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بعد از نفت ،میعانات گازی نیز در بورس انرژی
عرضه می شود

...
اخبار

سخنگوی ستاد بودجه خبر داد:

توزیع دومین بسته به صورت
غیرنقد تا پایان سال
سخنگوی ستاد بودجه ســازمــان برنامه و
بودجه کشور ضمن اعالم آماری از پرداخت
بسته اول حمایتی گفت  :بسته حمایتی دیگر
تاپایانسالپرداختمیشودکهالبتههمانند
بسته اول نقدی نخواهد بود .مژگان خانلو در
گفتوگو با فارس ،با اشاره به بسته حمایتی
قشرهای مختلف که مرحله اول آن به حساب
خانوار و افراد واریز شد ،اظهار کرد :تاکنون
پنج میلیون و 827هزار نفر از کارکنان دولت
و بازنشستگان که حقوق ماهانه کمتر از سه
میلیون تومان داشتند ،بسته حمایتی را
دریافت کردند .به گفته خانلو ،بسته حمایتی
براساس بعد خانوار از رقم 100تا 300هزار
تومان پرداخت شد .این مقام مسئول با تاکید
بر این که تقریبا نیمی از اعتبار 9هزار میلیارد
تومانی باقی مانده و یک بسته دیگر میتوان
پرداخت کرد ،گفت :در ظاهر رئیس جمهور
دستور دادند که بسته دوم نقدی نباشد و کاال
توزیع شود .خانلو تاکید کرد :هنوز درباره
این که اقالم سبد کاالیی چه باشد تصمیم
گرفته نشده است .وی ابراز امیدواری کرد تا
اواسطبهمنماهچگونگیپرداختبستهدوم
مشخص شود.

نخستین رمز ارز بومی رونمایی
شد
ایبنا -نخستین رمــز ارز داخلی با عنوان
«پیمان» معرفی شد .قرار است یک میلیارد
واحد از این رمز ارز توزیع شود .این رمز ارز
چهار میزبان بانکی از جمله بانک های ملی،
ملت ،پاسارگاد و پارسیان دارد و پشتوانه آن
طالست .به گفته شرکت عرضه کننده ،با
هماهنگیانجامشدهدوکیلوطالتامینشده
و قرار است بر اساس معادل طال« ،پیمان» در
اختیار میزبانان گذاشته شود .در این باره
همچنین تفاهم اولیهای با فرابورس منعقد
شده مبنی بر این که به زودی فرابورس به
دیگر میزبانان این رمز ارز بپیوندد .گفتنی
است این رمز ارز با استفاده از فناوری «شبکه
همتایان (بالک چین)»می تواند در قالب
کیف پول در اختیار مردم قرار بگیرد  .

ایران در رتبه  155آزادترین
اقتصادهای جهان
طبق گزارش بنیاد هریتیج ،اقتصاد ایران از
نظرشاخصآزادیباوجودرشداندکدررتبه
 155جهان قرار گرفته است .این شاخص بر
اساس چهار مولفه حاکمیت قانون ،اندازه
دولت،کاراییقوانینومیزانبازبودنبازارها
محاسبه و گزارش می شود .به گزارش ایسنا،
در رده بندی امسال ،که بر اساس اطالعات
سال  2018انجام شــده ،اقتصاد ایــران با
 0.2درصدبهبودوکسب 51.1امتیاز،باالتر
از کشورهای آنگوال ،توگو و چاد و پایینتر از
کشورهای لبنان ،ماالوی و افغانستان در رده
 ۱۵۵جهان قرار گرفته است .باالترین امتیاز
ایران مربوط به مخارج دولتی با امتیاز 89.8
و سالمت مالی با امتیاز  89.5و پایینترین
امتیاز مربوط به آزادی سرمایه گذاری با تنها
 ۵امتیاز بوده است .در این رده بندی ،هنگ
کنگبازترینوکرهشمالیبستهتریناقتصاد
جهان معرفی شده اند.
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نرخ ارز

نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

خط و نشان همتی برای مواجهه مجدد با دالالن ارزی

تدارک برای سومین مداخله در بازار ارز

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی ،ضمن هشدار
درباره تحرکات جدید برخی دالالن برای افزایش نرخ
ارز ،به طور تلویحی از اقدام مجدد بانک مرکزی برای
مداخله در بازار ارز خبر داد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پست
جدید اینستاگرام خود نوشت :این روزها متاسفانه
برخی افــراد و صاحب منصبان و بعضا ذ ینفعان به
تریبونی که دسترسی پیدا می کنند ،با بی توجهی به
جنگ تبلیغاتی و روانی دشمنان علیه کشورمان و در
حد خود ،آینده منفی را به غلط برای اقتصاد کشورمان
به تصویر می کشند .دالالن ونوسان گیران هم سوار
براین گونه القائات وبزرگ نمایی ها و با بحث هایی
مانند تاثیر رد یا قبول پالرمو و  SPVو دیگر بهانه ها،
کسب وکار شان را با فروش ارزهای گران خریده خود،
رونق می دهند.
همتی افزود :عوامل اقتصادی و توانایی مداخله بانک
مرکزی ،نرخ هایی را که امروز توسط فرصت جویان و
در فضاهای مجازی مطرح می شود ماندگار نمی داند.
به مردم عزیز توصیه می کنم دارایی خود را در معرض

ریسک بازار ارز قرار ندهند.رئیس کل بانک مرکزی
در پایان تاکید کرد :بانک مرکزی همچنان که تا به
حال نیز نشان داده است در موقع مقتضی تدابیر پیش
بینی شده را عملیاتی خواهد کرد .زمان و نوع مداخله
را بانک مرکزی تعیین می کند ،نه فضا سازی دالالن و
فرصت جویان.
درخور یادآوری است که بانک مرکزی در دو مقطع طی
نیمه دوم امسال ،با مداخله در بازار ارز و تزریق به بازار
توانست قیمت های حبابی ارز را بشکند .در مقطع
نخست ،نرخ دالر بازار آزاد از حدود  19هزار تومان تا
 13هزار تومان کاهش یافت و در مقطع دوم ،نرخ دالر
از حدود 15هزار تومان به 10هزار تومان سقوط کرد.

سکه طرح جدید
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کمیسیون تلفیق ،فشار مالیاتی بر حقوق بگیران را کمتر کرد

افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران
کمیسیون تلفیق مجلس در تازه ترین
مصوبات بــودجــه ای خــود بــرای سال
آینده ،معافیت مالیاتی حقوق را که در
الیحه بودجه  98بدون تغییر نسبت به
امسال دو میلیون و  300هــزار تومان
در ماه تعیین شده بود ،به دو میلیون و
 750هزار تومان افزایش داد  .همچنین
افــزایــش حقوق کارکنان دولــت نیز با
ضریب  20درصد توافق شد .به گزارش
ایسنا ،علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال
 ،98از مصوبه کمیسیون در خصوص
معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت
در ســال آینده خبر داد و گفت :سقف
معافیت مالیاتی برای سال آینده ،ماهانه
دو میلیون و  ۷۵۰هــزار تومان تعیین
میشود .به گــزارش خراسان ،این در
حالی است که دولــت در الیحه بودجه
ســال آیــنــده ،سقف مالیاتی حقوق را

نسبت به بودجه امسال ،تغییر نــداده و
همان رقم دو میلیون و  300هزار تومان
را پیشنهاد داده بود .اظهارات یوسف
نژاد همچنین حاکی از چهار پله ای شدن
نرخ مالیات بر حقوق کارکنان در سال
آینده است .بدین ترتیب مازاد مبلغ دو
میلیون و  750هزار تومان ماهانه تا یک
و نیم برابر (معادل چهار میلیون و 125
هزار تومان) مشمول مالیات ساالنه 10
درصد ،مازاد  1.5برابر تا  2.5برابر آن
(یعنی شش میلیون و  875هزار تومان)
مشمول مالیات ساالنه  15درصد ،مازاد
 2.5برابر تا چهار برابر (یعنی معادل 11
میلیون تومان) مشمول مالیات ساالنه
 ۲۰درصد و نسبت به مازاد چهار برابر،
مشمول مالیات  ۲۵درصد است .به این
ترتیب کمیسیون تلفیق فشار مالیاتی بر
قشرحقوقبگیرراکهدرالیحهبودجه98
تشدید شده بود ،کاهش داد.

دور جدید اقدامات بانک مرکزی برای محدودیت تراکنش های بانکی دالالن

کنترل حساب های اجاره ای و غیرفعال کردن کارت خوان های خارجی
براساس دستور رئیس کل بانک
مرکزی ،کارت خوان های بانکی که
در خارج از کشور فعال بودند ،غیر
فعال شده اند .همچنین اقدامات
جدید برای شناسایی حساب های
بانکی اجاره ای در دستور کار قرار
دارد .بــه گـــزارش تسنیم ،بعد از
محدودیت تراکنش های بانکی،
بانک مرکزی اعــام کــرده بــود که
بنا دارد دستگاه های کارت خوان
بانکی را که در خارج از کشور فعال
هستند غیر فعال کند .بسیاری از
دستگاه های کارت خوان که قبال در

کشورهای مجاور از آن ها به راحتی
بــرای خرید و فــروش ارز استفاده
می کردند ،مدتی است غیر فعال
شده و بقیه دستگاه ها نیز در حال
شناسایی و قطع هستند.
در همین زمینه ناصر حکیمی معاون
فــنــاوری هــای نوین بانک مرکزی
اعالم کرده است که آی پی خارجی
قابل شناسایی است و کارت خوان
هایی که از وی پی ان استفاده می
کنند هم ردیابی می شوند.
بـــه گــــــزارش م ــه ــر ،حــکــیــمــی از
سیاستهای جدید بــرای کنترل

کـــــارت و ح ــس ــاب هــــای بــانــکــی
اجــارهای خبر داد و گفت :پروفایل
کردن مشتریان در دستور کار بانک
مرکزی قــرار دارد.نــاصــر حکیمی
در جمع خبرنگاران بــا اش ــاره به
آخــریــن نتایج اعــمــال محدودیت
بــر تراکنشهای بانکی از طریق
ضــوابــط بانک مــرکــزی گفت :هم
اکنون بانک مرکزی در حال کنترل
تراکنشهای بانکی با کد ملی افراد
است؛ اما باید توجه داشت که اجاره
کردن کارت نیز به هرحال متوقف
نخواهد شد ،چراکه سوءاستفاده

زنگنه  :راهی جز سهمیه بندی یا افزایش قیمت سوخت نداریم
هــادی محمدی – بیژن زنگنه وزیــر نفت
کشورمان در حاشیه نشست هیئت دولت در
پاسخ به سوالی درباره سرنوشت سهمیهبندی
سوخت و طــرح مطالبی از ســوی برخی از
نمایندگان مبنی بر اینکه وزیر نفت در این
زمینه رویکرد مخالفی داشته ،با تاکید بر
اینکه من در این بــاره به هیچ وجه رویکرد
مخالفی نــداشــتــم ،گــفــت :روز یــک شنبه
نمایندگان در کمیسیون تلفیق برای چندین
سناریوی مختلف دربار ه سهمیهبندی سوخت
رأیگیری کردند اما هیچ کدام رأی نیاوردند
و هنوز نمیدانم که چه خواهد شد .وی درباره

سهمیهبندی بنزین با بیان ایــن که غیر از
سهمیهبندی یا افزایش قیمت راه دیگری در
زمینه سوخت نداریم ،تصریح کــرد :قیمت
منطقی سوخت تا میزانی است که مردم تحمل
کنند .وزیــر نفت همچنین با اشــاره به نامه
 ۷۲نماینده مجلس شورای اسالمی درباره
وضعیت مدیریتی وی گفت :این نامه فرصتی
بــرای ما فراهم کــرد تا یک ســری از مطالب
را بــرای مــردم توضیح دهیم .زنگنه افــزود:
مطالبی که در نامه نمایندگان منتشر شد اتهام
بود ،اما فع ً
ال بنا داریم تا جواب افکار عمومی را
بدهیم همچنین حق پیگیری قضایی دارم.

ممنوعیت واردات کاالهای گروه چهارم حتی در مناطق آزاد و ویژه

طبق اعالم دیروز رئیس کل بانک مرکزی و بر اساس آن چه در هیئت دولت مطرح شده است،
واردات کاالهای گروه چهارم حتی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ممنوع شد .به گزارش
روابط عمومی بانک مرکزی،رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد :در جلسه امروز(دیروز چهارشنبه
 10بهمن) هیئت محتر م دولت ،این تخلف برخی مناطق مطرح شد و نظر دولت همچنان بر ممنوع
بودن ورود این کاالها به کشور حتی در مناطق آزاد تجاری و ویژ ه اقتصادی است.

شاخص

گرانی تولید مرغ و تخم مرغ
طبق گـــزارش مــرکــز آمـــار ایـــران تــورم
تولیدکننده (میزان رشــد بهای نهاده
های تولید) مرغداری ها در پاییز امسال
نسبت به پاییز  96برای گروه مرغ 90.5
و گروه تخم مرغ  36.3درصد بوده است
تا در مجموع هزینه تولید مرغ و تخم مرغ
 70.3درصــد رشــد کند .ایــن در حالی
استکهتهیهنهادههایاینگروهمشمول
دریافت ارز  4200تومانی است!

...

از میان خبرها
چری در ایران میماند

تسنیم -رئــیــس هیئت مــدیــره شرکت
مدیران خودرو اعالم کرد :همکاری مدیران
خودرو و شرکت چری در قالب یک قرارداد
جوینت ونچر و بر اســاس منافع مشترک
ب ــوده اســت و ایــن شــرکــت خــودروســازی
همچنان به فعالیت خــود در بــازار ایــران
ادامه خواهد داد.

تکذیب افزایش نرخ گوشت به
 ۱۱۰هزارتومان
مهر -رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با
تکذیب افزایش قیمت این نوع گوشت به
 ۱۱۰هزار تومان گفت :قیمت هر کیلوگرم
شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان روز
چهارشنبه به  ۸۵هزار تومان کاهش یافته
است.
کــنــنــدگــان ،یــک راه جــدیــد پیدا
خواهند کرد ولی واقعیت این است
که اقداماتی روی پروفایل کردن

مشتریان انجام میدهیم که کمک
خــواهــد کـــرد کــارتهــای بانکی
اجارهای کنترل شود.

شکایت امارات از قطر به سازمان
تجارت جهانی
مهر -امارات متحده عربی شکایتی از قطر
به سازمان تجارت جهانی ارائــه کــرده که
میگوید دوحه خرید کاالهای اماراتی را
ممنوع کرده است.

