اقتصاد

۱۴
خبر

یک مقام وزارت اقتصاد مطرح کرد:

مانع تراشی  ۷دستگاه
بر سر رفع موانع کسب و کار

رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت
اقتصاد گفت :وزارت بهداشت ،وزارت علوم،
وزارت آموزش و پرورش ،سازمان برنامه و بودجه،
شهرداری ها ،صدا و سیما و بنیاد مسکن با هیئت
مقررات زدایی همکاری نکردند.
به گزارش مهر ،علی فیروزی با حضور در برنامه
پایش ،بزرگ ترین مشکل ایجاد کسبوکارها را
استعالم دانست و ادامه داد :به عنوان مثال فردی
برای تأسیس مرغداری ،گلخانه و  ...باید استعالم
بگیرد که آن مکان در حریم میراث فرهنگی،
رودخــانــه و ...نیست که ایــن مــوارد در مجموع
زمان خیلی زیادی را برای ایجاد کسبوکار تلف
میکند .در این باره ،یک قاعدهای داریم که آن هم
موافقت نامه است؛ هیئت مقرراتزدایی به این
موضوع ورود کرده است؛ به عنوان مثال ،در بحث
ابنیهتاریخیمیدانیمکهمیراثفرهنگی ۳۲هزار
نقطه را به عنوان ابنیه تاریخی شناسایی و وزارت
اقتصاد مصوب کرده که این نقاط را در اختیار
مــردم قــرار دهند .همچنین این هیئت مصوب
کرد ،مناطقی را که تحت نظارت سازمان حفاظت
از محیط زیست نیست ،اعالم کنند.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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بازگشتبهعقبیارانهایکمیسیونتلفیق

کمیسیونتلفیقیارانههاینقدیومعیشتیراتجمیعکردورقمآنرابهازایهرنفربرایهمهیارانهبگیران 72هزاروبرایمددجویان 122هزارتومانتعیینکرد
مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس ،یارانه
معیشتی را به همه یارانه بگیران غیر فقیر به طور
مساوی تسری داده و میزان آن را مساوی و به
انــدازه  28هزار تومان تعیین کرده است که از
ارقام قبلی یارانه معیشتی کمتر خواهد شد .بر
این اساس ،از ابتدای سال آینده یارانه نقدی و
معیشتی ادغام و جمع ًا ماهانه به میزان  72هزار
تومانبههمهیارانهبگیراننقدیپرداختخواهد
شد.بهگزارشخانهملت،هادیقوامیسخنگوی
کمیسیون تلفیق در نشست خبری دیروز خود

با تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون گفت:
مردمگالیههایزیادی  ازوزارتتعاون،کارورفاه
اجتماعیداشتند.نارضایتیهابهشدتزیادبود
وهمکارانمادرکمیسیونتلفیقهمازحوزههای
انتخابیه شان این موارد را بارها منعکس کرده
بودند.ویافزود:یکپیشنهاددرکمیسیونتلفیق
مطرح و تصویب شد که بر اساس توزیع این 31
هزارمیلیاردتومان(بودجهساالنهیارانهمعیشتی)
تغییرمیکندواینسرکشیبهحسابهاواینکه
اینفردمعیشتبگیرهستیانه،حذفمیشود.

▪یک سال زمان برای دریافت مجوز ساخت
بیمارستان

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار
وزارت اقتصاد با بیان این که مجوزها ،مدارک،
شرایط و زمان آ نها شفاف نیستند ،به عنوان
مــثــال مــجــوز مــوافــقــت اصــولــی بـــرای ساخت
بیمارستان مــعــادل  ۳۶۵روز اســت ،افــزود:
دستگا هها و سازما نهایی که در این زمینه با
هیئت مقررا تزدایی همکاری کردند شامل
وزارت جــهــاد کــشــاورزی ،بخش خصوصی،
اتــاق بازرگانی ،اتــاق اصناف و مراکز اصناف
وزارت صمت هستند.
وی ادامــه داد :سازما نهایی از جمله وزارت
بهداشت ،سازمان برنامه و بودجه ،وزارت علوم
و وزارت آموزش و پرورش در زمینه امور هیئت
مــقــررا تزدایــی همکاری نکردند .همچنین
شــهــرداری در دور های اطــاعــات مجوزها را
بـــارگـــذاری مــیکــرد؛ درحــالــی کــه تاکنون
شهردار یها به خصوص شهرداری شهرهای
کــان در دوره جــدیــد ،همکاری نــکــرد هانــد.
عالوه براین ،سازمان صدا و سیما باید در زمینه
صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر همکاری کنند
و بنیاد مسکن هم باید اطالعات مجوزهایی را که
به مردم میدهند ،وارد کنند.

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

درخواستمالیاتی 100اقتصاددانازالریجانی
 100اقتصاددانخواستاراصالحمصوبهکمیسیونتلفیقوتصویبمالیاتاز
خانههایباالی 5میلیاردوخودروهایبیشاز 300میلیونتومانشدند
 100اقتصاددان در نامهای خطاب به رئیس
مجلسخواستاراصالحمصوبهقبلیکمیسیون
تلفیقوگرفتنمالیاتازخانههایلوکسباالی
پنج میلیارد تومان و خودروهای باالی 300
میلیون تومان شدند.
به گزارش فارس 100 ،اقتصاددان در نامهای
به الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی با
انتقاد از کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص
وضع پایههای مالیاتی جدید خواستار گرفتن
مالیات از خانههای لوکس باالی پنج میلیارد
تومان و خــودروهــای با قیمت بیش از 300
میلیون تومان شدند.
در این نامه با اشاره به پیش بینی کسری بودجه
قابل توجه در سال  99آمده است :متاسفانه
کمیسیون تلفیق با نادیده انگاشتن شرایط
کشور و نیز زیر پا گذاشتن اصول اولیه وضع هر
گونه مالیات ،یعنی اصل طبقه بندی (به گونه
ای که عناصر هر طبقه باید بیشترین تجانس و
همخوانی را با هم داشته باشند) و اصل توانایی
پرداخت (تعیین میزان مالیات مودیان هر طبقه
براساس توانایی پرداخت آن ها) ،به گونه ای
طرح اولیه را تغییر داد که عمال تمام اهداف
طرح را از میان برداشت .نتیجه این تغییرات
به عنوان مثال آن است که اتومبیل ها به ارزش
 20میلیون تا یک میلیارد تومان ،به رغم وجود
هر گونه تجانس و همخوانی ،در یک طبقه قرار
گرفته و معاف شدهاند.
در خور ذکر است که در مصوبه هفته گذشته
کمیسیون تلفیق ،گرفتن مالیات از خانه های
لوکس  ۱۰میلیارد تومان و باالتر و خودروهای
لوکس باالی یک میلیارد تومان در بودجه سال

آینده مصوب شد.
در ادامــه این نامه آمــده اســت :بر این اساس
طــرح وضــع مالیات بر ثــروت هــای غیرمولد
جهت وضع مالیات بر اتومبیل با ارزش بیش
از  300میلیون تومان (یعنی معافیت بیش
از  90درصــد صاحبان اتومبیل در کشور) و
امالک مسکونی با ارزش بیش از پنج میلیارد
تومان (یعنی معافیت اقشار ضعیف ،متوسط
و متوسط به بــاالی جامعه) براساس اصول
کارشناسی دقیق ،طراحی و تقدیم کمیسیون
اقتصاد شد.

به گــزارش ایسنا ،در این راستا 20 ،درصــد از
 31هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش
کمیته امداد اختصاص می یابد و بقیه بین 78
میلیونیارانهبگیربهصورتیکسانتوزیعخواهد
شد .بر این اســاس ،از ابتدای سال آینده تنها

یک یارانه که ترکیبی از یارانه نقدی و معیشتی
بنزین است ،پرداخت می شود که رقم آن برای
مددجویان کمیته امــداد و بهزیستی در حدود
 122هزار تومان و برای دیگر افراد ،با  28هزار
تومانافزایش،حدود 72هزارتومانخواهدبود.

فراخبر
ضربه کمیسیون تلفیق به سیاست رفاهی
طرح یارانه معیشتی ،برای نخستین بار در کشور به عنوان طرحی اجرا شد که افراد را از منظر قدرت
خرید و رفاه آن ها برای دریافت یارانه فیلتر می کرد .قطع ًا این طرح در آغاز راه با خطاهای بعض ًا قابل
توجهی همراه بوده است ،با این حال می شد امیدوار بود که با پایش دوره ای و نیز تکمیل مالک های
ارزیابی افراد ،این طرح ،پازل سیاست های رفاهی کشور را که همانا تفکیک خانوارها از منظر قدرت
خریدبرایدریافتیارانههایرفاهیاست ،تکمیلکند.امادراینمیان،مصوبهکمیسیونتلفیقرامی
توانگامیروبهعقبوپاککردنصورتمسئلهساختارهایمعیوبشناسایینیازمندانواقعییارانه
دانست که می تواند ذخیره دانش اجرایی چندین ماه کار در سطح کالن را از بین ببرد .به خصوص این
کهبهگفتهسخنگویکمیسیونتلفیق،اینتصمیمنهبراساسمطالعاتعلمیبلکهبراساسمراجعات
حذف شدگان یارانه معیشتی به نمایندگان یا اخبار منتشر شده در جامعه صورت گرفته است .جالب
این جاست ،در شرایطی که مراجعه به حساب های بانکی ،صرف ًا برای افراد معترض و غیر نیازمند
هزینه زا بوده است ،سخنگوی کمیسیون تلفیق ،طرح جدید را مایه رهایی از این سرک کشی و بررسی
نیازمند یا غیر نیازمند بودن افراد بیان می کند .در مجموع باید گفت که تعمیم یارانه معیشتی به کل
یارانه بگیران ،دردی از کسری بودجه دولت و از حذف شدگان پردرآمد دوا نمی کند و حتی گمانه ها
برای انتخاباتی بودن این مصوبه را تقویت می کند.

اوج هیجان در بورس؛ رکورد
حجم معامالت شکسته شد
اگرچهحجممعامالتخردکلبازارسرمایهچند
روزقبلشکستهشدهبود،طیاینهفتهنیزیک
رکورد جدید ثبت شد .نمودار فوق که کل حجم
معامالت بــورس تهران را نشان می دهــد ،به
خوبی گویاست که حجم معامالت از محدوده
کمتر از  500میلیارد تومان در روز به بیش از
سه هزار میلیارد تومان رسیده است و یک شنبه
اینهفته،باثبتعدد 4600میلیاردتومانیک
رکوردتاریخیبهثبترسید.تعدادمعامالتهم
از کمتر از  150هزار معامله در روز در ابتدای
ســال ،به محدوده یک میلیون معامله رسیده
است .موضوعی که بیش از همه نشان دهنده
هیجان و سطح باالی ریسک و معامالت کوتاه
مدتدربازارسرمایهاست.

بازار خبر

کارنامه صنعت در  9ماهه سال  98مشخص شد

رشد تولید در 62درصد محصوالت صنعتی

بر اساس گــزارش وزارت صمت از وضعیت
تولید  55کاالی منتخب صنعتی ،معدنی
و پتروشیمی ،در 9ماهه اول امــســال ،در
مجموع  ۳۴کاال رشد تولید و در مقابل ۲۱
کاال افت تولید را ثبت کردهاند .بر این اساس،
با وجود افت تولید خودرو ،تولید محصوالت
صنعتی و معدنی عمدتا صعودی بــوده اما
تولید محصوالت پتروشیمی کاهش یافته
است.
به گزارش اقتصادنیوز ،با توجه به دادههای
اعالم شده از سوی وزارت «صمت» 61.8
درصــد کاالهای منتخب ارزیــابــی شــده در
مدتزمانموردبررسینسبتبهمدتمشابه
سال قبل رشد تولید را تجربه کردهاند .بر این
اساس ،گروه «خودرو» بیشترین افت تولید را
ثبت کرده است .از دیگر نکات قابل تامل در
آمار اعالمشده ،رشد تولید محصوالت لوازم
خانگی(شاملیخچالوفریزر،ماشینلباس
شویی و )...است .دادههای وزارت صنعت،
معدن و تجارت از روند تولید تا پایان پاییز ۹۸
نشان میدهد ،از میان  ۳۰کاالی منتخب
صنعتی  ۱۹کاال رشد مثبت و  ۱۱کاال افت
تولید را ثبت کردهاند .در بخش شیمیایی و
پتروشیمی نیز از میان  ۱۳کاالی منتخب،
شش کاال رشد را در این دوره تجربه کردهاند
و هفت کاال نیز افت تولید داشتهاند.
▪کاالهای منتخب صنعتی با رشد مثبت

در بخش صنعت «سموم دفع آفات نباتی»،
«داروی انسانی»« ،ماشین لباسشویی»،

«کولر آبی» و «نخ پلی استر» بیشترین رشد
تولید را ثبت کردهاند .تولید «سموم دفع
آفــات نباتی» رشــدی حــدود  ۳۹درصــدی
را رقم زده است .داروی انسانی نیز 29.6
درصــد رشد کــرده اســت .از سوی دیگر ،با
رصد دادههای اعالمشده میتوان گفت در
دوره زمانی مورد بررسی بیشترین افت تولید
به کاالهای «الیاف اکریلیک»« ،کامیون،
کامیونت و کشنده»« ،اتوبوس ،مینیبوس و
ون»« ،کمباین» و «انواع سواری» تعلق داشته
است.تولید«انواعسواری»نیزدردورهزمانی
بررسی شــده ،افتی بیش از  ۲۶درصــد را
تجربه کرده است.
▪کاالهای معدنی با بیشترین و کمترین
رشد

از میان۱۲محصول منتخب معدنی و صنایع
معدنی نیز سه محصول افت و  ۹محصول
رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال ۹۷
تجربه کــردهانــد .براساس آمــار اعالمشده
از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
مدت زمان بررسی شده ،پنج کاالی «ظروف
شیشهای»« ،ظــروف چینی»« ،سیمان»،
«چینی بهداشتی» و «شیشه جام» بهترتیب
بیشترین رشد تولید را در میان محصوالت
معدنی ثبت کردهاند اما محصوالت معدنی
که در این دوره زمانی بیشترین افت تولید
را تجربه کردهاند ،در برگیرنده سه محصول
«شمش آلومینیوم»« ،کنسانتره زغالسنگ»
و «آلومینا» میشود  .

الزامارائهاسناد
درانتقالوجهمیلیاردی
ایرنا -بانک مرکزی اعالم کرد :انتقال وجه بیش از
 ۱۰میلیارد ریال به شیوه درون بانکی و بین بانکی
(ساتنا)بایدهمراهبادرجبابتوارائهاسنادمثبتهبه
شعببانکهاباشد.بانکمرکزیدراجرایالزامات
قانون مبارزه با پول شویی و شفافیت بیشتر نقل و
انتقاالت بانکی ،در بخشنامهای به همه بانکها
تاکیدکرد:درهمهانتقاالتوجوهباالتراز۱۰میلیارد
ریالدرونبانکیوبینبانکی(ساتنا)روسایشعب
موظف اند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته
مبنی بر هرگونه معامله ،قرارداد یا علت انتقال پول
کنندویککپیازاسنادمثبتهمربوطبهانتقالوجه
رادرپروندهتراکنشیادشده نگهدارند.بانکمرکزی
ماه گذشته نیز در بخشنامهای انتقال غیرحضوری
درونبانکیوبینبانکی(ساتنا)بیشازیکمیلیارد
ریالراممنوعاعالمکرد.

عرضه 1.5میلیونواحدمسکونی
باکاهشنرخخانههایخالی
فارس  -یک کارشناس مسکن با اشاره به این که به
صورتمتوسطدرکشورهایمختلف5درصدمنازل
خالیاست،گفت:درصورتکاهشنرخخانههای
خالی در ایران و رسیدن به نرخ جهانی ،حدود1.5
میلیونواحدمسکونیبهکشورتزریقخواهدشدکه
قطع ًاکاهشقیمتمسکنرابهدنبالخواهدداشت.

تولیدگوشتقرمزکاهشیافت
مهر  -طبق گزارش مرکز آمار ،تولید گوشت قرمز
در پاییز  ۹۸در کشتارگاههای رسمی به 81.4
هزار تن رسید که این میزان نسبت به پاییز سال
گذشته  ۳درصد کاهش و نسبت به تابستان۹۸
به میزان  5.7درصــد رشد داشته اســت .مقایسه
عملکرد کشتارگاههای کشور در پاییز سال  ۹٨با
عملکرد فصل مشابه سال ۹٧نشاندهنده کاهش
٣درصدیتولیدگوشتقرمزدرکشوراست.کاهش
مقدارتولیدگوشتنسبتبهفصلمشابهسالقبلبز
وبزغاله ١۳درصد،گاووگوساله ٧درصد،گاومیش
و بچه گاومیش  ٢6درصد و افزایش مقدار تولید
گوشتبرایگوسفندوبره ٤درصدوشتروبچ هشتر
 6٣درصدبودهاست.

آغاز قطع تدریجی رمز دوم ایستا از امروز
بانک مرکزی از آغــاز قطع تدریجی رمــز دوم
ایستا از امروز خبر داد و اسامی بانک هایی را
که در روزهای آینده رمز دوم ایستای آن ها برای
تراکنشهایروزانهباالی 100هزارتومانقطع
می شود ،اعالم کرد .در اطالعیه روابط عمومی
این بانک آمده است :پیرو اطالعرسانی انجام
شده درباره قطع رمز دوم ایستا (رمز دوم فعلی
کارت بانکی) در هفته دوم دیمــاه ،به اطالع
هموطنان عزیز میرساند ،این سرویس از روز
هشتم بهمن در بانکها و موسسات اعتباری
به طور تدریجی ظرف چند روز قطع میشود و
تنها «رمز دوم پویا» قابل استفاده است .با این
حال ،انجام خریدهای اینترنتی بدون حضور
کارت تا سقف مجموع یک میلیون ریال برای
هر کارت در هر  ۲۴ساعت با رمز دوم ایستا قابل
انجام است .بانک مرکزی در ایــن اطالعیه،
اسامیبانکهایی راکهدرروزهایآیندهرمزدوم

ایستای آن ها قطع می شود ،به این ترتیب اعالم
کرده است :رمز دوم ایستای کارتهای بانکی
بانکهای صادرات و پاسارگاد در روز هشتم و
بانکهای قرضالحسنه رسالت و ایران-ونزوئال
در روز دهم و بانک قرضالحسنه مهر ایران در

روز  12بهمن غیر فعال میشود .قطع سرویس
رمز دوم ایستا در دیگر بانکها نیز متعاقبا اعالم
خواهد شد .بانک مرکزی توصیه کــرده است
که مشتریان بانکی ظرف چند روز آینده برای
فعالسازی «رمز دوم پویا» اقدام کنند.

