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معاون وزیرکار:پول2مرحله ازتسهیالت
اشتغال روستایی به بانک ها نرسید

شاخص

فارس  -عیسی منصوری ،معاون وزیر کار با اشاره به ابالغ دو مرحله دیگر از اعتبار تسهیالت اشتغال روستایی که هر مرحله
 15درصد از منابع مربوطه است  ،گفت  :متاسفانه با وجود گذشت بیش از یک ماه از ابالغ مرحله سوم و یک هفته از مرحله
چهارم هنوز به بانک ها رقمی پرداخت نشده است .
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یورو
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یوان

درهم امارات
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) 1/000 ( 126.000
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15.851

29.612

مشهد

3.400.000

35.300.000

شاخصکلبورس

) 1/047( 162.323

هرگرمزعفراننگین
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هرگرمزعفرانپوشال

83/859

تهران

3.451.210

36.800.000

نرخ ارز

سکه طرح جدید

نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

)0( 36.600.000

نیم سکه

ربع سکه

11.800.000 19.000.000

12.000.000 19.500.000 ) 900/000(37.800.000

توضیحات همتی درباره حذف 4صفر از پول ملی

خزانه داری جزئیات بدهی دولت
و شرکت های دولتی را منتشر کرد

سیاهه  565هزار میلیاردی
بدهی دولتی

فرایند حذف  4صفر ،پس از تصویب دولت و تایید مجلس 2 ،ساله خواهد بود
عملکرد نامتعارف مالیاتی
در ایران
مقایسه دو شاخص «سهم مالیات بر
درآمــد اشخاص حقیقی از کل مالیات
ها» و «سهم مالیات بر سود شرکت ها»
بین ایران و سه کشور پیشرفته ،بیانگر
وارونــگــی عملکرد در ایــران نسبت به
این کشورهاست .در ایــران ،مالیات از
سود شرکت ها بسیار بیشتر و در مقابل،
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بسیار
کمتر از کشورهای یادشده دریافت می
شود .به نظر می رسد یکی از دالیل رشد
فعالیت های سوداگرانه در مقایسه با
تولید ،به همین موضوع بر می گردد.

...

بازار خبر
صادرات یک میلیون و  ۲۲۵هزار
بشکهای نفت در ماههای اخیر
فارس  -با توجه به آمارهای سازمان برنامه
و بــودجــه ،صـــادرات نفت خــام و میعانات
گازی ایران در ماه های مهر و آبان به دلیل
اجرایی شدن تحریم های آمریکا ،کاهش
چشمگیری یافته و به حدود یک میلیون و
 ۲۲۵هزار بشکه در روز رسیده است.

 ۱۸هزار کانتینر در بندر
شهید رجایی متروکه شد
تسنیم  -بررسیها نشان میدهد از ۴۶
هزار کانتینر رسوبی در بندر شهید رجایی
حــدود  ۱۸هــزار کانتینر متروکه شده در
حالی که  ۹۰درصد این کانتینرها دارای
ثبت سفارش بــوده و تالش بــرای ترخیص
آنها ادامه دارد.

بازار مسکن با انباشت تقاضای
 ۳/5میلیون واحدی روبه روست
ایرنا  -عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان
تهران گفت :کاهش تولید مسکن در سال
های گذشته منجر به انباشت تقاضای 3.5
میلیون واحد مسکونی در کشور شده است.

رئــیــس کــل بــانــک مــرکــزی جزئیات
جدیدی را از تصمیم حذف  4صفر از
پول ملی ارائه کرد و گفت :پیشنهاد
شده است تا هر 10هزار ریال فعلی
معادل یک تومان و هر تومان معادل
یک صدریال جدید باشد .وی حذف
صفرها را متأخر بر اصالحات نظام
بانکی و اقدامی زمــان بر و در حدود
دو ســال دانــســت .وزیــر اقتصاد نیز،
حــذف  4صفر از پــول ملی را منوط
بــه تصویب در دولــت اعــام کرد.به
گـــزارش تسنیم ،همتی در صفحه
شخصی خود در اینستاگرام با بیان
این که الیحه حذف  4صفر پول ملی
را به دولــت ارائــه کــردهام ،نوشت :با
توجه به عرف چند ده سال گذشته بین
مردم ،پیشنهاد شده هر  10هزار ریال
فعلی معادل یک تومان و هر تومان
معادل یک صدریال جدید باشد .وی



در یادداشتی دیگر ،الزمــه اجرایی
شــدن ایــن طــرح را تصویب دولــت و
تأیید مجلس دانست .همتی فرایند
زمانی اجــرای ایــن طــرح را با لحاظ
کــردن مــوارد فنی و حقوقی ،حدود
دو سال اعالم کرد و افزود :این اقدام
در کنار سایر اقدامات اساسی بانک
مرکزی برای اصالح نظام بانکی است
و عملیاتی شــدن آن عم ً
ال متأخر بر
اصالحات بانکی خواهد بود.رئیس
شورای پول و اعتبار درباره سازوکار
ورود اسکناسهای جدید به جامعه و
حذف اسکناسهای قدیمی نیز گفت:
بعد از قانونی شدن ،پولهای جدید
بـهتــدریــج جایگزین اسکنا سهای
فرسوده قبلی میشوند و هزینه آن
قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد
اسکنا سهای فعلی نخواهد بــود.
بهگفته همتی ،اصــاح نــرخ برابری

...

پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه
پــول ملی را در صحنه بین المللی
ارتقا میبخشد و اقــدامــی اســت که
در بسیاری از کشورها در کنار سایر
اقدامات ،سرآغازی برای اصالحات
جدی اقتصادی اســت.در این حال،
فرهاد دژپسند وزیــر اقتصاد نیز در
گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه
ملت ،درباره حذف  4صفر از پول ملی،
گفت :پیشنهاد بانک مرکزی برای
حذف  4صفر از پول ملی سیری دارد
که باید طی شودو اگر در هیئت دولت
مصوب شد به مجلس ارسال خواهد
شد .به گفته وی تجربه های مختلف
موفق و ناموفقی در حوزه حذف صفر
از پول ملی وجود دارد که باید تحلیل
شود و سپس دید در شرایط کنونی
کشور این اقدام منتهی به یک تحول
اساسی در کشور می شود یا خیر؟

تجارت



انتشار خبر پیشنهاد بانک مرکزی
بــرای حــذف  4صفر از پــول ملی ،با
واکنش های کارشناسان اقتصادی
روبــه رو شــد .اقتصاددانان بعض ًا با
اش ــاره بــه دوره هــای طــوالنــی تــورم،
اجرای این طرح را ضروری می دانند.
آن ها همچنین معتقدند که حذف

...

صفر از پول ملی ،مستلزم مقدماتی
است .این اقدام باید در آخرین مرحله
از اصــاحــات پولی و پس از کاهش
نرخ تورم دنبال شود .به عبارت دیگر
با توجه به وضعیت تورمی کنونی،
االن شرایط مناسبی برای اجرای آن
نیست.

خودرو

ورود اتاق بازرگانی به تجاری سازی فناوری های پیشرفته

معاون وزیر صنعت :قیمت جدید خودرو به زودی اعالم می شود

حسین بردبار-رئیس کمیته مشورتی رویداد تجاری سازی فناوری های پیشرفته از ورود اتاق
بازرگانی ایران به عنوان پل واسط میان کسب و کارهای اینترنتی و فناوری های پیشرفته با
نیازهای بخش خصوصی کشور خبر داد.به گزارش خراسان ،هما سادات گوشه دیروز در نشستی
خبری با اشاره به رسالت مهم پارلمان بخش خصوصی درباره شناسایی و رفع مشکالت تجارت
گفت :رویداد ایران تک پالس  ۲۰۱۹دنبال تجاری سازی است و اولین گام برای ایجاد فضای
پویا در زیرساخت سنتی صنایع را برداشته تا فرصتی جدید در نظام کسب و کار سنتی ایجاد شود.

معاون وزیر صمت گفت :مصوبه ستاد تنظیم بازار ،مالک عمل قیمت گذاری خودروهاست و
به زودی اطالع رسانی خواهد شد .به گزارش ایسنا ،صالحینیا در حاشیه بازدید از نمایشگاه
بینالمللی خودروی تهران اعالم کرد :مقدمات کار برای قیمتگذاری خودرو انجام شده است و
در آینده نزدیک اعالم می شود .وی گفت :برآوردها حکایت از آن دارد که امروز ۸۰۰هزار دستگاه
خودرو تولید می کنیم که  ۳۰درصد کاهش نسبت به سال گذشته و  ۴۰درصد کاهش نسبت به
برنامه تدوین شده در آن مشاهده می شود .اما برای آن برنامه جبرانی داریم.

با رای کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار صورت گرفت

مصوبه ممنوعیت انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی
لزوم حذف موازی کاری و آمارهای دوگانه و نیز
کاهش هزینه سنجش شاخص هــای قیمت و
رشد اقتصادی به شورای عالی آمار کشیده شد و
کمیسیون تخصصی این شورا به منع بانک مرکزی
از انتشار آمار شاخص های قیمت و رشد اقتصادی
و سپردن انتشار این آمارها به مرکز آمار ،رای داد.به
گزارشخراسان،درهفتههایاخیر،منتشرنشدن
آمارهای نرخ تورم آذرماه و نرخ رشد شش ماهه از
سوی بانک مرکزی ،شائبه استنکاف بانک مرکزی
به دلیل نامطلوب بــودن این شاخص ها را قوت
بخشیدهاست.ضمناینکهتفاوتمبنایسنجش
و نیز نتایج برخی آمارهای بانک مرکزی با مرکز آمار
ایران ،انتقادات زیادی را برانگیخته است .در این
حال ،کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در

نشست دیروز خود مصوباتی داشت که می توان
آن را آغازی بر پایان موازی کاری مرکز آمار و بانک
مرکزی در تولید آمارهای تورم و نرخ رشد اقتصادی
دانست .به گزارش پایگاه اطالع رسانی مرکز آمار
ایران ،کمیسیون مذکور ،به اتفاق آرا ،حذف موازی
کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی مربوط به
شاخص های قیمت و حساب های ملی را تصویب
کــرد .این کمیسیون در مصوبات خــود ،تصریح
کرده است که شاخص های قیمت و حساب های
ملی ،آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیستند و
بانک مذکور نباید به تولید و انتشار آن اقدام کند.
در مقابل ،مرکز آمار ایران ،دستگاه اجرایی تولید
و انتشار آمارهای رسمی شاخص های قیمت و
حساب های ملی کشور است.

...
خبر

خزانه داری کل کشور با انتشار گزارشی،
فهرست کامل بدهی دولــت و شرکت ها و
بخش های دولتی به سایر بخش ها از بانک
ها تا پیمانکاران و نهادهایی از جمله تامین
اجتماعی را منتشر کــرد .بدهی که رقم
کلی آن  565هــزار میلیارد تومان است.
بــه گ ــزارش ف ــارس ،طبق اطــاعــات مرکز
مدیریت بدهیهای مالی عمومی معاونت
نظارت مالی خــزان ـهداری کل کشور رقم
کــل بــدهـیهــای دول ــت (بـــدون احتساب
شرکتهای دولتی) از  205هزار و 820
میلیارد تومان در پایان اسفند ماه سال 94
به  333هزار و  889میلیارد تومان در پایان
خرداد ماه سال  97رسیده است.همچنین
ی دولت و شرکتهای دولتی به همه
کل بده 
بخشها تا پایان سال  96حدود  565هزار
و  434میلیارد تومان است که از این میزان،
بیشترین بدهی ،بدهی شرکت ملی نفت به
بانک مرکزی و سایر بانکها و بدهی دولت
به سازمان تامین اجتماعی است.براساس
این گزارش ارقام مهم بدهی های دولت و
بخش های دولتی به شرح جدول زیر است:
اعداد به هزار میلیارد تومان

بدهی شرکت نفت به نظام بانکی
بدهی دولت به تامین اجتماعی

مبلغ
73
69

بدهی دولت به دارندگان اوراق بدهی

56

بدهی دولت به بانک مرکزی

42

بدهی دولت به بانکهای دولتی

بدهی شرکت ملی نفت

50
42

بدهی دولت به بانک های خصوصی

33

بدهی قرارگاه سازندگی خاتم

16

بدهی نفت و گاز پارس به بانک ها

16

