اقتصاد
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تب  29هزار تومانی دالر
نرخ دالر که در روزهای اخیر تحت تاثیر خبرهای
برجام و مذاکرات هسته ای قرار گرفته و روندی
صعودی را در کانال  28هزار تومان طی کرده
است ،دیروز به طور خاص از مرز حساس  29هزار
تومان گذشت تا رکورد جدیدی را به ثبت رسانده
باشد .به گــزارش خراسان ،نرخ دالر در ادامه
روند صعودی روزهای اخیر خود ،دیروز کانال
 28هزار تومان را ترک کرد و وارد کانال  29هزار
تومان شد .رقمی که پیشتر و در مهر و آبان امسال
به آن رسیده و ارقامی تا  31هزار تومان را نیز ثبت
کرده بود .بر این اساس ،دالر تا دیروز بعدازظهر
در بــازار آزاد ،رشدی بیش از  570تومان پیدا
کرد و  29هزار و  135تومان قیمت خورد .پایگاه
خبری اقتصادنیوز در این زمینه ،حساسیت بازار
به خبرهای مذاکرات برجامی (در  8آذر) و سفر
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای به
ایران را از جمله عوامل موثر بر قیمت و نوسان دالر
اعالم کرده است و به نظر می رسد این مسئله در
روزهای آینده نیز بر روند بازار اثرگذار خواهد بود.

بحرین به پرداخت  ۲۰۰میلیون
یورو غرامت به بانک ملی
و صادرات محکوم شد
رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت
حقوقی ریاست جمهوری گفت :دیوان داوری
بینالمللی ضمن رد دفاعیات بحرین ،این
کشور را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و
آن دولــت را به پرداخت بیش از  ۲۰۰میلیون
یورو غرامت به بانکهای ملی و صادرات محکوم
کرد.توکل حبیب زاده در گفت وگو با ایرنا افزود:
در یک داوری بینالمللی تحت نظارت دیوان
دایمی داوری الهه ،بانک های ملی و صادرات بر
مبنای موافقت نامه دو جانبه تشویق و حمایت از
سرمایهگذاری بین دولت ایران و دولت بحرین،
دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح کردند که پس
از رسیدگیهای مفصل به محکومیت این دولت
منجر شد.حبیب زاده خاطرنشان کرد :جلسات
استماع این داوری در شهر پاریس برگزار شد و
سرانجام هیئت داوران به اتفاق آرا ،پس از حدود
پنج سال رسیدگی ،به موجب رای صادر شده
در تاریخ  ۱۸آبان  ،۱۴۰۰بر مبنای غیرقانونی
بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری
بانکهای ملی و صادرات ایران در بانک فیوچر
در بحرین ،دولت بحرین را ناقض تعهدات خود
به موجب حقوق بینالملل و معاهده دوجانبه
سرمایهگذاری اعالم کرد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

پنج شنبه  4آذر۱۴۰۰
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دالر
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یوان
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سکه طرح جدید
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72/743
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هر گرم زعفران نگین
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شاخص
آبان ماه طالیی برای طال

رئیس سازمان بورس از برنامه های بیمه کردن سهام شرکت های بزرگ ،ثبات تصمیمات درخصوص صنایع بورسی و ارتقای شفافیت خبر داد
اوضاع و احوال بورس این روزها چندان مساعد
نیست .یک دلیل مستقیم آن هم به روی گردانی
سهامداران حقیقی و خرد از بازار بر می گردد.
در این زمینه ،رئیس سازمان بورس از سه برنامه
ایــن ســازمــان بــرای بازگشت اعتماد به بــازار
شامل برطرف کــردن چالش های شفافیت،
پیگیری ثبات سیاست های دولت که بر بازار
اثر می گذارد مانند نرخ خوراک پتروشیمی ها
و همچنین پیگیری انتشار اوراق تبعی توسط
شرکت های بزرگ خبر داده است .در مورد آخر،
این اوراق به نوعی بیمه برای قیمت باالتر سهام
به شمار می رود.به گزارش ایسنا ،مجید عشقی
درباره اقدامات سازمان بورس برای برگرداندن
اعتماد سهامداران خرد به بــازار گفت :ثبات
در بازار باعث بازگشت اعتماد سرمایهگذاران
عــمــده و خــرد م ـیشــود .شفافیت اطــاعــات
مالی و اطالعات منتشر شده شرکتها توسط
سازمان پیگیری میشود .اگر اطالعاتی که
روی کدال منتشر میشود و اطالعاتی که در
اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد ،شفاف
باشد ،سرمایهگذار میتواند اعتماد کند .منظور

از اطالعات شفاف ،این است که صور تهای
مالی شرکتها که در کدال منتشر میشود،
مبهم و متناقض نباشد .هم اکنون در چند
صنعت از جمله صنعت بــانــکــداری ،تناقض
وجود دارد .اگر این مشکل حل شود ،اطالعات
مالی شفاف می شود و در نتیجه اعتماد سرمایه
گــذاران به بــازار برمیگردد.رئیس سازمان
بورس با تاکید بر این که بی اعتمادی به بازار
سرمایه فقط منشأ درونی نــدارد ،گفت :برای

مثال ،موضوع قراردادهای بلندمدت و تأمین
خوراک صنایع ،بسیار مهم است .تأکید سازمان
بورس این است که روابط مالی به صورت بلند
مدت مشخص شود تا یک شرکت پتروشیمی
یا پاالیشگاهی بداند نحوه محاسبه خوراک تا
 ۱۰سال آینده به چه صورت خواهد بود؟ اگر
تکلیف ایــن موضوعات به صــورت بلند مدت
مشخص باشد ،سرمایهگذار نیز تکلیف خود را
میداند .در این خصوص سیاستی که سازمان

بورس دنبال کرد و خوشبختانه سیاستگذاران
دولتی از جمله وزیر اقتصاد ،معاون اول رئیس
جمهور و رئیس جمهور روی آن تأکید دارند
این است که بتوانیم ثبات را در سیاستها به
نحوی اعالم کنیم که سهامداران و شرکتها
تکلیف خــود را بدانند و قــادر باشند در بلند
مدت برنامهریزی کنند .رویکرد کلی دولت
حــذف قیمت گــذاری دستوری است.رئیس
سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه از راهکار
مستقیم تــر بــرای حمایت ســهــامــداران خرد
سخن گفت و اظهار کــرد :سازمان بــورس در
ادامــه حمایت از سهامداران خــرد از طریق
انتشار اوراق اختیار تبعی ،از دیگر شرکتها،
به خصوص شرکتهای بزرگ که تاکنون اوراق
اختیار تبعی را منتشر نکرده اند ،خواسته است،
در سررسیدها و قیمت های متنوع تر این اوراق
را منتشر کنند .به زبان ساده ،این اوراق ،بیمه
سهام شده و به سهامدار این اطمینان را می دهد
که قیمت سهم در یک بازه زمانی مشخص به
قیمت خاصی خواهد رسید .یعنی سهم ارزنده
است و رشد متعادل خواهد داشت.

تصویب سریع تر مالیات بر مجموع درآمد در دستور کار
معاون وزیر اقتصاد از پیشنهاد تهاتر رشد درآمد کارکنان دولت با زمین خبر داد

نشست خبری معاون سیاست گذاری وزارت
اقتصاد در نشست خبری اخیر خــود کــه با
موضوعتبییننقشهراهرشدغیرتورمیتشکیل
شد ،حاوی دو نکته قابل توجه بود .اول عزم
دولت برای تصویب مالیات بر مجموع درآمد و
دوم راهکار جدیدی برای رشد جبران خدمات
کارکنان دولت با ابزاری غیر از حقوق!
بهگزارشمهر،سبحانیاندرخصوصمحوراول
یعنی مالیات بر مجموع درآمد گفت :افزایش
پایههای مالیاتی یکی از مهمترین راهکارهای
ما در این حوزه است .برای مثال درخصوص
مالیات بر مجموع درآمد جلسات متعددی در
این وزارتخانه برگزار شده البته این موضوع
مربوط به امسال نیست و از دولــت گذشته
همچنان معطل مانده اســت امــا ما به دنبال
تصویب هر چه سریعتر آن هستیم .وی ادامه

داد :با اجرایی شدن تصویب مالیات بر مجموع
درآم ــد ،مـیتــوان شاهد افــزایــش درآمــدهــای
مالیات و افزایش عدالت مالیاتی در کشور
بــود البته بــرای افــزایــش پایههای مالیاتی،
اقدامات دیگری همچون اصالح نظام مالیاتی
ازممیزمحوربهسیستممحوروهمچنینسامان
دهی معافیتهای مالیاتی را نیز پیگیری می
کنیم.به گزارش خراسان ،پیشتر و  10آبان نیز
وزیر اقتصاد از تالش برای ارائه الیحه مالیات
بر مجموع درآمد به دولت خبر داده بود .در هر
حال در شرایطی پیگیری این پایه مالیاتی در
دولت سیزدهم به جریان افتاده که پیاده سازی
این پایه مالیاتی می تواند تحولی اساسی در
نظام مالیاتی کشور ایجاد کند .بررسی های
مرکز پژوهش های مجلس در قالب گزارش
 17509نشان می دهد نظام کنونی مالیاتی

کشورمبتنیبررویکردمنسوخقرن 19میالدی
در انگلستان است .نظامی که در آن به جای
مالیات ستانی از مجموع درآمــد ،بر مالیات
ستانی از منبع تکیه شده و در عین حال ،امکان
فرار یا اجتناب مالیاتی به میزان قابل توجهی
افزایش می یابد .به عنوان مثال ،هم اکنون و
با در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی ،ممکن
استیکمودیمالیاتیازچندینمنبعمشمول
معافیتشودبهرغماینکهعایدیویازمجموع
این منابع درآمدی به حدی باشد که وی را در
زمره افراد با درآمد باالی مشمول مالیات قرار
دهــد .بر ایــن اســاس ،پیش بینی می شــود به
کارگیری این رویکرد مالیاتی ،ضریب جینی به
عنوان یک شاخص مهم نابرابری را حدود 35
درصد بهبود بخشد .این پایه مالیاتی همچنین
با شفاف سازی وضعیت درآمدی افراد ،زمینه را

برای هدفمندی واقعی یارانه ها فراهم خواهد
ساخت.معاون سیاست گذاری وزیر اقتصاد در
بخش دیگری از سخنان خود ،از پیشنهادهای
جدیدمطرحشدهبرایافزایشحقوقودستمزد
کارکنان دولت خبر داد و گفت :یکی از مسائل
جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان
دولتاستچراکهماازیکسوحقوقکارمندان
را افزایش میدهیم و از سوی دیگر ،تورم ناشی
از این افزایش حقوق به تمام مردم کشور وارد
میشود.دراینزمینهطرحهایجایگزینیارائه
شده است .برای مثال وزارت اقتصاد پیشنهاد
کرده است که مازاد افزایش حقوق کارمندان
صــرف خرید زمین به اســم همان کارمندان
شود .سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری
استخدامیبهعنوانمتولیاناصلیاینموضوع
در حال پیگیری آن هستند.

بررسی بازارهای مقصد سرمایه گذاری نشان
می دهد که در آبان ماه ،بازار طال با  8درصد
رشد،گویسبقتراازدیگر بازارهاربود.خوش
اقبالی در حالی روی به این بازار آورد که در این
ماه نرخ ارز از حدود  27هزار و  600به 28
هزار و  300تومان و نرخ اونس جهانی از حدود
 1792به  1845دالر افزایش یافت .پس از
طال،نیزسرمایهگذاراندرسکهوارزبابیشترین
بازدهیازمیانبازارهایمنتخبمواجهشدند.
از سوی دیگر در ماه گذشته بازارهای مسکن و
بورس با رشد منفی مواجه شدند.
(منابع :فارس ،خراسان)

بازار خبر

واردات فقط  ۱۲درصد کاالی
اساسی با ارز نیمایی!
ایسنا  -اگرچه هنوز تکلیف حــذف ارز ۴۲۰۰
مشخص نیست اما در آستانه تصمیمگیری در این
زمینه ،سهم واردات اقالم اساسی با ارز ترجیحی تا
چند برابر ارز نیمایی سنگینتر است ،به طوری که
فقط  ۲۰درصد ارزش دالری و حدود  ۱۲درصد
حجم واردات این کاالها در نیما تامین ارز میشود.

ورود نخستین استارتآپ به بورس
ایسنا  -وزیر ارتباطات با اعالم خبر عملی شدن
وعده ورود استارتآپها به بازار سرمایه تأکید کرد
کهدرآستانهصدمینروزاستقراردولتنامنخستین
استارتآپ ایرانی بر تابلوی فرابورس نقش خواهد
بست .بر اساس این گزارش با پیگیریهای وزیران
ارتباطات و فناوری اطالعات ،اقتصاد و دارایــی،
معاون علمی و فــنــاوری رئیسجمهور و ریاست
سازمان بورس ،سرانجام استارتآپ تپسی مجوز
ورود به بازار سرمایه را دریافت کرد.

ارزانی گوجه فرنگی یک ماه دیگر
مهر  -رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی
با بیان این که قیمت گوجه فرنگی یک ماه دیگر به
تعادل می رسد،اظهار کرد :صادرات محصوالت از
جملهسیبزمینیبایدمدیریتشود.ویافزود:ما
در تولید سیب زمینی مشکلی نداریم و تنها مسئله
صادرات بیش از اندازه آن است ،متأسفانه برنامه
درستی برای صادرات محصوالت نداریم و میزان
آن به درستی پیش بینی نمیشود برای همین در
تنظیم بازار داخل به مشکل میخوریم.
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