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اخبار

ارزش پوند انگلیس کاهش یافت

پون��د انگلی��س به میزانی کاهش یافت که از س��ال
 ۱۹۸۵مشاهده نشده بود .به گزارش ایبنا و به نقل
از س��ی.ان.ان  ،واحد پول بریتانیا به س��طحی کمتر
از چهارش��نبه س��یاه در س��ال  1992رسیده است،
زمان��ی که پوند س��قوط ک��رد ،کمتر از بحران مالی
سال  2008و البته کمتر از ارزشی که در رای اخیر
برگزیت در س��ال  2016ارزشگذاری ش��د .دولت
انگلی��س اکنون به س��رمایه گ��ذاران خارجی برای
ق��رض دادن ب��ه آن نی��از دارد و البته در حال حاضر
آنها از دارایی های انگلیس دور می شوند ،بنابراین
به اعتماد بیشتری نیاز دارند .برخی از اقتصاددانان
انتظار داش��تند که  BoEنوع��ی اقدام فوری انجام
ده��د ،ش��اید یک افزایش اضط��راری نرخ بهره -
علیرغ��م افزای��ش نیم درص��دی نرخ بهره در هفته
گذشته  -که در واقع هفتمین افزایش متوالی است
که ما اکنون از  BoEدریافت کرده ایم .در عوض،
بان��ک مرک��زی بیانیهای ص��ادر کرد و گفت« :آنها
تحوالت را رصد میکنند» ،در حالی که رئیس بانک
انگلستان در توییتی نوشت که «آنها در تغییر نرخها
در ص��ورت ل��زوم برای بازگرداندن تورم به  ۲درصد
تردید نخواهند کرد».

سود اوراق خزانه داری آمریکا
رکورد  ۱۴ساله را زد

سود اوراق  ۱۰ساله خزانه داری آمریکا به باالی ۴
درصد و باالترین حد در  ۱۴سال گذشته رسید .به
گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل ازس��ی ان
بی س��ی ،س��ود اوراق  ۱۰ساله خزانه داری در مدت
کوتاهی از روز چهارشنبه از  ۴درصد عبور کرد و به
سطحی رسید که از سال  ۲۰۰۸تا به حال مشاهده
نش��ده بود ،بازارها تحت تاثیر اظهارنظر س��خنران
فدرال رزرو که حاکی از افزایش بیشتر نرخ بهره بود،
قرار گرفتند .سود اوراق  ۱۰ساله حدود ساعت۱۲:۵۰
ظهر به وقت تهران با  ۳واحد پایه افزایش به ۳.۹۹۴۵
درصد رسید .در اوایل روز ،تا  ۴.۰۱۹درصد افزایش
یافت .س��ود اوراق  ۲س��اله خزانه داری با  ۴واحد
کاهش به  ۴.۲۵۸۲درصد رس��ید .س��ود و قیمت
اوراق در جهت مخالف حرکت میکنند .یک واحد
پایه برابر با  ۰.۰۱درصد است.

اقتصاد ژاپن همچنان در سراشیبی

بانک مرکزی ژاپن اعالم کرد که اقتصاد این کشور
همچنان رو به نزول است .به گزارش ایسنا به نقل
از اکونومیک ،بر اساس صورت جلسه آخرین جلسه
سیاست بانک مرکزی ،اعضای هیئت مدیره بانک
ی میکنند که تعادل ریسکها
مرکزی ژاپن پیشبین 
همچنان به سمت نزولی است .این بانک اظهار کرد
که نتایج کمتر از پیشبینی اولیه محتملتر به نظر
میرسد .در این بیانیه بر آمادگی بانک مرکزی برای
ادامه نظارت بر تاثیر حرکتهای مالی و بازار ارز بر
اقتصاد و قیمتها تاکید ش��ده اس��ت .هیئت مدیره
بانک مرکزی ژاپن همچنین اعالم کرد در صورتی
که برای اطمینان از ثبات بازار ضروری باش��د ،در
اجرای تسهیالت پولی بیشتر تردید نخواهد کرد.

«اسکناس» بررسی کرد

چالشهای طرح جدید بانکداری

گ�روه اقتص�اد کالن -طرح جدید بانکداری که
اینروزهادرمجلسش��ورایاس�لامیبررسی
میش��ود،باحواش��یبسیاریهمراهشدهاست.
هدف این طرح تقویت استقالل بانک مرکزی
را بوده اما بس��یاری از کارشناس��ان بانکی آن را
تهدیدی برای استقالل بانک مرکزی میدانند.
بهگزارشاسکناس«،طرحبانکداریجمهوری
اس�لامی ایران» در جلسه علنی بیستوششم
اردیبهشتماه۱۴۰۰مجلسبرایبررسیمجدد
درش��وردومبهکمیس��یوناقتصادیارجاعشد
و حدود یک س��ال بعد در جلس��ه اول خردادماه
۱۴۰۱کمیس��یون،ب��اتغیی��راتزیاددرمتنبه
تصویب رسید و در نامه  ۲۵خرداد  ،۱۴۰۱برای
تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد.
حاال این طرح با وجود برخی مخالفتها درباره
رویکرد و برخی از بندهای آن ،در حال تصویب
نهاییدرمجلساست.دراینزمان،کارشناسان
بانکی که پنج رئیس کل س��ابق بانک مرکزی
هم در بین آنها هس��تند ،درباره تبعات این طرح
به مجلس هشدار داده بودند .عبدالناصر همتی،
محمد حس��ین عادلی ،طهماس��ب مظاهری،
ولیاهلل س��یف و محمود بهمنی ،روسای سابق
بانکمرکزیهستندکهمخالفخودبااینطرح
را اعالم کردهاند .با این وجود به نظر میرسد که
علیصالحآبادی،رئیسکلفعلیبانکمرکزی،
موافقتصویبطرحجدیدبانکداریاست.پیش
ازاینمس��عودخوانساری-رئیساتاقبازرگانی
تهران -نیز در نامهای به رئیس مجلس شورای
اس�لامی« ،طرح بانکداری جمهوری اسالمی
ایران» را موجب بروز نگرانیهایی برای فعاالن
اقتص��ادی اع�لام کرده ب��ود .او در نامه خود به
محمدباقر قالیباف ،با اعالم اینکه تصویب این
طرح،ظرفیتقانونیموردنیازبرایثباتبخشی
به اقتصاد کالن ،کنترل تورم و تحقق سالمت
بانکیراطیسالهایآتیازکشورسلبخواهد
کرد ،نسخهای از مهمترین ایرادات این طرح را
که از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از
نخبگانوکارشناسانخبرهپولیوبانکیتدوین
ش��ده ،در اختیار رئیس مجلس قرار داد و از وی
درخواس��ت کرد تا «مس��اعی خود در استفاده از
فرصتتاریخیتصویباینطرحرابرایتأمین
زیرس��اختهای قانون��ی و بازگرداندن ثبات به
اقتصادکالنکنترلتورموایجادسالمتبانکی
وبرقراریجریانروان،شفافومنصفانهاعتباری

بانک مرکزی بر اساس یک ارز جهان روا نظیر
دالرمالحظهنمیش��ود.ایندرحالیاس��تکه
مهمترین عارضه و آس��یب جدی در خصوص
ذخایرارزیتحتمدیریتبانکمرکزیدرحال
حاضرذوبوتبخیرارزشایندارائیهابراساس
شاخص دالر است .وی در ادامه اشاره کرد؛ این
موضوعواقعیتیانکارناپذیراستوطیسالهای
اخیرازهمینناحیهمیلیاردهادالربهذخایرارزی
کشور آسیب وارد شده است .لذا انتظار میرود در
چنین طرح مهم و سرنوشت ساز ،برای مدیریت
ارکانپولیوبانکیکشورحداقلهایالزممورد
توجه واقع شود.

هیچجایگاهیبرایابزارهاینوینمشاهده

نمیشود

کشور ،به کار گیرد».

تاثیرکاهشنرخیوروبرمنابعارزیصندوق

توسعهملی

دراینراستاحسینعیوضلو-معاونسرمایهگذاری
خارجی صندوق توسعه ملی -با اشاره به نهایی
ش��دن طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران
(طرح مسئولیت ،اهداف ،ساختار و وظایف بانک
مرکزی جمهوری اس�لامی ایران) با همکاری
بان��کمرکزی،مرک��زپژوهشهایمجلسو
مجلس شورای اسالمی و تصویب قریبالوقوع
آن ،اظهار داش��ت :این طرح هم اکنون مراحل
نهایی خود را در صحن علنی مجلس ش��ورای
اس�لامی طی میکند و به زودی برای تصویب
نهایی به شورای نگهبان ارسال میشود .وی با
بیاناینکهدرس��ال 1362نخس��تینقدمبرای
عملیات بانکداری بدون ربا برداشته شد ،افزود:
پس از آن تاریخ و حداقل طی پنج سال الزم بود
اصالحات الزم در خصوص تغییر قوانین پولی و
بانکیکشوردرچارچوبنظامبانکداریاسالمی
انجام میشد ولی تاکنون علیرغم فعالیتها و
پژوهشهاییکهدراینزمینههاانجامشدهطرح
یاالیحهایبهمرحلهتصویبنهایینرسیدهاست.
عیوضلو با بیان اینکه طرح بانک مرکزی (طرح
حاضر)نیزدارایاشکاالتاساسیبودهونیازمند
بازنگری جدی است ،گفت :در وهلهی نخست
بهطور منطقی باید طرح بانکداری قبل از بانک
مرکزی به تصویب برسد چرا که بانک مرکزی
جنبه نظارتی و قانونگذاری دارد ،لذا بایستی در
ابتدا ش��اکلهی نظام بانکداری در ایران و سپس

س��اختار نظارتی بانک مرکزی و نوع قوانین و
مقرارت آن مورد بازنگری واقع ش��ود .وی ادامه
داد :برای مثال ،ابتدا الزم است تفکیک ساختار
بانکهااعمازبانکهایتجاری،سرمایهگذاری،
عامالمنفعه،توسعهایو...درسطحطرحبانکداری
موردبررسیوتصویبواقعشودوسپسساختار
نظارتوقانونگذاریدرسطحبانکمرکزیبرای
این نوع تغییر ساختاری مطرح شود .وی گفت:
انتقاد دیگر در این خصوص این اس��ت که باید
این نوع تغییرات اساسی در قوانین پولی و بانکی
ابتدا به صورت الیحه از سوی دولت به مجلس
پیش��نهاد شود که البته در این رابطه دولتهای
قبلیهرچندتالشهاییداشتهاندامادرهرزمان
ب��هدالیل��یدربرابرارائهالیحهازس��ویدولت
مقاومتهایی شکل گرفت و عم ً
ال این مهم به
انجامنرسید.

س�ازوکارمش�خصیبرایمدیریتس�بد

ارزی بانک مرکزی وجود ندارد

عیوضلو در تش��ریح اش��کال فوق افزود :برای
مثال در فصل ششم طرح (مواد  43و  )44هیچ
نوعترتیباتمشخصیبرایمدیریتسبدارزی
مد نظر قرار نگرفته و بیش��تر به داخلیس��ازی
حس��ابهای خارجی توجه ش��ده اس��ت ،وی
توضیح داد :توضیحات و تبیینهایی که در ماده
44آمدهکلیگوییاستوهیچنوعبیانمحتوایی
ی��ا الزام جدی برای مدیریت بهینه س��بد ارزی
مش��اهده نمیشود .در روشهای هفتگانهای
که برای همین منظور بیان شده هیچ اشارهای
به حفظ ارزش داراییهای ارزی تحت مدیریت

ویبرنقشتعیینکنندهابزارهاونهادهایجدید
پولی و مالی در جهان رو به تحول امروزی تأکید
ک��ردوگف��ت:ابزاره��اینوینپولیومالیاعم
از فی��ن تکها (فناوریهای مالی) ،رگتکها
(فناوریه��ای نظارتی) و بانکداری باز (Open
)Bankingورمزارزشها،بهعنوانواقعیتهایی
انکارناپذی��ردردنی��ایامروزپولیومالیمطرح
هس��تند؛ اما نظام مقرراتگذاری و تنظیمگری
ما همچنان در این زمینهها توجه الزم را مبذول
نداشته و ما در عقبماندگی ساختاری جدی ،در
ح��ال درج��ا زدنیم .حضور پررنگ این نهادها و
ابزارهادردنیایامروزبهنحویجدیاستکهدر
طیپنجتادهسالآتیساختارهایپولیوبانکی
کام ً
ال تغییر خواهند یافت و جای تعجب فراوان
استکهچرااینواقعیتهادرچنینطرحمهمی
مغفول مانده و هیچ جای پایی ندارد .عیوضلو با
بیاناینکهدرطرحبانکمرکزیهیچتوجهیبه
مواردفوقواستفادهازشیوههاینوینبانکداری
نشده است ،تأکید کرد :مشکل جدی دیگر این
است که هماکنون استانداردهای نظارتی برای
ای��ن نوع نهاده��ا در جهان امروز در حال نهایی
شدن هستند و ما چنانچه دیربجنبیم و خودمان
را ب��ا این ابزارها تطبیق ندهیم ،همانند،FATF
ای��نم��واردنیزبهزودیبهسیس��تمهایپولی
و بانک��ی ما تحمیل خواهد ش��د؛ بنابراین بهتر
اس��ت از هم اکنون خود را برای این موارد آماده
سازیم .نکته مهم در این زمینهها این است که بر
اساسمطالعاتوارزیابیهایاینجانب،ایننوع
سیستمها با معیارها و موازین نظامهای پولی و
مالی اسالمی تطبیق بیشتری نیز دارند.

راهکارکاهشمطالباتغیرجاریبانکهاچیست؟

یوان چین رکورد زد

یوان چین در معامالت اولیه روز چهارشنبه در برابر
دالر سقوط کرد و معامالت فراساحلی تحت فشار
انتظ��ارات برای افزایش بیش��تر نرخ بهره توس��ط
بان��ک مرک��زی ایاالت متحده ب��ه پایینترین حد
خود رس��ید .به گزارش ایس��نا به نقل از اکونومیک،
یوان فراس��احلی چین تا  ۷.۲۳۴۹س��قوط کرد که
پایینترین س��طح از س��ال  ۲۰۱۱اس��ت .همتای
خش��کی آن نی��ز همی��ن رون��د را دنب��ال کرد و در
معامالت اولیه به  ۷.۲۳۰۲به ازای هر دالر سقوط
ک��رد ک��ه ضعیفترین س��طح از زمان بحران مالی
جهان��ی در س��ال  ۲۰۰۸ب��ود .چندین معاملهگر ارز
گفتند که خرید دالر ش��رکتها در روز چهارش��نبه
بس��یار قوی بود و فش��ار بیشتری بر یوان وارد کرد.
قبل از باز ش��دن بازار ،بانک خلق چین ()PBOC
ن��رخ میان��ی را  ۷.۱۱۰۷در ه��ر دالر تعیین کرد که
 ۰.۵۴درص��د ضعیفت��ر از نرخ ثابت قبلی ۷.۰۷۲۲
ب��ود .ای��ن کاه��ش در حال��ی رخ میدهد که بانک
مرکزی چین روز دوشنبه گامهای جدیدی را برای
کاهش سرعت سقوط اخیر یوان از طریق افزایش
پیشبینی در برابر این ارز اعالم کرد .در اوایل این
ماه ،بانک خلق چین همچنین میزان ذخایر ارزی را
که موسسات مالی باید نگه دارند ،کاهش داد .این
اق��دام همچنی��ن با هدف کند کردن کاهش ارزش
ی��وان ب��ود .معاملهگری در یکی از بانکهای چینی
گف��ت ک��ه تالشهای مقامات ب��رای جلوگیری از
ضعف یوان تأثیر محدودی داشته است .یک منبع،
اواخر روز سهش��نبه گفت که مقامات پولی چین از
بانکهای محلی میخواهند ابزار تثبیت یوان را که
دو سال پیش کنار گذاشته شد ،احیا کنند.

تاکید وزیر اقتصاد
بر واگذاری اموال
مازاد بانکها

خــبرویـژه

گزارش عملکرد واگذاری اموال مازاد پنج بانک دولتی در نیمه دوم سال  ۱۴۰۰و ششماهه ابتدای سال جاری ،طی جلسات جداگانهای به وزیر اقتصاد ارائه شد و خاندوزی بر پیگیری جدی واگذاری اموال مازاد
نظام بانکی تاکید کرد .اعضای هیات مدیره پنج بانک ملی ،سپه ،تجارت ،صادرات و ملت ،با حضور در محل وزارت اقتصاد ،طی جلساتی جداگانه ،گزارش عملکرد خود در این خصوص را به سیداحسان خاندوزی
ارائه کردند .این گزارش حاکی است" ،موانع و چالشهای پیش روی فروش امالک مازاد"" ،وجود برخی ابهامات در نحوه ارزیابی امالک توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا قوه قضائیه"" ،بررسی امکان
بازسازی ،تغییر کاربری و هر گونه تغییر به منظور تسهیل در فروش امالک" و ...نیز از جمله برخی درخواستها و موارد مطروحه هیات مدیره در گزارش پنج بانک دولتی مذکور به وزیر اقتصاد بود.

اخبار

ی��ک کارش��ناس ح��وزه بانکی گف��ت :ارکان و
دس��تگاههای نظارتی برای وصول مطالبات باید
ب��ه ای��ن نکته توج��ه کنند که اگ��ر بانکها را از
وصول مطالبات خود منصرف کنند ،طبیعی است
ک��ه بان��ک از پرداخت مجدد تس��هیالت به یک
تولیدکنن��ده بازمیمان��د .به گزارش ایبِنا ،یکی از
مشکالت اساسی این روزهای بانکهای کشور،
مطالبههای معوق و تسهیالت وصول نشده است
ک��ه این مطالب��ات غیرجاری باعث کاهش توان
مالی بانک در اعطای تس��هیالت جدید ،کاهش
س��ودآوری بان��ک ،تحمی��ل هزینههای وصول
مطالبهها از یک طرف و آثار س��وء بر بانکها و

به گفته یوسف کاووسی قانون جدید چک باعث
ک
کاهش جعل و برگشت این اوراق بهادار به زیر ی 
درصد اس��ت .یوس��ف کاووسی کارشناس پولی و
بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا بیان کرد:سازمان
امور مالیاتی اعالم کرده است که تنها  ۱۰الی ۱۱
میلیارد تومان مالیات بر عایدی س��رمایه دریافت
کرده است به دلیل اینکه افراد زیادی با ارائه مدرک
اع�لام کردند توان پرداخت مالیات را ندارند ،پس
برای اجرای درسته مالیات بر عایدی سرمایه باید
سو ِد منهای تورم را در نظر بگیریم .کاووسی تاکید

بخشهای مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیعتری
ب��رای م��ردم از طریق بحرانه��ای پولی و مالی
خواه��د ش��د .در این میان پرداخت تس��هیالت
کالن توس��ط نظام بانکی به اش��خاص مرتبط
خود از ضوابط تعیین ش��ده فراتر رفته و این امر
به مش��کالتی برای بانکها از یک س��و و مردم
ع��ادی و متقاضیان تس��هیالت بانکی دامن زده
است .ضمن اینکه در نهایت میزان مطالبات غیر
جاری در تسهیالت کالن و اشخاص مرتبط را در
مقایس��ه با سایر تسهیالت باالتر است .برهمین
اساس رییس جمهور در دولت سیزدهم از بانک
مرک��زی خواس��ت تا مانده تس��هیالت کالن و
اش��خاص مرتبط به حد مجاز برس��د که به گفته
بسیاری از کارشناسان راهکار آن اصالح ساختار
هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی
اس��ت .چندی پیش ،علی اکبر میرعمادی مدیر
اداره ارزیابی س�لامت نظام بانکی بانک مرکزی
در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد :در گذشته
س��ازکار الزم ب��رای تنبی��ه بانکهای خاطی در
پرداخت تس��هیالت به شرکتهای زیرمجموعه

بانکها اثربخشی الزم را نداشت .حاال براساس
آییننام��ه جدید ،تس��هیالت و ایج��اد تعهدات
اش��خاص مرتب��ط حتما باید ب��ه تصویب هیات
مدیره برسد .ضمن اینکه وقتی بانکی میخواهد
تسهیالتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان
شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد
س��ایر مش��تریان نیز اعمال میکند ،در خصوص
آنه��ا نی��ز در نظر بگیرد .وی تصریح کرد :بانک
مرکزی با بانکهای خاطی از طریق ظرفیتهای
موجود و به واسطه هیات انتظامی برخورد میکند.
همچنی��ن مقرر اس��ت ب��رای بانکهایی هم که
حد جمعی را رعایت نکنند ،اساسا امکان اعطای
تسهیالت به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن
نباش��د که قرار اس��ت مکانیسم الزم این مورد نیز
از طریق سامانههایی که در بانک مرکزی است،
پیاده سازی و رصد شود .به گفته میرعمادی ،اعطا
و ایجاد تسهیالت و تعهدات برای اشخاص مرتبط
ب��ه ص��ورت بی ضابطه میتوان��د منجر به برهم
خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت
ای��ن ام��ر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک

جعل و برگشت چک به زیر یک درصد رسید
کرد :در گذش��ته چک به صورت اعتباری بود ،به
این معنا که فرد برای س��ه ماه دیگر چک میداد
و در ش��رایط فعلی در حس��اب خود پولی نداش��ت
اما هم اکنون کس��ی که چک میدهد باید معادله
پول چک را در حس��ابش داش��ته باشد در غیر این
صورت طی مس��ائل اعتبار س��نجی دچار مشکل
میشود .وی همچنین با اشاره به اینکه گیرنده و
دریاف��ت کنن��ده چک هر دو باید آن را ثبت کنند،
افزود :هم اکنون بانک مرکزی انجام این عمل را
از طریق پیامک نیز امکان پذیر کرده اس��ت .این

اقدام جعل و برگش��ت چک را کم میکند ،اگر به
آمار ها نگاه کنیم میزان جعل و برگش��ت چک به
زیر یک درصد رسیده است .کاووسی افزود :چک
صیادی در حکم وجه نقد است ،اما چک در گذشته
به علت داشتن حالت اعتبار دست به دست میشد
ایندستبهدستشدن،حجمنقدینگیراافزایش
چک صیادی عرضه و گردش پول
میداد اما قانون ِ
را محدود میکند به عنوان مثال واگذاری چک به
فرد دیگری دارای محدودیت است .این کارشناس
پولی و بانکی در ادامه صحبت های خود همچنین

بگ��ذارد و بان��ک در بازار بین بانکی س��پرده پذیر
شود یا منجر به اضافه برداشت شود.

 وثائ�ق دریافتی ریس�ک تس�هیالت را باید

پوشش دهد

میث��م خس��روی ،مدیر گروه پ��ول و بانک مرکز
پژوهشهای مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا
با بیان اینکه بسیاری از تسهیالت تعهدات کالن،
به اشخاص و زیرمجموعه بانکها پرداخت شده
اس��ت؛ اظه��ار کرد :وقتی ای��ن اتفاق رخ میدهد
و تس��هیالت تعهدات کالن به اش��خاص مرتبط
یا ش��رکتهای زیرمجموعه و کسب و کارهایی
ک��ه ارتباط مالکیت��ی و مدیریتی با بانکها دارند
پرداخت میشود طبیعی است که بانک بهداشت
اعتب��اری الزم را در خص��وص این موارد رعایت
نمیکن��د .وی ادام��ه داد :بانکه��ا در این موارد
عمدتا وثائق دریافت ش��ده ریس��ک تسهیالت را
پوش��ش نمیدهد و تنها چک و س��فته دریافت و
س��هل گیرانه برخورد میش��ود چرا که وام کالن
به واس��طه ارتباطی که بانک با ش��رکت مد نظر
داشته پرداخت شده است.

در رابطه با مالیات بر عایدی س��رمایه اظهار کرد:
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا وجود دارد،
به این معنی که اگر درآمدهایی به صورت اتفاقی
در اثر جنگ ،تحریم یا مسائل سیاسی عاید فردی
ش��ود  ،ب��ه آن درآمد مالیات��ی تعلق میگیرد .وی
افزود :اگر فردی بیش��تر از نیاز خودش ارز ،س��که،
قسمت
مسکن یا خودرو خریداری کند به سو ِد آن
ِ
مازاد مالیات تعلق میگیرد .در کشور ما ،خانه های
باالی  ۱۰میلیارد و خودروهای باالی یک میلیارد و
دویست میلیون تومان مشمول مالیات میشوند.

بورسهمچناندچارتردید

ش��اخص کل بورس چهارش��نبه ،با  ۱۲هزار و ۱۱۵
واح��د افزای��ش به ی��ک میلی��ون و  ۳۴۶هزار واحد
رس��ید .به گزارش مهر در حالی بازار س��رمایه هفته
اول پاییز را پشت سر گذاشت که در این هفته نسبت ًا
ب��ازار خوبی داش��تیم .در هفت��ه اول پاییز و در حالی
که سه روزمعامالتی بیشتر نداشتیم در ابتدای هفته
ب��ازار تحت تأثی��ر رویدادها و اخبار منفی مختلف به
شدت منفی شد ولی روز دوشنبه چهارشنبه به واسطه
رسیدن به نقاط قوی حمایتی و حمایت پیدا و پنهان
از ب��ازار کم��ی وضعیت بهتری را ش��اهد بودیم ولی
همچنان درگیر نبودن پول قوی در بازار باعث شده
تردیده��ا در ب��ازار وجود داش��ته و افراد خیلی اعتماد
قوی به روند ایجاد ش��ده نداش��ته باش��ند .این روزها
گزارشهای ماهانه منتشر میشود که گزارشهای
نسبت ًاخوبیاستواینعاملیبرایتوجهبازارمیتواند
باشد .شاخص کل بورس روز گذشته با  ۱۲هزار و ۱۱۵
واحد افزایش به یک میلیون و  ۳۴۶هزار واحد رسید.
شاخص کل با معیار هموزن نیز با رشد ۴۴۶۶واحدی،
رقم  ۳۹۲هزار و  ۴۹۸واحد را ثبت کرد .در این بازار
 ۲۵۶هزار معامله انجام شد که  ۲۷هزار و  ۱۸۷میلیارد
ریال ارزش داشت .شاخص کل فرابورس نیز با رشد
 ۱۷۸واحدی همراه ش��د و روی رقم  ۱۸هزار و ۳۶۲
واحد ایستاد .در این بازار  ۱۳۹هزار معامله به ارزش
 ۶۴هزار و  ۳۷۶میلیون ریال انجام شد.

قیمت سکه ۱۴میلیون و
 ۲۰۰هزار تومان

قیمتهرقطعهسکهبهارآزادیطرحجدیدچهارشنبه
 ۶مهر  ۱۴۰۱روی رقم  ۱۴میلیون و  ۲۰۰هزار تومان
تثبیت شد .به گزارش مهر ،قیمت هر قطعه سکه بهار
آزادی طرح جدید روز گذش��ته  ۱۴۰۱به  ۱۴میلیون
و  ۲۰۰هزار تومان رسید .همچنین قیمت هر قطعه
س��که تم��ام بهار آزادی ط��رح قدیم به  ۱۳میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان رسید .قیمتها نسبت به روز دوشنبه
تغییری نکردهاند .همچنین قیمت هر قطعه نیمسکه
 ۸میلیون و  ۱۰۰هزار تومان ،ربع س��که  ۵میلیون و
 ۱۰۰هزار تومان ،قیمت هر قطعه س��که یک گرمی
 ۳میلیون و  ۵۰هزار تومان رس��ید .قیمت هر اونس
طال در بازارهای جهانی  ۱۶۲۱دالر و  ۵۹سنت و هر
گرم طالی  ۱۸عیار یک میلیون و  ۳۰۳هزار و ۱۴۷
تومان است .آهسته شدن روند افزایش ارزش دالر تا
حدی مانع سقوط بیشتر قیمت طال شدهاست .ارزش
طالپسازاطالعیهمقاماتفدرالرزروآمریکاوتاکید
آنها بر حفظ ثبات قیمتها کاهش یافت .درحالیکه
همواره از طال بهعنوان یک سرمایهگذاری ایمن در
زمان بحران اقتصادی یاد میشود ،اما نگرانی در مورد
رکود اقتصاد دنیا بهدنبال سیاستهای سختگیرانه
بانکهای مرکزی باعث باال رفتن ارزش دالر شده
و قیمت طال را پایین آوردهاست.

افرادتحتپوششکمیتهامدادو
بهزیستیسهامعدالتدریافتمیکنند

ب��ا تصوی��ب هیات وزیران ،باقیمانده س��هام متعلق
ب��ه دولت در برخی ش��رکت ه��ا و بانکهای دولتی
به صورت مس��تقیم به افراد فاقد س��هام عدالت که
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان
بهزیستی قرار دارند ،واگذار می شود .به گزارش ایرنا،
هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه  ،وزارت اقتصاد
را مکل��ف ک��رد از محل باقیمانده س��هام متعلق به
دولت در بانک های صادرات ،ملت و تجارت ،شرکت
کشتیرانیجمهوریاسالمیایران،شرکتمخابرات
ایران و صنایع پتروش��یمی خلیج فارس ،نس��بت به
واگذاری مس��تقیم س��هام به افراد فاقد سهام عدالت
تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام
کنند .براساس مصوبه هیات وزیران ،مبلغ سهام مورد
واگذاریبههریکازمشموالنمعادلحداکثریکصد
میلی��ونری��البااعمال ۵۰درصدتخفیفبهصورت
اقس��اط س��االنه و به مدت  ۱۰سال است .همچنین
افراد مشمول این تصویب نامه ،توسط نهادهای ذی
ربط شناس��ایی و معرفی خواهند ش��د و احراز عدم
تخصیص س��هام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری
سال )۱۳۸۵برعهده سازمان خصوصی سازی خواهد
بود .سازمان خصوصی سازی نیز مکلف شد از طریق
سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه ،نسبت
به انتقال سهام به کد سهامداری هریک از مشموالن
اقدام کند .سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در
وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت و
آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط
و به صورت مرحلهای (طی  ۳سال به نسبت مساوی)
انجام خواهد شد .همچنین سهامداران می توانند پس
از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و
آزادسازی سهام خود اقدام کنند .قیمت سهام موضوع
این مصوبه توسط هیأت واگذاری و بر مبنای میانگین
قیمت پایانی سهام هر شرکت از اولین روز کاری سال
جاری منتهی به تاریخ ابالغ این تصویب نامه /منتهی
به تاریخ جلسه هیأت واگذاری تعیین خواهد شد .در
صورت عدم کفاف سهام برایواگذاریتاسقفریالی
تعیین ش��ده برای هر فرد ،سازمان خصوصی سازی
مکلفاس��تنس��بتبهتأمینکسریسهامازمحل
باقیمانده س��هام دولت در ش��رکت های موضوع این
مصوبهاقدامکند.واگذاریسهامموضوعاینتصویب
نامهبهموجبقراردادالکترونیکیمنعقدهبینسازمان
خصوصی سازی و فرد مشمول خواهد بود.

