورویژه،سرمایه
اصل��ی کارگ��ران و کارکن��ان در اقتصادهای
دانشبنیان ،دانش اس��ت و بسیاری از مشاغل
ای��نح��وزهبهکارگرانوکارکنانینیازداردکه
دارای دانش عمومی و خاصی برای بررس��ی،
مطالعه و کس��ب اطالعات و ساختن ایدههای
جدید باشند .برخالف اقتصاد کشاورزی که در
آنفعالیتاصلیکشاورزیمعیشتیبرپایهنیرو
و کار فیزیکی است ،یا برخالف اقتصاد صنعتی
کهازویژگیتولیدانبوهومشاغلنسبت ًاغیرماهر
برخوردار اس��ت ،اقتصاد دانشبنیان بر اهمیت
دانش و مهارت در یک اقتصاد خدماتی تأکید
دارد .ام��ا رئی��س اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
وکش��اورزیای��راندرای��نرابطهگفت:تعدد
ش��رکتهای فعال در حوزه دانشبنیان ،بعض ًا
م�لاک موفقیت کش��ور در این عرصه عنوان
میش��ود؛ این در حالی است که معیار سنجش
توفیق در این بخش باید س��طح بهرهوری این
ش��رکتها و رهآورد آنها برای اقتصاد کش��ور
باشد .غالمحسین شافعی در چهلوچهارمین
نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد ،با اشاره
ب��ه تمرک��ز و فعالیت ش��رکتهای بزرگ دنیا

دربخ��شدانشبنی��انواهمی��تفعالیتاین
عرصه در دنیای کنونی ،افزود :س��الها پیش
در درجهبندی و رتبهبندی شرکتهای بزرگ
دنیا ،نامهایی به چشم میخورد که امروز دیگر
در جایگاه نخست رتبهبندی قرار ندارند و این
رتبههای برتر ،در تس��خیر شرکتهایی است
ک��ه فعالیتهای دانشبنیانی را س��رلوحه کار
خ��ود ق��رار داده و در این عرصه میدرخش��ند.
ش��افعی تصریح کرد :امروز انقالبی در فعالیت
شرکتها در سطح دنیا در حال وقوع است که
اغلب به سمتوسوی فعالیتهای دانشمحور
سوق یافتهاند و بنگاههایی که این مهم را نادیده
بگیرن��د ،در اصطالح قافی��ه رقابت را خواهند
باخت.اوبااشارهبهاینکهموضعاتاقبازرگانیدر
قبال حوزه دانشبنیان در جلسه با معاون علمی
و فناوری رئیسجمهور در اتاق ایران تش��ریح
ش��دهاس��ت،گفت:درنامگذاریس��التوسط
رهب��ر معظم انقالب ،موض��وع دانشبنیانها
ب��هشایس��تگیموردتوجهق��رارگرفتهامااین
مسئله و حمایتهایی که در حال حاضر برای
ش��رکتهای دانشبنیان ارائه میش��ود ،نباید
بس��تر آن را فراه��م کند ک��ه عدهای بهظاهر و
بدون داش��تن ظرفیته��ای واقعی ،خود را در
این صف جای دهند و فرصتها را از بنگاههای
واقع��ی فعال در این بخ��ش بگیرند .به عقیده
ش��افعی ،باید معیاره��ای واقعی برای فعالیت
دانشبنیانه��امدنظ��رقراربگیردتاهدفیکه
ذیلایننامگذاریوحمایتگریدنبالمیشود،
به شایستگی محقق شود .رئیس اتاق ایران در
ادام��ه گفت :در ح��ال حاضر کمتر از دو درصد
صادرات کشورمان به محصوالت هایتک و
برخ��وردار از فن��اوری باال اختصاص دارد و اگر
ظرفیتهایمان را در این بخش تقویت نکنیم،
از دیگر کش��ورها عق��ب میمانیم و بازارهای
صادراتی را از دس��ت خواهیم داد .ش��افعی در
بخشدیگریازسخنانخود،باتأکیدبراهمیت
ارجحدانستنفعالیتهایمولدبرامورغیرمولدو
سوداگری،تصریحکرد:مادامیکهسودآوریکار
مولدبیشازفعالیتهایسوداگرایانهوغیرمولد
باش��د ،فعالیت اقتصادی دارای ارزشافزوده و
بهرهوری ،افزایش پیدا نمیکند.

وزیراقتصاد:تورمتحت کنترل است

خبرخوشخاندوزیدربارهبهبوداقتصادکشور

گ��روه اقتص��اد کالن :وزیر اقتصاد و دارایی با انتقاد
از رس��انههایی که ارقام غیرمستند درباره وضعیت
اقتصادی کشور در این روزها منتشر میکنند گفت:
متاسفانه در رسانهها از دادههای غلط گاهی استفاده
می ش��ود که فایدهای جز تخریب اذهان عمومی
جامعهندارد.بهگزارشایسنا،سیداحسانخاندوزی
در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت
بااش��اره به س��الگردش��روعبهکاردولتسیزدهم
اینکه گزارشهای مربوط به ارزیابی عملکرد دولت
در رس��انههای مختلف مطرح و در مورد آن بحث
ش��ود را طبیعی دانش��ت و افزود :ما این فرصت را
برای مشارکت صاحبنظران و منتقدان مغتنم می
شماریم .وی خاطرنشان کرد :درخواست جدی دارم
اینکههمهاصحابرسانهسعیکنندمستندبهاعداد
وارقامرسمیکشورمطالبراتهیهکنند.متاسفانهاز
دادههای غلطی گاهی استفاده می شود که فایدهای
جز تخریب اذهان عمومی جامعه ندارد .وی با بیان
اینکه واقعیتی هست که برخی از آنها نقاط ضعف
است ،گفت :در فاصله بین اردیبهشت تا تیرماه به

لحاظشاخصهایقیمتیفشاربیشتریرویمردم
بود و شاخصهای تورمی هم این را نشان می دهد،
امامسیرتحتکنترلاستوهمانطورکهتورمتیرماه
کاهش داشت در مرداد هم همین کاهش را نسبت
به تیرماه شاهد خواهیم بود .در بهار ۱۴۰۱پایه پولی
کش��ور ۶درصدافزایشیافتهاس��تدرحالیکهدر
 ۹ ،۱۴۰۰درصد بود یا دولت در بهار امسال با یک
پنجم تنخواه بودجهای س��ال گذشته خودش تمام
هزینهای مصرفی اش را مدیریت کرد اینها نشان
می دهد که این دست مسیرهای بلندمدت اقتصاد
تحت کنترل است .خاندوزی گفت :درباره چهارماه
اخیر امسال هم آمارهای رسمی نشان می دهد که
توانستیم  ۲۲دصد افزایش صادرات داشته باشیم و
 ۱۶درصدافزایشوارداتداشتهباشیمواینافزایش
ها به لحاظ وزنی نیست ،بلکه توانستیم صادرات با
ارزشافزودهبیش��ترراداش��تهباشیمیاافزایش۴۰
درصدی درآمد ناشی از ترانزیت از مصادیقی است
که نشان میدهد روند کلی در حوزه رونق اقتصادی
رو به بهبود اس��ت  .وزیر اقتصاد و دارایی توجه به
فضاسازی در رسانههای عمومی در موضوع رسوب
کاال در بن��ادر  ،گف��ت :تالش جدی صورت گرفت
که عقب افتادگی کشور در این بخش جبران شود
وبی��شازی��کمیلی��ونو ۲۵۰هزارتنازکاالهابا

فشار جدی دولت و وزارت اقتصاد از بنادر ترخیص
شد و بخش کوچک دیگری باقی مانده است .وی
خاطرنش��انکرد:درنشس��تیکهبندهبارییسکل
گمرگ در خدمت رییس قوه قضاییه داشتم ،بعد از
بازدید ایشان از بندر بوشهر ،در همان جا تاکید شد
درهمانبندربوشهر،ماهانهسههزاروپنجاهکانتینر
ترخیصی داشتیم .اما  ۳۰کانتیتر مورد بازدید رییس
قوه قضاییه از مواردی بود که اساسا به گمرک اظهار
نشدهبودوتازهشناساییشدهبودودرمحوطهبندری
باقیماندهبود.اینرویهایکهموجبشدهاینمسیر
کوچک که  ۳۰کانتینر از  ۳هزار کانتیتر اعالم نشود
هم داریم حل و فصل می کنیم که همین مساله را
هم دیگر شاهد نباشیم.

دارندگانمجوزاستخراجرمزارزبرایواردات

اقدام کنند

رییس کل بانک مرکزی گفت :کس��انی که مجوز
قانون��یاس��تخراجرمزارزدارن��د،میتوانندرمزارز
استخراجیخودرابرایوارداتارایهکنند.علیصالح
آبادی رییس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران
در حاش��یه نشس��ت هیات دولت درباره تاخیرها در
واریز وام ازدواج اظهار کرد :از زمانی که مدارک فرد
تکمیل باشد حداکثر ظرف ده روز کاری باید وام به
حس��اب فرد واریز ش��ود و اگر بانکی این کار را نمی

کند ،حتما تخلف کرده است و باید به هیات انتظامی
بانکمرکزیمعرفیشودوخواهشدارمدرمواردی
کهتخطیمش��اهدهمیش��ودمردمبهسامانههای
ارتباطی بانک مرکزی اعالم کنند .وی در پاسخ به
این که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موضوع
نرخ سود بین بانکی را مطرح کردید ،بحث نرخ سود
س��پردهبانکیچهش��د؟گفت:دربارهس��پردههای
بانکی هنوز جمعبندی خاصی اتفاق نیفتاده است و
هر وقت بررسی شود اطالع رسانی میشود .رییس
کل بانک مرکزی خاطرنش��ان کرد :در کشورهای
مختلفوقتیتورمجهانیاتفاقافتادنرخسودبانکی
رااص�لاحکردن��دودرکنترلتورمجهانیموثرهم
بود .کش��ورهای اروپایی ،آمریکا و حتی روسیه نرخ
سودشان را اصالح کردند .ما هم باید اینها را بررسی
کنیم و در دست بررسی هم داریم .وی درباره ثبت
سفارش خارجی و تجارت خارجی با استفاده از رمز
ارزها گفت :موضوع ثبت سفارش با استفاده از رمز
ارزها اواخر سال گذشته بین بانک مرکزی و وزارت
صمتتفاهمش��دوداراندگانرمزارزکهاس��تخراج
را قانونی انجام دهند ،می توانند رمز ارز استخراجی
خودرابرایوارداتارایهکنند.روی هاینکاربینبانک
مرکزی و وزارت صمت تفاهم شده است و االن در
مرحله اجرا قرار دارد.

سقوط طال در بحبوحه اعالم تورم آمریکا

گروه اقتصاد کالن :قیمت طال دیروز چهارش��نبه
ب��رای رش��د خ��ود با مش��کل مواجه ش��د ،زیرا
س��رمایهگذاران از انجام شرط بندیهای بزرگ
در آس��تانه انتشار آمارهای تورمی ایاالتمتحده
که انتظار میرود بر س��رعت افزایش نرخ فدرال
رزرو تأثی��ر بگ��ذارد ،اجتن��اب کردند .به گزارش
ایس��نا ،بهای هر اونس طال در س��اعت  ۶و ۵۵
دقیقه صبح با  ۰.۴درصد افزایش به  ۱۷۹۴دالر
و  ۳۰سنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت

آت��ی آمری��کا نیز با  ۰.۰۲درصد افزایش به ۱۷۹۵
دالر و  ۳۰سنت رسید .تحلیلگران در نظرسنجی
رویترز انتظار دارند تورم ساالنه ایاالتمتحده از
 ۹.۱درصد در ژوئن به  ۸.۷درصد در ماه جوالی
کاهش یابد و انتظار میرود تورم اصلی ماهانه ۰.۵
درصد باش��د .فدرال رزرو در ماه ژوئن و جوالی
ه��ر ک��دام  ۷۵واح��د نرخ به��ره را افزایش داد تا
ت��ورم فزاین��ده را مهار کند .اگر چه طال به عنوان
پوششی در برابر تورم تلقی میشود ،اما نرخهای

بهره باالتر ایاالتمتحده جذابیت ش��مشهای
غیر بازده را کاهش میدهد .ش��اخص دالر در
براب��ر رقب��ای خود ثابت ماند و باعث ش��د طال
برای دیگر دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته
باشد .بازدهی اوراق بهادار خزانهداری  ۱۰ساله
ایاالتمتح��ده ب��ه  ۲.۷۸درصد افزایش یافت و
هزین��ه فرصت نگه��داری طالی بدون بهره را
افزایش داد .در بازار سایر فلزات ارزشمند ،بهای
ه��ر اون��س نقره ب��ا  ۰.۱درصد کاهش به ۲۰.۴۸

دالر در ه��ر اون��س رس��ید ،پالتین در  ۹۳۳دالر
و  ۵۹س��نت ثابت بود و پاالدیوم بدون تغییر در
 ۲۲۱۵دالر و  ۲۹سنت بود.

رشد ۶۹درصدی وصول
مالیاتازنقلوانتقالخودرو

رئیسکلسازمانامورمالیاتیکشورازرشدقابلتوجه
وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو پس از راهاندازی
سامانه هوشمند مالیات نقل و انتقال خودرو خبر داد و
گفت:وصولیمالیاتنقلوانتقالخودرودرچهارماهه
امسالنسبتبهچهارماههسالگذشته۶۹،درصدرشد
داش��تهاس��ت.بهگزارشایسنا،بهنقلازسازمانامور
مالیاتی ،داود منظور  -رئیس کل سازمان امور مالیاتی
کشوربابیاناینکهپسازراهاندازیسامانهمالیاتنقل
و انتقال خودرو در اوایل سال جاری ،فرارهای مالیاتی
اینبخشبهشدتکاهشیافتهوشاهدرشدمالیاتها
دراینبخشهستیم،گفت:وصولیچهارماههامسال
مالیاتنقلوانتقالخودروازوصولیسال ۱۴۰۰دراین
بخش بیشتر بوده و همچنین رشد ۶۹درصدی نسبت
بهوصولیچهارماههس��الگذش��تهرانشانمیدهد.
منظ��وراف��زود:وصولیمالیاتنقلوانتقالخودرودر
س��ال  ۱۴۰۰حدود  ۱۶هزار میلیارد رال بوده که پس
از راهاندازی س��امانه مالیات نقل و انتقال خودرو ،طی
چهار ماهه امس��ال ،حدود  ۱۸هزار و  ۶۰۰میلیارد رالر
مالیات از نقل و انتقاالت خودرو در کشور وصول شده
ک��هاینامرنش��انمیدهداج��رایاینطرحباتوجه
ب��ه اینک��ه تغییر چندانی در وضعیت بازار نقل و انتقال
خودروصورتنگرفته،بهمیزانقابلتوجهیدرکاهش
فرارهای مالیاتی در این بخش موثر بوده است .رئیس
کل س��ازمان امور مالیاتی کشور ،کاهش هزینههای
ش��هروندان ،جلوگیری از اتالف وقت و انرژی مردم
و تع��ادل در ب��ازار خ��ودرو را از دیگر مزیتهای مهم
ایجاد سامانه هوشمند مالیات بر نقل و انتقال خودرو
برشمرد.

۶۰۰۰میلیاردتومان
به بورس واریز شد

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ضمن
تشریح آخرین وضعیت تزریق منابع از صندوق توسعه
ملیبهصندوقتثبیتبازارسرمایهبراینموضوعتاکید
کرد که یک رالر از منابع صندوق تثبیت از بازار سهام
خارجنش��دهاس��ت.امیرمهدیصبائیدرگفتوگوبا
ایسنا ،با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تا کنون۶۰۰۰
میلیاردتومانبهصندوقتثبیتبازارسرمایهواریزکرده
است،اظهارکرد:آخرینواریزیدرروزشنبه۱۵مردادو
بهمبلغ ۱۰۰۰میلیاردتومانبودکهبااحتساباینمبلغ
میزان واریزیهای صندوق توس��عه ملی به صندوق
تثبیت بازار سرمایه به  ۶۰۰۰میلیارد تومان رسید .وی
به این سوال که چه میزان از واریزی صندوق توسعه
ملی صرف معامله در بازار سرمایه و خرید سهم شده
اس��ت،پاس��خداد:نمیتوانجزئیاتمعامالتروزانهرا
اعالمکرد.امااینمعامالتبراساسضوابطیصورت
میگیرد .تاکنون  ۵۰۰۰میلیارد تومان در قالب خالص
خرید س��هام وارد بازار ش��ده است .عالوه بر این سایر
منابعی که از طریق منابع داخلی س��ازمان بورس در
اختی��ارصن��دوقتثبیتقرارگرفته،تاامروزبهصورت
خالص صرف خرید س��هام ش��ده است .رئیس هیات
عام��ل صندوق تثبیت بازار س��رمایه در ادامه درمورد
س��ود حدود  ۸۰۰میلیارد تومانی این صندوق طی دو
س��القبلتوضیحداد:صورتهایمالیحسابرس��ی
ش��ده منتهی به س��ال ۱۴۰۰صندوق افش��ا شده و از
طریق س��امانه کدال و تارنمای صندوق تثبیت قابل
دسترس��یاس��ت.برایناس��اسبیشاز۸۰۰میلیارد
تومان مجموع سود خالص سالهای  ۱۳۹۹و ۱۴۰۰
ب��ودهاس��ت.صبائیادام��هداد:طبققراردادومصوبه
هیات امنا ،تنها خروجی از صندوق تثبیت ،هزینه مالی
 ۱۱درصدی بوده که این صندوق به صندوق توسعه
ملی پرداخت کرده است .به عبارت دیگر تا کنون یک
رال از صندوق تثبیت از بازار سرمایه خارج نشده است.
اگراینصندوقسودیدریافتکردهاستمنابعحاصله
یا مجددا صرف خرید سهام شده یا برای خرید سهام
در زمان مناسب نگهداری شده است.

شاخص بورس ۳هزار واحد افت کرد

شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار سرمایه
با افت ۳هزار واحدی روبرو شد .به گزارش خبرگزاری
تسنیم،درجریاندادوستدهایامروزبازارسرمایهبیش
از4میلیاردو520میلیونس��هموحقتقدمبهارزش��ی
بالغ بر 2هزار و 420میلیارد تومان در بیش از 256هزار
نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و ش��اخص بورس
ب��ا افت 3ه��زار و 473واحدی در ارتفاع یکمیلیون و
448هزار و 469واحد قرار گرفت .بیشترین اثر منفی
بر دماس��نج بازار س��هام در روز جاری به نام نمادهای
معامالتی ش��رکتهای معدن��ی و صنعتی گل گهر،
س��رمایهگذاریتامیناجتماعیوایرانخودروش��دو
در مقابل شرکتهای فوالد مبارکه اصفهان ،صنایع
پتروشیمی خلیج فارس و سرمایهگذاری گروه توسعه
ملی با رش��د خود مانع افت بیش��تر نماگر بازار س��هام
ش��دند .بر اس��اس این گزارش،دربازارهایفرابورس
ای��رانه��مب��امعامله 2میلی��اردو159میلیونورقه
ب��هارزش 11هزار و 644میلی��ارد تومان در 131هزار
نوبت ،ش��اخص فرابورس (آیفکس) 0.61واحد رشد
کرد و در ارتفاع 19هزار و 150واحد قرار گرفت.در این
بازار هم امروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس
به نام نمادهای معامالتی بیمه پاسارگاد ،بیمه اتکایی
امین و پویا زرکان آق دره بیش��ترین اثر مثبت بر این
نماگر به نام پتروشیمی زاگرس ،پاالیش نفت شیراز
و بهمن دیزل شد.

