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در اطالعیه وزارت کاراعالم شد:

جزئیات تازه درباره کمک هزینه
و وام کرونایی جدید
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شرایط و زمان
بندی پرداخت کمکهزینه  ۱۰۰هزار تومانی
برای  30میلیون نفر و وام یک میلیون تومانی
را به خانوادههایی که منبع درآمد ثابت ندارند،
اعالم کــرد.وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
طــی اطــاعــیـهای ،دربـــاره چگونگی حمایت
معیشت خانوارها اعال مکرد :پرداخت کمک
بالعوض  100هزار تومانی به اعضای خانوار به
این صورت است که این کمک به صورت ماهیانه
و ب ـهازای هر یک از اعضای خانوار است و این
مبلغ از آذر تا پایان امسال (به مدت چهار ماه) به
حساب سرپرست خانوار واریز میشود .براساس
این اطالعیه ،در پرداخت کمک هزینه 100
هزار تومانی تعداد اعضای خانواده با توجه به
زمان پرداخت وام نخست ،یعنی فروردین امسال
در نظر گرفته میشود.یارانه کمک معیشتی
100هـــزار تومانی به خانوارهایی پرداخت
میشود که منبع درآمدی ثابت ماهیانه ندارند
و در مرحله قبل متقاضی تسهیالت کرونایی
خانوارها بودهاند که حدود  ۲۹.۷میلیون نفر
( ۱۱میلیون خانوار) ،تحت پوشش این طرح
حمایتی قــرار میگیرند.بخش دیگر حمایت
دولــت در ایــن دوره پرداخت وام یک میلیون
تومانی به سرپرست خانوار است که براساس
اعالم وزارت تعاون ،همه افــرادی که در نوبت
قبل ،وام کرونای معیشتی دریافت کرد هاند و
درآمد ثابت ندارند ،میتوانند متقاضی دریافت
وام یک میلیون تومانی باشند .در اطالعیه
وزارت کــار تاکید شــده ،افــراد دارای درآمــد
ثابت از جمله کارمندان دولــت ،شرکتهای
دولــتــی یــا نــهــادهــای عــمــومــی غــیــردولــتــی،
بازنشستگان ،بیمهپردازان سازمان تامین
اجتماعی یا سایر صندو قهای بازنشستگی
شامل این طرح نمیشوند.وزارت کار درباره
روش درخواست وام یک میلیون تومانی نیز
توضیح داد که متقاضیان فقط کد ملی خود را
از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار
به سرشماره  ۶۳۶۹ارسال کنند.بنابراین در
مرحله نخست ،سرپرست خانوار یک هفته (۴
تا  ۱۱آذر) فرصت دارد کد ملی خود را ارسال
کند.پس از ارسال پیامک یک هفته دیگر زمان
الزم است تا داد ههــای اطالعاتی پایش شود
(از  ۱۲تا  ۱۹آذر) .سرانجام در هفته سوم
(از  ۲۰تا  ۲۷آذر) بـــه پیامکهای دریافتی
مشمول بــا سرشماره  v.refahپ ــاس ــخ داده
میشود.طبق اطالعیه وزارت کار ،بازپرداخت
تسهیالت قر ضالحسنه یک میلیون تومانی
با نــرخ کــارمــزد  4درصــد از محل باقیمانده
منابع بسته جبرانی ستاد ملی مدیریت کرونا،
با اقساط  ۳۰ماهه و از منابع یارانه معیشتی
ماهیانه خانوار خواهد بود.
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کف حقوق  ،3.5سقف معافیت4میلیون تومان

پیش نویس الیحه بودجه سال آینده که هم
اینک در هیئت دولت در دست بررسی است،
کف حقوق کارمندان در سال آینده را 3.5
میلیون تومان و سقف معافیت مالیاتی را 4
میلیون تومان در ماه تعیین کــرده است.به
گزارش فارس ،در جزء  4بند الف تبصره 12
الیحه بودجه سال  1400که هیئت دولت
در حال بررسی و تصویب آن است ،پیشنهاد
شده کف حقوق کارکنان دولتی ،قرارداد کار
معین و حقوق بازنشستگان نباید کمتر از 3.5
میلیون تومان در ماه باشد .این در حالی است
که در قانون بودجه امسال مقرر شــده کف
حقوق بازنشستگان و کارمندان دولتی اعم از
رسمی،پیمانیوکارمعینکمتراز 2.8میلیون
تومان در ماه نباشد .بنابراین می توان محاسبه
کرد که در الیحه بودجه سال آینده احتما ًال
میزان افزایش کف حقوق گروههای یاد شده
 25درصد است .این میزان افزایش نسبت به
پیش بینی نرخ تورم سالیانه تا پایان سال کمتر
است .تورم سالیانه در آبان به  29درصد رسید
و با توجه به سرعت افزایش قیمت ها در ماه
های اخیر ،پیش بینی ها تورم سالیانه  36تا
 40درصد را برای پایان امسال نشان می دهد.

محاسبه حدود طبقات مالیاتی برای حقوق کارمندان بر اساس پیشنویس
الیحه بودجه ( 1400ارقام حقوق ماهیانه و بر حسب تومان)
از
۱
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۱۰,۰۰۰,۰۰۱
۱۴,۰۰۰,۰۰۱

تا
۴,۰۰۰,۰۰۰
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۲۰,۰۰۰,۰۰۰

نسبت به مازاد
۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰

نسبت به مازاد  20میلیون تومان

درصد نرخ مالیات
معاف
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵

ایــن پیش نویس همچنین شرایط معافیت
مالیاتی کارکنان دولت را در سال آینده تعیین
کرده است .براساس جزء  ۵تبصره  ۱۲این
پیش نویس ،سقف معافیت مالیاتی موضوع
ماده  ۸۴قانون مالیات های مستقیم در سال
 ۱۴۰۰سالیانه مبلغ  480میلیون ریال
اســت .رقمی که ماهیانه  4میلیون تومان
می شود و نسبت به قانون بودجه امسال (با
معافیت سالیانه  360میلیون ریال) ماهیانه
یک میلیون تومان (معادل  33درصد) افزایش
را نشان می دهد.طبق پیش نویس الیحه
بــودجــه ســال آیــنــده ،نــرخ مالیات بــر درآمــد
حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از
حقوق و مزایای فــوق الــعــاده ،موضوع ماده
 ۸۵قانون مالیات های مستقیم به صورت
مازاد نیز به این صورت خواهد بود :مازاد بر
 4میلیون تومان تا یک و نیم برابر آن مشمول
مالیات سالیانه 10درصــد ،نسبت به مازاد
یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول
مالیات سالیانه 15درصــد ،نسبت به مازاد
دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات
سالیانه 20درصد و نسبت به مازاد چهار برابر،
مشمول مالیات 25درصد.

تورم بی سابقه هزینه های
تولید در تابستان
تـــازه تــریــن گــــزارش مــرکــز آمـــار ایــــران از
شاخص های قیمت حاکی از این است که
تولیدکنندگان در تابستان با بی سابقه ترین
رشــد فصلی هزینه ها از ابــتــدای دهــه 90
مواجه شده اند .موضوعی که هم اینک آثار
آن در تورم مصرف کنندگان در حال نمایان
شــدن اســت .تــورم ماهیانه  13درصــدی
خوراکی ها در آبان که حداقل در دهه 90
بی سابقه بوده ،نمونه ای از این موضوع است.

بازار خبر

نصب شناسه کاال روی قطعات
خودرو الزامی شد
مهر  -مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت
از الزام دریافت و نصب شناسه کاال برای قطعات
یدکی و مصرفی وسایل نقلیه خبر داد.

قیمت نفت به  46دالر نزدیک شد

ادامه رشد
غیرهیجانی
بورس

شاخص کل با رشد
 16700واحدی در مسیر
رشدی متعادل و به دور
از هیجان ابتدای سال
حرکت می کند

شاخص کل بورس اوراق بهادار
تهران در پایان معامالت دیروز با
افزایش  16هزار و  690واحدی
به روند صعودی تدریجی خود در
دو هفته اخیر ادامه داد.
به گــزارش فــارس ،بــورس اوراق
بهادار تهران دیروز هم رونــد رو
به رشــد به خــود گرفت و به نظر
مـیرســد ،ســهــامــداران به خرید
سهام ارزنــده روی آوردهانــد ،بــه
گونهای که شاخص کل در پایان
معامالت دیــروز با افــزایــش 16

هــزار و  690واحــد در نقطه یک
میلیون و  375هزار و  538واحد
رسید.
همچنین شاخص کل بــورس با
معیار هــم وزن کــه بیشتر مــورد
توجه معاملهگران قرار میگیرد
دیــروز با افزایش  4هــزار و 923
واحــد به رقم  387هــزار و 614
واحد رسید.
همچنیـن مجمـوع ارزش
معاملات دیـروز بـورس
و فرابورس بـه بیـش از  15هـزار

بانک مرکزی جزئیات رشد اقتصادی  3ماه نخست امسال را اعالم کرد:

رشد منفی  2.5درصدی در بهار

بانک مرکزی رشد اقتصادی بهار امسال را با
احتساب نفت منفی  2.5درصد اعالم کرد.
بر اساس نماگرهای سه ماه نخست امسال
که روز گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر
شد ،رشد اقتصادی در سه ماه اول سال ٩٩
با احتساب نفت به منفی  2.5درصد و بدون
احتساب نفت به منفی  6دهم درصد رسید.

براساساینگزارش،بخشنفتبارشدمنفی
 16درصدی،بیشترینرکودرادربهارامسال
داشتهاست.پسازنفت،بخشخدماتنیزبا
رشد منفی  1.6درصد ،در رکود قرار داشته
است ولی دیگر بخش ها از جمله ساختمان،
کشاورزی و صنعت و معدن به ترتیب ،3.9
 3.7و1.4درصدرشد مثبتداشتهاند.

و  713میلیـارد تومان رسـید.روز
گذشـته نمادهـای شاخصسـاز
بـه ترتیـب شـامل پاالیـش نفـت
اصفهـان ،گلگهر ،چادرملـو،
پاالیـش نفـت تهـران و بانـک
ملـت بود هانـد .همچنیـن
شاخصهای شسـتا و فـوالد
مبارکـه بیشـترین اثـر کاهشـی را
در شـاخص بـورس داشـتهاند.
نمادهایی که بیش از همه مورد
معامله قرار گرفتند شامل شستا،
ایــرانخــودرو ،ملی مــس ،فوالد

مبارکه اصفهان ،بانک تجارت،
پـــاالیـــش نــفــت بــنــدرعــبــاس و
ســرمــایـهگــذاری سیمان تأمین
بوده اند.
بــه گـــزارش فـــارس ،بــا تــوجــه به
ریــز شهــای پیاپی شاخصهای
بــورس در دو ماه گذشته اکنون
بنا به اذعان بیشتر کارشناسان،
سهام عمده شرکتها ارزنده شده
و به کف قیمت رسیده و به اعتقاد
آن ها اکنون وقت خریدن سهام
ارزنده است و نه زمان فروش.

فــارس  -امید به واکسن کرونا ،حمله یمن به
آرامکو و احتمال تمدید توافق کاهش تولید،
قیمت نفت را به  45.90دالر در هر بشکه رساند.

استفاده از عنوان تحت نظارت
بانک مرکزی ممنوع است
بانک مرکزی اعــام کــرد :استفاده از عنوان
موسسه اعتباری ،تعاونی اعتباری ،شرکت
واسپاری (لیزینگ) ،شرکت صرافی و صندوق
قرض الحسنه در تابلو ،سربرگ و مکاتبات بدون
داشتن مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.

