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بازار خبر

چک ها تا  ۲۰اردیبهشت برگشت
نمی خورند
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت :ستاد
ملی کرونا به این تصویب رسید که برای بازه از
اول اردیبهشت تا بیستم اردیبهشت  ،تنفسی
به مبادالت با چک بدهد و بانکها و موسسات
اعتباری از صــدور گواهی عدم پرداخت چک
اجتناب کنند و محاکم و ضابطان قضایی هم از
صدور اجراییه و اجرای آن ها خــودداری کنند.
نهاوندیان پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
گفت :در ستاد ملی کرونا با توجه به آثار اقتصادی
کرونا تصمیماتی برای واحدهای تولیدی گرفته
شد که قدری بتوانند سرپا باشند.وی ادامه داد:
یکی از موارد این بود که با توجه به تعطیلی اصناف
برخی از واحدها امکان فروش محصوالت خود را
نداشتند اما بر اساس روال متعارف چک هایی را
صادر کرده اند و عم ً
ال امکان پر کردن موجودی
حساب و پرداخت چک را ندارند و این به طور
زنجیره وار مشکالتی را ایجاد می کند.

ارزهای دیجیتالی به پرواز درآمدند!
ایسنا  -ارزش ارزهای دیجیتالی مهم به شدت
افزایش یافت .به گزارش سیانبیسی ،مجموع
ارزش بـــازار جهانی ارزهـــای دیجیتالی هم
اکنون ۲۰۶۰میلیارد دالر بــرآورد میشود که
این رقم نسبت به روز قبل  1/16درصد کمتر
شده است .هم اکنون ۵۱درصد کل بازار ارزهای
دیجیتالی در اختیار بیت کوین و  ۱۷درصد در
اختیار اتریوم است .قیمت بیت کوین روز گذشته
به حدود  58هزار دالر رسید.

 ۷میلیون کارگر ثبت نشده
در بازار کار فعال هستند
مهر  -قائم مقام دبیر کل انجمن صنفی کارگران
کشور اعالم کرد :حدود هفت میلیون نفر کارگر
ناشناخته در کشور وجود دارد که در بازار کار کشور
مشغولفعالیتهستند.عباسیبابیاناینکهبرای
طی کردن فرایند بیمه شدن کارگران ساختمانی،
باید هفت خان رستم طی شود ،افزود :هم اکنون به
نظر نمیرسد که بیش از  ۶۰۰هزار نفر کارگر بیمه
شده ساختمانی داشته باشیم.

نرخ ارز
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شاخص
دهک های پایین قربانی رشد
تاریخی نقدینگی

 2مقام قضایی از صدور کیفرخواست برای توزیع  30میلیارد دالر ارز مداخله ای و حراج طال و تشکیل  10میلیارد دالر پرونده برای ارز  4200تومان خبر دادند
دو مـــقـــام قــضــایــی از تشکیل
پــرونــده هــای ارزی ذکـــان بــرای
ارز مداخله ای و ارز  4200خبر
دادن ــد .دادســتــان تهران از صــدور
کــیــفــرخــواســتــی درخ ــص ــوص۳۰
میلیارد دالر مداخله ارزی و پیش
فــروش  ۶۰تــن طــای کشور خبر
داد و سرپرست دادسرای مبارزه با
جرایم اقتصادی نیز از دستگیری
 ۵۵۵نفر به علت سوء استفاده از ارز
 ۴۲۰۰تومانی گفت و ارزش مالی
این پرونده ها را بیش از  10میلیارد
دالر دانست.به گزارش خراسان ،در
ادامــــه ســریــال تبعات فسادآمیز
سیاست ارز  4200تــومــانــی ،به
تازگی سرپرست دادســرای مبارزه
با جرایم اقتصادی از دستگیری
 ۵۵۵نفر به علت سوء استفاده از ارز

 ۴۲۰۰تومانی خبر داده و ارزش
مالی این پرونده ها را بیش از 10
میلیارد دالر ذکر کرده است .رقمی
که با احتساب تامین  50میلیارد
دالر ارز  4200تا انتهای شهریور
 ،99انــحــراف  20درصـــدی این
سیاست را نشان می دهد.سیاست
ارز  4200از ابتدا تاکنون موجب
صــرف  60میلیارد دالر ارز شده
است .با این حال ،نه تنها مرهمی بر
گرانی های ناشی از نرخ ارز گذاشته
نشد ،بلکه ،موجب توزیع گسترده
فساد ارزی نیز شد .به گزارش ایسنا،
رضا نجفی از دستگیری  555نفر به
علت سوء استفاده از ارز  4200خبر
داده و گفته است :بیش از 1248
پرونده در حوزه مفاسد ارزی تشکیل
شده و  ۵۵۵نفر در این پرونده ها

دستگیر شده اند که ارزش مالی این
پرونده ها بیش از  ۱۰میلیارد دالر
بوده است.وی افزود :از موضوعات
مهم بحث پرونده های ارز بوده است
و در حوزه های صــادرات و واردات
شعب ویژه ای اختصاص داده شد.
نجفی ارزش پرونده های مهمی را

با تقویت خریداران و فشار فروش در بورس رقم خورد

بازگشتمجددشاخصکلبورس
بهزیر 1.2میلیونواحد

بــازار سرمایه کشور که انتهای هفته قبل با
روندی مثبت دو روز صعودی متوالی را تجربه
کرده بود و نشانه هایی از بهبود اوضاع را از خود
نشان داده بود در ابتدای هفته جدید نتوانست
روند قبلی را حفظ کند و مجدد نزولی شد.
به گزارش خراسان ،در معامالت دیروز سهام ،از
همان دقایق ابتدایی فشار فروش مشاهده شد
و هر چه گذشت بر حجم سفارش های فروش
افزوده شد به نحوی که باز هم حدود  80درصد
نمادهای بــازار صف فروش را تجربه کردند و
کمتر از  10درصد نمادها در محدوده مثبت
معامله شدند.این شرایط در نماگرهای بازار
هم اثر گذاشت به نحوی که شاخص کل بورس

با افت  13هزار و  512واحدی به سطح یک
میلیون و  194هــزار واحــد بازگشت .این
در حالی است که این شاخص در روزهای
انتهایی هفته قبل به مدد افزایش تقاضای
خرید ،توانسته بود از این سطح مهم عبور
کند .در معامالت دیروز هم حقیقی ها فروش
خالص داشتند و حقوقی ها باز هم سهام
معامله گران خرد را خریداری کردند و به سبد
خود افزودند .بیش از دو ماه است که حقیقی
ها بر خــروج از بــازار اصــرار دارنــد .گفتنی
است دیــروز هم در گروه های مختلف فقط
برخی تک نمادها توانستند مثبت بمانند و
بیشتر نمادها در همه گروه های بازار نزولی
شدند .افت نرخ ارز به مرز  23هزار تومان که
یک سطح حمایتی مهم و حساس محسوب
می شود از اتفاقات مهم دیروز بود که به نظر
می رسد بر بازار سهام و دیگر دارایی ها نیز
تاثیرگذار بــوده اســت .برخی کارشناسان
معتقدند در صورت از دست رفتن سطح 23
هزار تومان ،دالر به صورت موقت افت زیادی
را تجربه می کند اما در سطوح پایین پایدار
نمی ماند و بعد از آن دوباره به سطوح فعلی
برمی گردد .بازار سرمایه نیز ممکن است در
کوتاه مدت در اثر مذاکرات وین و روند نرخ ارز
دچار تالطم شود.
عالوه بر شرایط بازار ارز و مذاکرات برجامی،
تصمیمات دولت برای حمایت از بازار نیز از
مهم ترین متغیرهایی است که روند پیش
روی بازار در هفته جاری را تحت تاثیر قرار
خواهد داد.

که در این حوزه تشکیل شده به این
شــرح بیان کــرد :پــرونــده هفت تپه
بیش از یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون
دالر ،پــرونــده موسوم به قربانعلی
فرخزاد حدود  ۴۵۰میلیون دالر،
پــرونــده مــوســوم بــه واردات کاغذ
بیش از ۴۵۰میلیون دالر ،پرونده

مربوط به واردات روغن بیش از۲۲۰
میلیون دالر و پرونده مربوط به گروه
کاظمیان بیش از ۲۵۰میلیون دالر.
از ســوی دیــگــر علی القاصی مهر
دادستان عمومی و انقالب تهران
از صدور کیفرخواستی درخصوص
 ۳۰میلیارد دالر مداخله ارزی و
پیش فروش  ۶۰تن طالی کشور به
افــراد بــدون رعایت موازین قانونی
و ارســـال آن بــه دادگـــاه خبر داد.
دادستان عمومی و انقالب تهران
خاطرنشان کــرد :برخورد جدی با
مفسدان حوزه ارز که معیشت مردم
را به مخاطره انداختند و رسیدگی
به برخی پروندههای واگذاریهای
غیر ضابط ه مند ،موجب بازدارندگی
و پیشگیری در ساختار نظام اداری
کشور خواهد شد.

امضای تفاهم نامه بانک تجارت و ایمیدرو با حضور وزیر صمت
تفاهم نامه همکاری بانک تجارت با سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با هدف تامین
مالی واحدها و پروژههای دارای اولویت (طرح
تام) با حضور وزیر صمت و مدیرعامل بانک
تجارت منعقد شد.به گزارش روابط عمومی
بانک تجارت ،رضا دولتآبادی مدیر عامل
بانک تجارت در مراسم امضای تفاهم نامه
با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی (ایمیدرو) با اشاره به خدمات گسترده
بانک تجارت به شرکتهای زیرمجموعه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :سابقه
تعامل بانک تجارت با شرکتهای بزرگ
و کوچک صنعتی و معدنی در حوز ههای
مختلفی همچون خــودروســازی و معادن
بـــزرگ مــس نــشــان از رویــکــرد مثبت این
مجموعه به حمایت از تولید و اشتغال دارد
و هــمــواره در تــاش هستیم از طریق ارائــه
خدمات متنوع مالی و بانکی ،پشتیبانی
مطمئن برای شرکتهای صنعتی و معدنی
باشیم.مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به
سرویسهای متنوع ارزی و ریالی این بانک
یـــادآور شــد :شبکه گسترده بانک تجارت
در داخــل و خــارج از کشور هــمــواره آمــاده
خدمترسانی به طر حهای دارای اولویت
مجموعه وزارت صمت اســت و امیدواریم
امــضــای ای ــن تــفــاهــم نــامــه بــه نقطه عطف
جدیدی در توسعه همکاریها تبدیل شود.
دولتآبادی با بیان این که تفاهم نامه طرح
تام دارای ظرفیتهای گسترده و مفاد جامع
و کاملی است ،افزود :بانک تجارت آمادگی
دارد که در کنار تعهدات مندرج در این تفاهم
نامه ،از طریق خدمات نوین تامین مالی در

در سالی که طبق آمارهای بانک مرکزی،
رشد نقدینگی به رکورد  40درصد رسید و
نیز عوامل مختلف ،رشد اندک را برای اقتصاد
کشور رقم زدند ،بار اصلی رشد نقدینگی بر
دوش قیمت ها قرار گرفت .با این حال ،از آن
جایی که رشد قیمت کاالهای بادوام بسیار
بیشتر از کاالهای دیگر از جمله خوراکی ها
بود و همچنین این کاالها سهم بیشتری در
سبد مصرف قشرهای پردرآمد دارد ،نرخ تورم
این دهک ها بسیار بیشتر رشد کرد .به این
ترتیب فاصله تورمی دهک ها به  8.9درصد
رسید .این ماجرا روی دیگری هم دارد .با
افزایش تورم کاالهای بادوام ،ارزش دارایی
در طبقات پر درآمد رشد بیشتری پیدا کرد
و از این منظر دهک های پایین قربانی رشد
تاریخی نقدینگی شدند.

نبض بازار

مالیات صفر تا  35درصدی
بر حقوق کارکنان دولت
راستای کاهش هزینههای تامین مالی طرحها
و پروژههای دارای اولویت مجموعه ایمیدرو ،
پشتیبان و حامی این دسته از شرکتها باشد.
رزم حسینی وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز
در این مراسم با تشریح ظرفیتهای اقتصاد
ایران در صنایع مختلف گفت :وزارت صنعت،
معدن و تجارت خود را موظف میداند که زمینه
را برای جذب نقدینگی بخش خصوصی فراهم
و با افزایش کارایی صنایع ،فضا را برای صاحبان
پولوسرمایهقابلقبولکند.وزیرصنعت،معدن
و تجارت با اشاره به حمایتهای گسترده شبکه
بانکی از بخش تولید ،این عملکرد را مطلوب
توصیف کرد و گفت :در سال  99با وجود شیوع
بیماری کرونا و فشارهای حاصل از تحریمهای
گسترده بر اقتصاد کشور ،خوشبختانه صنعت
کشور رشد قابل قبولی را به ثبت رساند.رزم
حسینی ابراز امیدواری کرد با پیشبرد اهداف
طــرح تــام و امــضــای تفاهم نــامــه همکاری با
بانکهای کشور گامهای موثری در فعالسازی
ظرفیتهای راکد واحدهای صنعتی و معدنی
برداشته شود.در این مراسم جمعی از معاونان
و مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
اشر فنژاد عضو هیئت مدیره بانک تجارت و
شریفیان معاون مدیرعامل در راهبری بازار و
توسعه کسب و کار حضور داشتند.

بردبار -قانون بودجه امسال متناسب با میزان
درآمد کارکنان دولت از صفر (به معنای معافیت
مالیاتی) تا  35درصد مالیات بر حقوق سالیانه
آنــان تعیین کــرده اســت .نرخ مالیات بر درآمد
حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق
ومزایا(بهاستثنایقضاتومشمولینتبصرههای
( )۱و ( )۲ماده ( )۸۷قانون مالیات های مستقیم
و با رعایت مــاده ( )۵قانون اصــاح پ ــارهای از
مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی
هیئت علمی (آمــوزشــی و پژوهشی) شاغل و
بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
مصوب 1368/۱۲/16با اصالحات و الحاقات
بعدی) و کارانه بهشرح زیر است:
۱ـ -۴نسبت به مازاد  480میلیون ریال تا 960
میلیون ریال 10درصد ()٪۱۰
۲ـ -۴نسبت به مازاد  960میلیون ریال تا یک
میلیارد و  440میلیون ریال15 :درصد ()٪۱۵
۳ـ-۴نسبتبهمازادیکمیلیاردو 440میلیون ریال
تادومیلیاردو160میلیون ریال20:درصد()٪۲۰
۴ـ -۴نسبت به مازاد دو میلیارد و 160میلیون
ریـــال تــا دو میلیارد و  880میلیون ریــال:
25درصد ()٪ ۲۵
 ۵ـ -۴نسبت به مازاد دو میلیارد و 880میلیون
ریـــال تــا ســه میلیارد و  840میلیون ریــال:
30درصد ()٪۳۰
 ۶ـ -۴نسبت به مازاد سه میلیارد و  840میلیون
ریال 35 :درصد ()٪۳۵

