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نامه  2وزیر به سران قوا
برای اصالح قوانین تولید

...

یادداشت
حسین بردبار

economic@khorasannews.com

عبرت های سیل اخیر برای
مدیریت کالن اجرایی کشور
آمارهایی که به تازگی از ســوی وزیــر نیرو دربرنامه نگاه
یک اعالم شد ،نشان می دهد که بعد از گذشت یک دوره
خشکسالی 10ساله در کشور اکنون شاهد ایجاد یک شرایط
ترسالی هستیم به طوری که میزان بارش ها در نیمه اول
فروردین امسال بیش از  19برابر زمان مشابه سال قبل و سه
برابر میانگین بلند مدت است ،این آمار در برخی از مناطق
کشور مثل خوزستان به بــاالی  50برابر می رســد ،چنین
شرایطیهرچندبهگفتهوزیرهر 200سالیکباراحتمالرخ
دادنداردواحتمالتکرارچنینسیلیدرهرسال 0.5درصد
است ،اما درس های عبرت آموزی برای مسئوالن اجرایی
کشور دارد که برخی از آن ها را مرور می کنیم:
 -1کسانیکهمعتقدبودندسدسازیبایدتعطیلشود،خوب
است بدانند اگر سدهای فعلی در برخی استان ها نبود،
خسارت ها به مراتب بیشتر می شد؛ سدهای فعلی میلیارد
ها متر مکعب آب خروشان و سرگردان را مهار کردند و به گفته
وزیر نیرو اگر تعدادی از آن ها نبودند تاکنون خوزستان را
آب برده بود ،پس باید افق بلند مدت را در برنامه های کالن
در بخش آب و دیگر بخش ها درنظر داشت و یک دوره حتی
10سالهرادرهمانحددیدوبهکلشرایطکشورتعمیمنداد.
-2اینشرایطموجبشدبرخیازتاالبهایکشورکهمدتی
خشک بودند ،احیا شوند ،نظیر تاالب گاوخونی یا هورالعظیم
و حتی سطح آب دریاچه ارومیه حدود یک متر افزایش یافته
است ،خوب است از این فرصت ایجاد شده نیز به بهترین وجه
بهره گرفت و برای تقویت زیست بوم ها و حفاظت از محیط
زیستمناطقمختلفکشورمتناسبباشرایطترسالیبرنامه
ریزیمدونیکرد.
 -3سیل به زیرساخت های ارتباطی برخی از استان ها مثل
استان لرستان خسارت های جدی وارد کرد به طوری که وزیر
ارتباطاتاعالمکردفیبرنوریدرکناربرخیازپلهایعبوری
درمناطقسیلزدهقطعشدهاستومردمبرایارسالپیامکو
ارتباطاتدیگردچارمشکلشدهاند.حالکهکشورماندرحال
توسعه صنایع فضایی و علوم ماهواره است و دستاوردهای
شگرفیدراینزمینهداشته،خوباستبرایپیشگیریازوقوع
چنین مسائلی در آینده برای جایگزین سازی زیرساخت های
آسیبدیدهارتباطیبازیرساختهایدارایماهیتباثباتتر
بااستفادهازپدافندغیرعاملبرنامهریزیکنیم.
-۴سیل نشان داد که کشور ایــران همواره درمعرض انواع
خسارتهاوحوادثغیرقابلاجتناباست،درچنینشرایطی
برای جبران خسارت ها بهترین راه تمسک به صنعت بیمه و
اجباری کردن بیمه حوادث برای واحدهای مسکونی است،
شبیهکاریکهبرایبیمهشخصثالثوصنعتخودرویکشور
شد،خوباستمسئوالناقتصادیکشورتدبیریجدیوبلند
مدت برای این موضوع فارغ از جنجال های سیاسی و شتاب
زدگیداشتهباشند.

...
اخبار
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یورو
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نرخ طال

هرگرم طالی18عیار
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نرخ ارز

کاهش قیمت گوشت به دام زنده و الشه گوسفندی رسید

وزارت صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ به
این سوال که آیا هنوز هم گوشت با ارز 4200
تومانی عرضه میشود گفت :در حــال صفر
کردن تمام حوالههای گوشت وارداتــی با ارز
 4200تومانی هستیم که تا پایان اسفند سال
گذشته صادر شده است .قبله قیمت عرضه
گوشت قرمز وارداتی با ارز نیمایی را منوط به
اعالم سازمان حمایت دانست و افــزود :قطعا
قیمت آن از قیمت گوشت عرضه شده در بازار
کمتر خواهد بود.

رئیس شورای تامین دام کشور پیش بینی کرد
با وفور عرضه دام زنده داخلی و وارداتی ،قیمت
دام زنده و الشه گوسفند ،در روزهای آینده به
ترتیب تا حدود  28و  65هزار تومان کاهش
داشته باشد .این در حالی است که طبق یک
نظرسنجیتلویزیونی88،درصدمردمنتوانسته
اندگوشتوارداتییارانهایتهیهکنند.همچنین
بنا به اعــام مدیرکل امــور خدمات بازرگانی
وزارتصمتتوزیعگوشتوارداتیباارز4200
تومانی رو به پایان است و از ابتدای اردیبهشت
ماه ،این محصوالت وارداتی با نرخ ارز نیمایی
عرضه خواهند شد که در هر حال قیمتی پایین
ترازنرخهایبازارخواهندداشت.
چندی پیش بود که دبیر ستاد تنظیم بــازار از
توقف واردات گوشت قرمز با ارز 4200تومانی
خبر داده بــود .دیــروز مدیرکل امــور خدمات
بازرگانی وزارت صمت در گفت وگو با فارس،
با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار در اینباره،
اظهار کرد :با توجه به مشکالتی که در زمینه
کمبود و تامین این کاال وجود داشت تصمیم
گرفتهشدوارداتگوشتقرمزباارزنیماییانجام
شود تا این اقالم به وفور و به انــدازه تامین نیاز
کشورواردشود.دراینزمینهپیشبینیمیشود
عرضهاینمحصوالتازاردیبهشتماهآغازشود.

محمدقبلهتصمیمبرایتوقفوارداتگوشتبا
ارز 4200تومانیراغیرقانونیندانستواظهار
کرد:تعدادکاالهایاساسیدرهرسالرادولت
مصوب میکند و ممکن است تعداد کاالهای
اساسی که باید با ارز  4200تومانی وارد شود
برحسبشرایطافزایشیاکاهشیابد.
وی در پاسخ به این سوال که چه برنامهای وجود
دارد تا گوشت حاصل از واردات با ارز نیمایی
با قیمت ارز بازار آزاد به دست مصرف کننده
نرسد ،گفت :برنامه خاصی وجود ندارد و فرض
بر این است که همه متقاضیان واردات گوشت
قرمز بتوانند ارز مورد نیاز خود را برای واردات

...
نظارت

این کاال تامین کنند و واردات انجام دهند .قبله
با تاکید بر این که عرضه گوشت وارداتی با ارز
نیمایی باید براساس ضوابط سازمان حمایت
باشد،گفت:شبکهتوزیعیاجامعههدفخاصی
بــرای عرضه این گوشت تعیین نشده است.
بنابراین اعالم برخی فروشگاه های زنجیره
ای مبنی بر این که از ابتدای اردیبهشت ماه
،گوشتتنظیمبازاریعرضهمیکنند،اقدامی
خودسرانه و برای جلب نظر مشتری است .چرا
که پس از واردات گوشت با نرخ ارز نیمایی،
این فروشگاه ها و شبکه های توزیع منعی برای
عرضه ندارند .مدیرکل امور خدمات بازرگانی

...

▪ 88درصـــد مـــردم گــوشــت یــارانــهای
دریافت نکردهاند!

در حالی قــرار اســت از ابــتــدای اردیبهشت
ماه ،عرضه گوشت وارداتی با نرخ ارز نیمایی
آغاز شود که تجربه عرضه گوشت با نرخ ارز
 4200تومان ،با انتقادات زیادی همراه بود
و ایــن محصوالت به طــور عادالنه بین مردم
توزیع نشد .در این زمینه ،برنامه پایش دو شب
قبل ،نظرسنجی انجام داد و از مخاطبان خود
پرسید :آیا در یک سال اخیر گوشت وارداتی با
نرخ دولتی به دست شما رسیده است؟ نتایج
این نظرسنجی نشان داد که  88درصد مردم
به این سوال پاسخ منفی داده اند.

...

تحریم

▪چشماندازکاهشیقیمتگوشتدربازار

در همین حال ،رئیس شورای تامین دام کشور
گفت :با وفور عرضه دام زنده داخلی و وارداتی،
قیمتدامزندهبهطورمتوسطدرهرکیلوگرمبه
 33هزارتومان رسیده که 10هزار تومان در هر
کیلوگرم کاهش نشان می دهد .منصور پوریان
اظهارکرد :اکنون هرکیلوگرم الشه گوسفندی
به طور متوسط بین  69تا  76هزارتومان در
کشور عرضه می شود .این در حالی است که
اواخــر سال  97قیمت هر کیلوگرم دام زنده
گوسفندی  45هزارتومان و الشه گوسفندی
نزدیک به  93هزارتومان بود که الشه در سطح
بــازار با قیمت هایی بیش از  120هزارتومان
به دست مصرف کنندگان می رسید .به گفته
پوریان،انتظارمیرودباتوجهبهوضعیتعرضه
مناسب دام زنــده تولید داخــلــی ،دام زنــده و
گوشت قرمز وارداتی در روزهای آینده ،قیمت
هرکیلوگرم دام زنده به  28تا  29هزارتومان و
الشه گوسفندی به 65هزارتومان برسد .حتی
روندکاهشیقیمتهابهگونهایاستکهدولت
باید چاره ای برای خرید تضمینی این محصول
از دام پروران داخلی و انجماد یا صادرات مازاد
داشته باشد ،در غیر این صورت احتمال ضرر
وزیاندامداراندرماههایآیندهوجوددارد.

...

سرمایهگذاری

انرژی

 262هزار شکایت از نحوه ارائه کاال و
خدمات در سال گذشته

پیشنهادوزارتخارجهدربارهتهاتربا
خارجبرایرفعمشکلمبادالتمالی

مجوز جذب  60میلیارد دالر سرمایه
خارجی

تولید  ۲برابری انرژی نیروگاه های
برقابی در پی بارش های سیل آسا

سالگذشتهدرمجموعتعداد ۲۶۲هزارو ۶۴۹فقره
شکایت درباره کاال و خدمات از طریق ستاد خبری
مستقر در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها
دریافتشدهاستکهنسبتبهمدتمشابهسالقبل
 ۳۹درصد افزایش داشته است .به گزارش ایسنا از
مجموع شکایات رسیدگی شده ،تعداد  ۱۰۲هزار و
 ۵۶۹فقره ( ۳۹درصد) متخلف و ۱۲۷هزار و۳۳۲
فقره ( ۴۹درصــد) غیر متخلف شناخته شدهاند و
 ۳۲هزار و  ۷۴۸فقره ( ۱۲درصد) در حال بررسی
هستند.بیشترینشکایترسیدهدرحوزهکاالمربوط
بهنان،میوهوسبزیوخوار بارفروشیبودهوبیشترین
شکایتدرحوزهخدماتازرستورانهایغذاخوری،
تعمیرگاههای خودروهای سبک و پارکینگ شهری
گزارششدهاست.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه از ارائه
طرحی به دولت با عنوان تهاتر برای رفع مشکالت
نقل و انتقال مالی به خــارج خبر داد .به گــزارش
ایسنا ،غالمرضا انصاری صبح دیــروز در سومین
همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری
استان هرمزگان با اشــاره به ایــن که امسال سال
بسیار حساسی از لحاظ «رونق تولید» است ،گفت:
سفارتخانهها و کشورهایی را که به سرمایه گذاری
عالقهدارند،بهسرمایهگذاریتشویقمیکنیم.وی
تصریح کرد :پیشنهاد میکنم حضور در بازار عراق
را در اولویت خود داشته باشید .وی افزود :در بحث
مشکالتنقلوانتقالمالیباخارجازکشورطرحی
با عنوان تهاتر به دولت پیشنهاد شده تا مشکالت
تولیدکنندگاندراینزمینهبرطرفشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بازار
سرمایه ،سال  ۹۸را با روند مناسبی آغاز کرده
اســت ،افـــزود :مجوز جــذب  ۶۰میلیارد دالر
سرمایه خارجی صادر شد .به گزارش مهر به نقل
از سازمان بورس و اوراق بهادار ،فرهاد دژپسند،
با تاکید بر این که یکی از ضرورتهای رونق تولید،
بهبود ضریب بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود
اســت ،گفت :تأمین منابع را میتوان در حوزه
داخلی و خارجی و با استفاده از این ظرفیتها
رقم زد .دژپسند با اشاره به این که بازار سرمایه
سال گذشته سال خوبی را تجربه کرد و جهشی در
شاخصها داشت ،افزود :بازار سرمایه سال ۹۸
نیز شروع خوبی داشت ،اما سهم آن در اقتصاد آن
قدر که باید نیست.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
از ارائه برنامه تولید برق نیروگاههای برقابی به
توانیر خبر داد و گفت :نیروگاههای برقابی امسال
دو برابر سال گذشته تولید برق خواهند داشت.
بهروز مرادی در گفتوگو با فارس ،در پاسخ به این
سوال که با توجه به وضعیت مناسب ذخایر سدها
آیا برنامه تولید برق این نیروگاهها در ساعات پیک
تابستان تنظیم شده است ،گفت :نیروگا ههای
برقابیبهدلیلوضعیتمناسبذخایرآبدرپشت
سدها امسال کمک خوبی به تولید برق در ساعات
اوج خواهند کرد .وی افزود :طبق برنامهای که به
دیسپاچینگ و توانیر ارائه شده پیشبینی شده
است که امسال حدود  ۱۰هزار مگاوات برق از
نیروگاههای برقابی تولید شود.

شاخص کل بورس تهران از  200هزار واحد هم فراتر رفت

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
بعد از  ۱۶سال شروع به کار می کند
رئیس کل بانک مرکزی نوشت :با پیگیری وزیر اقتصاد و
بیمه مرکزی بعد از ۱۶سال و با توجه به حادثه خیز بودن
کشورمان  ،صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تأسیس
خواهد شد و کار خود را با راهبری بیمه مرکزی برای خدمت
رسانی به مردم شروع خواهد کرد .عبدالناصر همتی نوشت:
روز  ۲۵فروردین  ۹۸درجلسه شــورای عالی هماهنگی
اقتصادی موضوع اهمیت بیمه حوادث طبیعی وضرورت
انجام همگانی آن مورد تأکید قرار گرفت .این موضوع برای
من از آن لحاظ اهمیت بیشتری دارد که از  ۱۶سال پیش
دنبال تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بودم.
در دور اول مسئولیتم دربیمه مرکزی در سال  ۸۲موضوع
تشکیل صندوق را به صورت الیحه به دولت وقت ارائه کردیم،
الیحه از آن سال دررفت وبرگشت بین بیمه ،دولت و مجلس
بود و تالش مسئوالن وقت بعداز من دربیمه مرکزی هم به
نتیجه نهایی نرسید .در نهایت در دور دوم مسئولیت من
دربیمه مرکزی در سال  ۹۶به تصویب مجلس رسید ،اما به
خاطر ابهاماتی که شورای محترم نگهبان درباره بارمالی آن
مطرح کرد به دولت اعاده شدو ...اینک با مباحث انجام شده
در جلسه امروز( 25فروردین) شورای هماهنگی اقتصادی
مطمئن شدم با پیگیری وزیر محترم اقتصاد و بیمه مرکزی
بعد از ۱۶سال و با توجه به حادثه خیز بودن کشورمان  ،این
صندوق تأسیس خواهد شد.

بورس تهران که روزهای شنبه و یک شنبه
این هفته ،به نحوی محتاطانه در محدوده
رکــورد تاریخی خود نوسان و گاهی این
سطح را هم رد کرده بود ،دیروز با قدرت
 5721واحد رشد کرد و برای اولین بار بر
قله  201هزار واحدی ایستاد.
به گــزارش خراسان در معامالت دیروز،
گــروه هــای پــاالیــشــی ،فــلــزات ،معادن،
پتروشیمی و همچنین گــروه بانکی و
خــودرویــی کمک قابل توجهی به رشد
شاخص کردند .گروه های صادرات محور
(فلزی-معدنی و پتروشیمی) حدود دو ماه
است که در مسیر صعودی قرار گرفتهاند
و اکنون نیز متاثر از عوامل مختلف (رشد
قیمت ها در بــازار جهانی ،احتمال رشد
نرخ ارز در سامانه نیما و عملکرد مناسب
شــرکــت هــا در تطبیق خــود بــا شرایط
تحریمی و عملکرد مناسب در اسفندماه

دادســتــانــی کــل کــشــور و بــانــک مــرکــزی ،مــســدودســازی
حسابهای بانکی جعلی را در دستور کــار قــرار دادنــد.
جواد جاویدنیا در گفت وگو با ایبنا در خصوص نظارت بر
حسابهای بانکی برای کمک مردم به سیل زدگان در کشور
اظهار کرد :دادستانی کل کشور با همکاری بانک مرکزی
با هدف نظارت و جلوگیری از وقوع کالهبرداری و حراست
از اعتماد مردم در زمینه کمک نقدی به سیل زدگان فرایند
نظارت بر حسابهای بانکی معرفی شده از سوی نهادهای
مردمی و افراد را از ساعات ابتدایی اعالم کمکهای نقدی
شروع کردند و بر همین اساس تعدادی حساب بانکی جعلی
و بــدون ضابطه شناسایی شــده به وسیله کمیته مشترک
و معرفی شــده توسط شهروندان ،توسط افــراد حقیقی و
حقوقی با بررسی دقیق مسدود شد .معاون دادستان کل
کشور تاکید کرد :نهادهای ناظر و قضایی تا اطالع ثانوی
بررسی حسابهای بانکی معرفی شده را برای مسدودسازی
حسابهای جعلی و جلوگیری از کالهبرداری و سوءاستفاده
از اعتماد مردم در دستور کار قرار دادهاند؛ بر اساس اطالعات
موجود ،تعداد بسیار زیادی حساب بانکی توسط شهروندان و
کمیتههای مربوط ،شناسایی و بررسی شده و در دستور کار
برای مسدودسازی فوری قرار گرفته تا مبالغ این حسابها
تعیینتکلیفودرنهایتباهماهنگیمراجعقضاییبهمراجع
قانونی از جمله هالل احمر واریز شود.

شاخص

توزیعگوشتوارداتیباارزنیماییازاولاردیبهشت

تاریخ سازی بورس در روزهای آرامش ارز و طال

کمیته مشترک دادستانی و بانک مرکزی
برای مسدودسازی حساب های جعلی

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :نامه مشترکی با وزیر کشور ،به سران سه قوه درباره مشکالت تولید نوشته شد که تاکید آنان بر اصالح قوانین
مورد نیاز را به دنبال داشت .به گزارش ایرنا ،رضا رحمانی در جلسه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید افزود :به اصالح تعداد زیادی از قوانین
برای حل مشکالت نیاز نیست ،زیرا در برخی موارد با اصالح دو یا سه مورد از قوانین ،بسیاری از مشکالت برطرف می شود.

گذشته) همچنان رشد می کنند .ضمن
آن که با توجه به چشم انداز سودآوری این
شرکتها،همچنانقیمتآنهادرمحدوده
حبابینیست.درکناراینگروهها،پاالیشی
هانیزچندیاستموردتوجههستند.گروه

مخالفت مجدد همتی با افزایش نرخ
سود بانکی
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد :بانک مرکزی
برای تغییر نرخ سود بانکی برنامهای ندارد.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری خانه ملت ،عبدالناصر
همتی در نشستروزیکشنبهکمیسیوناقتصادی
مجلس با اشــاره به این که سال  ۹۸شرایط کشور
بسیار خــاص اســت و اقــدامــات و تصمیمات در
حوزههای اقتصادی میتواند سرنوشتساز باشد،
گفت :در سه ماه پایانی سال  ۹۷حدود  ۱۸۹هزار
میلیارد ریال به سیستم تولیدی کشور تزریق شد
که تحوالتی در این بخشها ایجاد کرد .رئیس کل
بانک مرکزی با بیان این که از  ۳۵۷هزار میلیارد
تومان تسهیالتی که تا بهمن سال  ۹۷به سرمای ه در
گردش اختصاص یافته ۵۵ ،درصد به بخش صنعت
تعلق گرفته اســت ،افــزود :برنامه ما این است که
امسال این رقم  ۶۵درصد شود .وی با تاکید بر این
کهبانکمرکزیبرایتغییرنرخسودبانکیبرنامهای
ندارد ،گفت :افزایش نرخ سود بانکی سبب فشار به
واحدهای تولیدی شده و ناترازی بانکها را افزایش
می دهد ،بنابراین اگر شرایط فراهم باشد باید نرخ
سود بانکی را تعدیل کنیم اما فع ً
ال برای آن برنامهای
نداریموتصمیمگیریدراینخصوصبایددرشورای
پول و اعتبار انجام شود .همتی با بیان این که ثبت
سفارش با حساسیت خاصی انجام میشود ،تصریح
کرد :منابع کشور باید صرف واردات مواد اولیه و
کاالهای واسطهای شود.

بانکی نیز دیروز با توجه به بازگشایی نماد
بانک تجارت بعد از ثبت افزایش سرمایه
 390درص ــدی ،مــورد توجه بــود .ارزش
معامالت این نماد دیروز به  187میلیارد
تومان رسید و قیمت نماد هم  29درصد

فراخبر

 2پیشران مهم بازار سرمایه
رشد کرد .گروه بانکی دیروز با  6.1درصد
بیشترین رشد را به خود اختصاص داد.
گروه های کوچک تر بازار مثل غذایی ها،
سیمان ،کانی های غیرفلزی ،حمل و نقل
و  ...نیز مورد توجه بودند و اکثر نمادهای
ایــن گــروه ها در بــازه مثبت و بعضا صف
خرید معامله شدند .تنها گروه منفی بازار
در معامالت دیــروز ،قندی ها بودند که
بعد از یک دوره پرفشار رشد ،دچار فشار
فروش شده اند .برخی تحلیلگران درباره
رشــد حبابی برخی نمادهای ایــن گروه
هشداردادهبودند.گفتنیاستهماکنون
نیز ،با وجود چشم انداز سودآوری مثبت
در بسیاری از گــروه ها و نمادها ،دربــاره
حبابی شدن قیمت ها در بخشی از بازار
هشدار داده می شــود .برخی نمادهای
گــروه سیمان ،غذایی و دارویــی و حتی
زراعت ،از این منظر قابل تحلیل هستند.

در هر حال هم اکنون نیز همانند مهرماه گذشته،
بــازار سرمایه با دو پیشران مهم به پیش می رود:
 -1چشم انــداز ســـودآوری مناسب در بخشی از
بازار که نسبت به بازارهای موازی جذاب تر است
 -2ورود نقدینگی جدید به بازار .عامل دوم باعث
غلبه هیجان بر بازار نیز شده است که ممکن است
مثل پاییز گذشته ،باعث تحمیل زیان به سهامداران
تازه وارد شود .البته یک تفاوت بنیادین موجود در
معامالت این روزها با معامالت مهرماه گذشته ،آن
است که روند رشد آرام تر است و سطحی از منطق و
تحلیل پذیری ،در بخش قابل توجهی از بازار وجود
دارد .تفاوت مهم دیگر نیز آن است که این روزها
بورس در حالی رشد می کند که بازار ارز آرام است
و تحت تاثیر هیجانات بــازارهــای مــوازی نیست.
عالوه بر همه این ها با ورود نقدینگی های جدید
باید نگران احتمال غلبه کفه هیجان بر کفه تحلیل
پذیری در بورس بود.

یارانه هایی برای پولدارها!
قبال درباره توزیع ناعادالنه و غیرهدفمند انواع یارانه در
کشور از محل بنزین و گازوئیل بسیار سخن گفته شده
است.اماابعادپرداختیارانهدرکشوربهسوختمنحصر
نمی شود .طبق ارزیابی اولیه سازمان برنامه سهم هر
ایرانیازمجموعیارانههایمستقیموغیرمستقیمتوزیعی
حدود 11میلیونتوماندرسالاستکه 20برابریارانه
نقدی است که البته بسیار هم ناعادالنه توزیع می شود.
نمودارفوق،فقطمربوطبهسهمهرایرانیدردهکهای
مختلفدرآمدیازیارانهداروست؛موضوعیکهنشانمی
دهدثروتمندان(دهکدهم) 15برابرفقرا(دهکاول)
ازیارانهدارواستفادهمیکنند!

...

بازار خبر
عملیاتی شدن وام  2/5میلیون تومانی
برای گاز سوز کردن خودروها
تسـنیم -مدیـر طر حهـای سـی ان جـی شـرکت ملـی
پخـش فراورد ههـای نفتـی ایـران از عملیاتـی شـدن
ارائـه وام  2.5میلیـون تومانـی بـرای دوگانـه سـوز کـردن
خودروها خبـر داد و گفت:متقاضیان بـا اولویت صاحبان
خودروهـای حمـل و نقـل عمومـی مـی تواننـد از ایـن وام
برخـوردار شـوند.

ثبت بیشترین میزان رشد منفی تولید خودرو
در سال  2018برای ایران
مهر -بر اساس گــزارش انجمن جهانی تولیدکنندگان
وسایل نقلیه موتوری ۲۰۱۸ ،سال بداقبالی خودروسازان
جهان بوده و بیشترین میزان رشد منفی در تولید خودرو در
این سال ،به نام ایران ثبت شده است .در این سال ،ایران
در حالی با تولید یک میلیون و  ۳۴۵هزار و  ۴۱دستگاه
خودرو هفدهمین تولیدکننده خودرو در جهان شناخته
شد که کاهش  ۴۰درصدی نسبت به سال  ۲۰۱۷را نشان
میدهد.

رشد 200تومانیدالردرکانال 13هزارتومان
خراسان -دیــروز دالر افزایش نرخ در کانال  13هزار
تومانی را شاهد بود .به طوری که تا بعد از ظهر ،با 200
تومان افزایش به  13هزار و  650تومان رسید .همزمان،
نرخ سکه و طال نیز صعودی شد .هر قطعه سکه با  14هزار
تومان و هر گرم طال با سه هزار تومان افزایش به ترتیب 4
میلیون و  831هزار تومان و نیز  438هزار و  600تومان
معامله شدند.

آبپنیر پاسوز شیر خشک شد!
تسنیم -عضو انجمن صنفی شیرخشک صنعتی ایران
گفت :شباهت آب پنیر به شیر خشک باعث ممنوعیت
صـــادرات آن شــده و  ۲۰هــزار تــن از ایــن محصول به
ارزش  ۲۰میلیون دالر در حال اتمام تاریخ مصرف در
انبارهاست.

متوسط قیمت خانه در گران ترین بازار ملک
دنیا چقدر است؟
فارس -در سال  2018و با مقایسه  35شهر بزرگ جهان
هنگکنگ دوباره گران ترین شهر جهان از لحاظ قیمت
مسکنشد.دراینشهر،متوسطقیمتمسکن 1.2میلیون
دالر (با احتساب دالر  13هزار تومان 15 ،میلیارد تومان)
است که نسبت به سال قبل  5.5درصد افزایش داشته
اســت .خانه های لوکس این کشور نیز به طور متوسط
 6.9میلیون دالر (با احتساب نرخ  13هزار تومان برای هر
دالر 89.7میلیارد تومان) قیمت دارند.

طرح  2فوریتی مجلس برای کاهش نرخ مالیات تولید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست
کمیسیون متبوعش با وزیران صمت و اقتصاد و رئیس
بانک مرکزی از تهیه طرحی دوفوریتی برای کاهش نرخ
مالیات بر عملکرد خبر داد .محمدرضا پور ابراهیمی در
گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت در تشریح این نشست
اظهارکرد :در این نشست درباره سیاستهای ارزی و
پولی ،تعیین نرخ سود سپردههای بانکی و به تبع آن نرخ
تأمین مالی اقتصاد ،تبادل نظر شد و همچنین درباره
سیاستهای مالیاتی و اقدامات وزارت امور اقتصادی
و دارایــی در خصوص وضعیت جــذب سرمایهگذاری
خارجی ،تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و موضوعات
مرتبط با تحوالت ساختار نظام بانکی بحث و بررسی
صورت گرفت .پورابراهیمی با بیان این که کمیسیون
اقتصادی بــرای بهبود شرایط در بخشهای مختلف

هماهنگیهای الزم را با دولت انجام میدهد ،تأکید کرد:
یکی از توافقاتی که در جلسه صورت گرفت ،موافقت با
کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی بود
که پیش از این بین مجلس و دولت در این باره مذاکراتی
صورت گرفته بود و وزیر اقتصاد در جلسه موافقت خود را
با کاهش این نرخ اعالم کرد.
وی با اشاره به این که قرار است کمیسیون اقتصادی در
قالب طرحی دو فوریتی موضوع کاهش نرخ مالیات بر
عملکرد بنگاههای اقتصادی را به صحن علنی مجلس
ارائه دهد ،افزود :کاهش این نرخ به رونق تولید در کشور
کمک میکند.
پیش از این مطرح شده بود که براساس طرح مجلس،
نرخ مالیات بر عملکرد تولید از  25به  20درصد کاهش
می یابد.
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