اقتصاد
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شاخص
ارائه کدام خدمات گران تر شد؟

نرخ ارز

(سامانهسنا)

یک شنبه  24مرداد ۱۴۰۰
 6محرم .1443شماره 20731

یورو

دالر

)5/704(260/580

پوند

353/164 304/074

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

39/353

69/402

11/150/050

)1/370/000(117/000/000

نیم سکه

ربع سکه

37/000/۰۰۰ 59/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

138/270

113/000

جزئیاتبرنامههای 4گزینهاقتصادیکابینه

برنامه های خاندوزی ،فاطمی امین ،محرابیان و اوجی درباره مالیات ،خودرو ،قطعی برق ،یارانه انرژی و  ...منتشر شد

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران حاکی از
آن است که در بهار  ،1400نرخ تورم سالیانه
بــرای تــولــیــد/ارائــه خــدمــات بــه  42درصــد
رسیده و تولیدکنندگان در ایــن بخش نیز
مانند دیگر بخش های اقتصادی با تورمی کم
سابقه در بخش تولید (حداقل در هشت سال
اخیر) مواجه شده اند.

خبر

میرکاظمی :چرا هزینه های جاری
در  10سال  10برابر شد؟!
میرکاظمی ،رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه
دی ــروز در مــراســم معارفه خــود و تــودیــع نوبخت
گفت :امروز دولت را در وضعیت نامطلوبی تحویل
میگیریم .بودجه امسال کسری دارد که باید
فکری برای آن کرد.به گزارش تسنیم ،وی با اشاره
بهکسریبودجهسالگذشتهگفت:درخردادسال
 ،92حدود  104هزار میلیارد تومان به بانکها
بدهی داشتیم ،امروز براساس آمار بانک مرکزی،
 650هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی
داریم که  90درصد آن متعلق به خود دولت است
نه شرکتها.وی گفت :سال گذشته  560هزار
میلیارد تومان عملکرد مصارف داشتیم که جای
سوال دارد چطور یک دفعه به هزار و  277میلیارد
تومان میرسد در شرایطی که میدانیم تحریم نیز
شدیدتر شده است.رئیس سازمان برنامه و بودجه
گفت :اگر سقف اول آن را هم در نظر بگیریم که
 937هزار میلیارد تومان است.میرکاظمی افزود:
چرا باید به این نقطه برسیم در سال  91عملکرد
هزینه جاری  89هزار میلیارد تومان بود چرا امروز
باید به 900هزار میلیارد تومان برسد؟

روز گذشته برخی وزیــران پیشنهادی برنامه
های خود را منتشر کردند تا هدف گذاری چهار
ساله خود را در صورت کسب رای اعتماد از
مجلس مشخص کنند .جزئیات این برنامه به
تفکیک وزیــران و مقامات اقتصادی دولت به
شرح زیر است:
▪اصالحات مالیاتی و مدیریت  1500هزار
میلیارد تومان بدهی دولتی

افــــزایــــش شــاخــص
مــالــیــات بـــه تــولــیــد
ناخالص داخــلــی به
مــیــزان  50درصــد
وضــعــیــت فــعــلــی تا
 1404از طریق پایه
های مالیاتی جدید (مالیات بر مجموع درآمد،
مالیات بر عایدی سرمایه ،مالیات بر ثروت و )...
این هدف گذاری به معنای افزایش این نسبت
از  5.8درصد هم اکنون به  8.7درصد تا پایان
سال  1404است.
اجــرای کامل قانون پایانه ای فروشگاهی و
سامانه های مودیان و تفکیک حساب های
تجاری و غیر تجاری و ارتقای حکمرانی ریال
افزایش سهم تامین مالی داخلی بنگاه ها با
پیگیری تصویب مالیات بر ســود تقسیمی و
همزمان کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت ها
تالشبرایارائهالیحهاصالحقانونبانکداریو
افزایشعدالتدردسترسیبهتسهیالتدرهر
دو بخش خانوارها و بنگاه های دولتی
افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید
با توسعه بازار بدهی
تالش برای پیگیری کاهش قیمت گذاری در
موارد غیر شکست بازار پس از مهار پایدار تورم
تکمیل بانک اطالعات اراضی و امالک دولتی
تالش در جهت شفافیت تمام قــراردادهــای
ب ــزرگ در شــرکــت هــای دولــتــی و شفافیت
انتصابات بخش عمومی
تدوین استراتژی سالیانه مدیریت بدهی و

برنامه استقراض دولت
مهم ترین آمارهای اشاره شده در برنامه :میزان
بدهیدولتوشرکتهایدولتیدرپایانسال
 99معادل  1500هزار میلیارد تومان است.
▪وعده رشد  3برابری تولید خودرو

اصــلــی تــریــن برنامه
هــــــای ســـیـــد رضـــا
فاطمی امین ،وزیر
پیشنهادی وزارت
صمترامیتوانذیل
سهمحور:برنامههای
کوتاه مدت ،پروژه های تحول و برنامه رشته
فعالیت ها (صنایع خاص) مشاهده کرد .بر این
اســاس ،وی در کوتاه مــدت یعنی نیمه دوم
امسال ،سه برنامه فــوری بــرای تنظیم بــازار،
افزایش صادرات و رفع موانع تولید را ارائه کرده
است .در حوزه تنظیم بازار وی قصد دارد این
اقدام را با تکمیل سامانه های نظارت بر زنجیره
تامین کاالها ،تقویت مدیریت زنجیره تامین و
اجرای طرح های ویژه تولید در صنایع خودرو،
لــوازم خانگی و پوشاک انجام دهــد .رشد 5
میلیارد دالری صــادرات در نیمه دوم امسال
دومین اقدام کوتاه مدت فاطمی امین است.
سومین کار فوری وی نیز رفع محسوس موانع
تولید از راه هایی نظیر تسهیل واردات مواد
اولیه ،واسطه ای و قطعات بخش تولید ،تسهیل
صادرات ،رفع موانع احیای واحدهای راکد،
جلوگیری از اختالل در تولید توسط اقدامات
اجرایی بانک ها و دستگاه ها و نهایی سازی
بسته مانع زدایی و پشتیبانی از تولید خواهد
بود .وزیر پیشنهادی صمت در حوزه خودرو،
وعده داده است تا در میان مدت ،تولید خودرو
به  1.6میلیون دستگاه در سال  1401و 3
میلیون دستگاه در سال 1404برسد ،کاهش
 20درصــد قیمت تمام شده خــودرو تا پایان
 1401و تولید حداقل دو محصول جدید
داخلی در هر سال از دیگر اقدامات پیش بینی

شــده توسط وی اســت .به ایــن ترتیب هدف
گــذاری افــزایــش سه بــرابــری تولید خــودرو،
افزایش شش برابری تولید لــوازم خانگی و
افزایش دو برابری صادرات غیر نفتی تا سال
 1404اهداف بلندپروازانه وزیر پیشنهادی
صمت است.
▪از اصالح مکانیسم های قیمتی تا توسعه
دیپلماسی انرژی

اوجـــــــــــــی ،وزیـــــــر
پــیــشــنــهــادی نفت
برنامه های خود را در
دو بخش اقــدامــات
فــــوری و راهــبــردی
ارائــه کــرده اســت اما
مهمترینبرنامههایراهبردیاوجیکهبهطور
مفصل ذیل  11محور آمده ،به شرح زیر است:
ایجاد تنوع در روش های فروش نفت و گاز
ظرفیت ســازی بــرای افــزایــش ص ــادرات و به
خصوص تجارت گاز
تعیین تکلیف اکــتــشــاف ،تــوســعــه ،تولید و
نگهداشت توان تولید از میادین مشترک و نیز
جذب سرمایه و تامین مالی در این میادین
حذف گازسوزی در مشعل ها
حمایت هدفمند از تولید محصوالت راهبردی
پتروشیمی و توسعه زنجیره ارزش و صنایع
تکمیلیپتروشیمی
اتخاذ تدابیر الزم بــرای پیشگیری از قاچاق
فـــراورده هــای نفتی بــا توسعه سامانه های
مدیریت مصرف و به خصوص به روز آوری
سامانه هوشمند کارت سوخت
صرفه جویی در مصرف حامل های انــرژی با
اعمال مجموعه ای از الگوهای قیمتی و غیر
قیمتی ،اصــاح نظام تعرفه گــذاری پلکانی
افزایشی به منظور کاهش مستمر شاخص
شدت انرژی کشور
شکل دهی دیپلماسی قوی و تنظیم روابط
بینالملل در حوزه انرژی

▪هدف گیری تامین برق و آب پایدار

م ــح ــراب ــی ــان ،وزیـــر
پیشنهادی نیرو در
ش ــرای ــط ــی بــرنــامــه
پیشنهادی خــود را
ارائه کرده که کمبود
بــرق و آب و اقتصاد
نابسامان ایــن دو حامل انــرژی چالش های
اساسی را برای کشور به وجود آورده است .بر
همین اساس ،برنامه وی در حوزه برق و انرژی
شامل محورهایی از جمله مــوارد زیر است:
افزایش  20هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی،
توسعه و بهینه سازی شبکه های انتقال و توزیع
در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق
و تامین برق پایدار ،ارتقای بازدهی نیروگاه
های حرارتی کشور (به حداقل  41.5درصد)،
توسعه زیرساخت های هوشمندسازی شبکه
بــرق بــا نصب سالیانه  1.5میلیون کنتور
هوشمند با اولویت مشترکان پر مصرف ،توسعه
ارتباطاتشبکهایباکشورهایهمسایه(نظیر
سنکرون کــردن شبکه برق ایــران با روسیه و
اتصال به شبکه برق کشورهای خلیج فارس از
طریق کابل زیر دریا) ،جایگزینی تجهیزات و
لــوازم پر مصرف مشترکین با محصوالت کم
مصرف با اولویت کولرهای گازی و آبی و المپ
های روشنایی.محرابیان در حوزه آب و آبفا نیز
در نظر دارد برنامه هایی نظیر موارد زیر را به
اجرا درآورد :مدیریت تنش آبی در شهرها و
روستاها با رویکرد افزایش تاب آوری و پایداری
و رفع کامل تنش آب شرب در شرایط مشابه
سال جاری (در این خصوص برنامه هایی نظیر
افــزایــش ظرفیت تامین آب به میزان 700
میلیون متر مکعب در سال ،مدیریت مصرف به
منظورصرفهجویی 200میلیونمترمکعبدر
سال ،کاهش هدررفت و صرفه جویی 200
میلیون متر مکعب در ســال) ،تکمیل و بهره
برداری از  30سد ،اصالح ساختار اقتصاد آب و
نیز تعرفه ها با توجه به هزینه تمام شده.

بازار خبر

رشد ادامه دار بیت کوین تا مرز
 48هزار دالر
فارس  -در معامالت دیروز ارزهای مجازی قیمت
بیت کوین  3.4درصد رشد و از  48هزار دالر هم
عبور کرد .هر چند تا لحظه تنظیم خبر ()18:15
به  46500دالر کاهش یافت .با این حال روند
رشد بیت کوین و دیگر ارزهای مجازی ادامه یافت.

عقب نشینی بورس از محدوده
 1/5میلیون واحدی
مهر  -شاخص بــورس دیــروز با کاهش ۳۸۰۰
واحــدی روی یک میلیون و  ۴۸۰هــزار واحــدی
ایستاد .فارس ،فملی و رمپنا به افت شاخص کمک
کردند و پارس و خودرو در رشد شاخص مؤثر بودند.
شاخص فرابورس نیز رشد  ۹۴واحدی داشت و به
 ۲۱هزار و  ۳۰۶واحد افزایش یافت.

بازگشت سایه سنگین رکود
ایسنا  -در حالی که اتــاق بازرگانی ایــران در
گزارش ماههای گذشته از بهبود نسبی دیدگاه
فــعــاالن اقتصادی بــه شــرایــط مــوجــود حکایت
میکرد اما برآوردها از تیرماه نشان میدهد که
شرایط به شدت تغییر کرده است .اتاق بازرگانی
ایرانوضعیتشامخاقتصادایرانرابانظرخواهی
از فعاالن اقتصادی به شکل ماهیانه بررسی و
اعالم میکند .طبق اعالم مرکز پژوهشهای
اتاق ایران ،شامخ کل اقتصاد در تیرماه به۴۴.۶۲
واحد رسید که نسبت به خرداد ( )۵۱.۲۷کاهش
قابلتوجهی را نشان میدهد.

بانک ها ،تعطیل؛ فقط شعب
کشیک فعال هستند
ایبنا  -دبیر کل کانون بانکهای دولتی و نیمه
دولتی ،از تعطیلی بانکها پیرو دستورالعمل
ستاد ملی کرونا خبر داد.قیطاسیافزود :بانکها
برحسب ضرورت و صالحدید و تصمیم مدیران
عامل بانکها باجه های کشیک در شعب مرکزی
شهرستانها را در سطح کشور برای رفع نیازهای
غیرضروری پیش بینی خواهند کرد که از طریق
سایت بانکها اطالع رسانی الزم به عمل می آید.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
به بیش از  11هزار زوج در بانک تجارت
بانک تجارت در پایان تیر امسال تعداد11367تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،این بانک
در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی ،حمایت
از قشرهای آسیب پذیر و تسهیل شرایط ازدواج
جوانان ،اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
را در اولویت های خود قرار داده و در تیر امسال
به بیش از  11هزار زوج تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج پرداخت کــرده است و 13854نفر از
واجدان شرایط دریافت تسهیالت قرض الحسنه
در نوبت دریافت این تسهیالت هستند که به
زودی بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی شعب
بانک تجارت پرداخت می شود.این بانک در
پایان خرداد  1400نیز عملکرد شاخصی داشته
و در این بازه زمانی به 11501نفر از زوج های
جوان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت
کرده و در مجموع در سه ماه ابتدای سال نیز به

 18435نفر این تسهیالت پرداخت شده است.
بانک تجارت تا پایان اسفند  99به  89649نفر

زوج جوان بیش از  47میلیارد ریال تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده بود.

بیمه های زندگی بیمه دی سودآورتر از همیشه
سود مشارکت در منافع بیمه
های زندگی برای پایان سال
مالی  ١٣٩٩به میزان ٤١
درصد محاسبه و در اندوخته
بیمه نامه ها اعمال شد
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی،امکان
مشاهده مبلغ سود مشارکت در منافع و دیگر
منافع مالی بیمه نامهها بــرای نمایندگان و
بیمهگذاران از طریق درگــاه شرکت بیمه دی
بــه نشانی _http://dayins.com/life
 insuranceفراهم است.شرکت بیمه دی ،روند
روبه رشد و مناسبی را در جهت تحقق چشمانداز
خود «پدیده محبوب مشتریان و پربازد هترین
شرکت در صنعت بیمه» طی کرده و در همین
خصوص با تجمیع سرمایه های بیمه نامه های
زندگیدرصندوقسرمایهگذاریگنجینهالماس
خود،عالوه بر کسب سود برای مشتریان محترم،
پایداری در ســودآوری را نیز برای اندوخته این
بیمه نامه ها به ارمغان آورده است.

