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واکنش معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان به
گزارش خراسان

«نیما» جور دولت را کشید
طبق آخرین آمار درج شده در سامانه نیما۹ ،
میلیارد یورو ارز صادراتی از اول فروردین تا۲۰
مهرماه  ۹۸وارد این سامانه شده که در مقابل،
برای حدود 7.7میلیارد یورو نیاز وارداتــی نیز
تامینارزازاینسامانهصورتگرفتهاست.پس
یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که در
شرایطکنونی،سامانهنیماهنوزهم1.3میلیارد
یورو ذخیره دارد؛ به این معنا که ارز صادراتی
به طور کامل واردات را پوشش داده و بخش
عمدهایازباردولترابرایتامینمنابعارزیبه
دوشکشیدهاست(.خبرگزاریمهر)

اخبار

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد:

اسامی  5دستگاه کم کار در
بهبود فضای کسب و کار
حسین بردبار :همزمان با تنزل  10پله ای رتبه
ایــران در شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی
اقتصاد؛معاونوزیراقتصادازدستوروضرباالجل
رئیس جمهور به دستگاه ها بــرای بهبود فضای
کسب و کار خبر داد و اسامی پنج دستگاه را که در
زمینه بارگذاری مجوزهای کسب و کار کم کاری
کردهاند،اعالمکرد.
بهگزارشخراسان،محمدعلیدهقاندهنویدر
جمعخبرنگارانبابیاناینکهرئیسجمهورضرب
االجلی را برای بهبود فضای کسب کار و پیوستن
دستگاههایاجراییبهپویشوزارتاقتصاددراین
باره اعالم کرده است ،افــزود :در مکاتبه با رئیس
جمهور خواستیم دستگاهها را به انجام اقداماتی
برای بهبود محیط کسب و کار ملزم کنند که این
مهلتتا ۱۵مهرماهپایانیافت.
وی ازراهاندازیپویشیباعنوان«بهبودفضایکسب
وکــار» در وزارت اقتصاد خبرداد و گفت :شاخص
رقابت پذیری ایران تنزل  10پلهای داشته و از 89
به رتبه ۹۹در بین ۱۴۱کشور رسیده است.دهقان
دهنوی با یادآوری این که سال گذشته سال سختی
برای اقتصاد ایران بود ،افزود :در سال  ۹۸روندها
تغییر یافت به طوری که گزارش اخیر اتاق بازرگانی
ایران نشان داد ،شاخص پایش ملی محیط کسب و
کاردربهار ۹۸به 6.17ودرتابستانبه 6.07بهبود
یافت که نشانه بهتر شدن سهولت فضای کسب و
کاراست.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به راه اندازی
درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان درگاه واحد
بــرای ارائــه مجوزها به فعاالن اقتصادی ،تصریح
کــرد :تمامی مجوزها در درگــاه ملی کسب و کار
وارد و تمامی کارها از این سامانه پیگیری خواهد
شد .اصناف هم اکنون از طریق سامانه ،مجوزها
را درخواست میدهند و  ۵۵درصد مجوزهای این
بخش درقالبسامانه،درخواستودنبالمیشود.
معاون وزیر اقتصاد به صدور کد یکتا برای صدور
مجوزها در آینده خبر داد و گفت :این ها از اهدافی
استکهدرسامانهبهصورتمستمردنبالمیشود؛
البته تاکنون برخی دستگاهها همکاری الزم را
نداشتهاندوبایدحساسیتبهاینموضوعایجادشود.
دستگاههایی مانند وزارت بهداشت ،وزارت علوم،
سازماناستخدامی،شهرداریتهرانودیگرشهرها
وهمچنین سازمان برنامه هنوز گام های مناسبی
برای بارگذاریاطالعاتدرسامانهنداشتهاند.

توپمشکالتسرمایهگذاریمکران
درزمینسازمانبنادر
نوید زنده روحیان  -با گذشت سه هفته از
تیتر یک خراسان با عنوان « 70خان سرمایه
گذاری در مکران» که به مشکالت پیش روی
یک فعال اقتصادی برای سرمایه گذاری در
سواحل مکران و ایجاد مجتمع های بزرگ
کشت گلخانه ای اختصاص داشـــت ،یک
مقام استانداری سیستان و بلوچستان به این
گزارش واکنش نشان داد و توپ مشکالت در
این زمینه را به زمین سازمان بنادر پرتاب کرد.
مجید محبی ،سرپرست معاونت هماهنگی
امـــور اقــتــصــادی اســتــانــداری سیستان و
بلوچستان ،در حاشیه همایش فرصت های
سرمایه گــذاری گردشگری شرق کشور در
مشهد ،گفت :در سواحل مکران واگــذاری
زمین در قالبی خاص قــرار گرفته و شورای
مرکزی توسعه سواحل مکران دستورالعملی
را مصوب کرده که پهنه های این سواحل باید با
نگاه تخصصی و کارشناسی ،بررسی و واگذار
شود .وی افزود :این مسئله نیز به دلیل ارزش
یافتن زمین در منطقه است و تقاضا در این
زمینه افزایش یافته و تشخیص طرح صحیح و
نا صحیح نیز کار دشوار و حساسی شده است.
مجید محبی با اشاره به شکل گیری کارگروه
سامان دهی سواحل مکران نیز اظهار کرد:

سازمان بنادر و دریانوردی استان مسئولیت
اقتصادی این کارگروه را برعهده گرفته که
باید در قالب طرح جامع و تفصیلی ،پروژه
های کالن و اصلی منطقه را جانمایی و پهنه
بندی کند تا پس از آن سرمایه گذاران بتوانند
در منطقه و ناحیه ای که مربوط به صنایع
وابسته شان است ،سرمایه گذاری را آغاز کنند
و به نوعی از شروع به کار بدون پشتوانه سرمایه
گــذاران جلوگیری شود تا هم به پــروژه های
کالن آسیب وارد نشود و مانع آن ها نشوند و
هم سرمایه خود این افراد به باد نرود.
معاوناقتصادیاستاندارتصریحکرد:معطلی
افــراد در زمینه سرمایه گــذاری در مکران
مربوط به همین طرح های تفصیلی در حال
مطالعه است که البته اجتناب ناپذیر است
و برای آینده نگری و پیشگیری از مشکالت
بعدی انجام میشود ،به عنوان مثال در بحث
گردشگری ،پروژه ای  60هکتاری پیشنهاد
شده که تایید هم شده است اما فقط درگیر
اجرا و تکمیل طرح تفصیلی است؛ مواردی
مانند کشت گلخانه ای نیز در اولویت ما قرار
دارد و از تکالیف قانونی مانند بند الف تبصره
 ،18مکلف به حمایت از آن هستیم و قطعا این
کار را خواهیم کرد.

محکومیتاسنپفودبهانحصارطلبی

شورای رقابت اپلیکیشن متهم به انحصار را محکوم به پرداخت جریمه کرد

باگذشتبیشازیکسالازانتقادبرخیشرکت
های فعال در عرصه های استارت آپی و کسب و
کارهای اپلیکیشنی ،سرانجام شورای رقابت،
اسنپ فود ،یکی از زیرمجموعه های اسنپ را
در پرونده انحصار طلبی محکوم کرد.مطابق
گزارش سایت خبری ایتنا ،چیلیوری به عنوان

رقیب شرکت اسنپ فود ،این شرکت را متهم
کــرده به دلیل داشتن سهم بیشتری در بازار
توزیعغذا،مشتریانخود(مانندرستورانها)را
وادار میکندشرایطیرابپذیرندکهدیگررقبارا
حذف میکند .به گفته چیلیوری ،این موضوع
مخالف اصول فعالیت و رقابت آزاد و برابر در

 3اقتصاددان ضدفقر ،نوبل اقتصاد را بردند

پایانتحلیلاقتصادیازپشتمیز!
جــایــزه نوبل اقتصاد سال
 ۲۰۱۹به سه نظریهپرداز
فقر جهانی اه ــدا شــد .به
گــــزارش ایــلــنــا ،آکــادمــی
سلطنتی علوم سوئد روز
دوشنبه جایزه نوبل اقتصاد
در سال  ۲۰۱۹را به دلیل
مطالعات گسترده بــرای
یافتن راههــای کاهش فقر
در جهان به سه اقتصاددان
اهــــدا کــــرد« .آبیهیجیت
بنرجی» که اصالت هندی دارد به همراه
همسر فرانسوی خود «استر دوفلو» از دانشگاه
امآیتی آمریکا و «میشل ک ِرمر» آمریکایی از
دانشگاه هــاروارد به عنوان برندگان جایزه
نوبل اقتصاد در سال  ۲۰۱۹معرفی شدند.
حامد قدوسی کارشناس اقتصادی درباره
نقطه تمایز کار این اقتصاددانان با دیگران،
می نویسد :این اقتصاددانان توانسته اند به
جای تکیه بر مدل های تئوریک ،آزمایش های
میدانی را وارد مباحث اقتصاد توسعه کنند
به این معنا که همان روش هایی را که زیست

شناسان و پزشکان از طریق بررسی رفتار دو
نمونه آزمایشگاهی به کار می گیرند (یکی
بدوندخالتوتغییرعواملودیگریبادخالت
و تغییر عوامل مــورد بررسی) در تحقیقات
مربوط به فقر وارد کرده اند .این اقتصاددانان
معتقدند برای مبارزه با فقر باید درک درستی
از مسئله فقر و فقرا داشت .به همین دلیل،
با کمک گرفتن از روان شناسی اجتماعی
و اقتصاد رفتاری ،به بررسی میدانی نحوه
تصمیمگیریهایفقراونحوهاندیشیدنآنها
درباره مسائل مختلف اجتماعی پرداخته اند.

نیم سکه

ربع سکه

12.400.000 20.400.000

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

۸۱/۰۰۹

۷۷/۲۳۸

ادعایکوچماینرهاازایران

انتقادیکعضواتاقبازرگانیازتعرفهباالیبرقماینرها:بخشیاز
برقتولیدشدهدرشبکهبهدلیلنبودامکاناستفادههدرمیرود

دولت در شرایطی تعرفه برق استخراج رمزارزها
درداخلکشورراهفتسنتبهازایهرکیلووات
ساعت تعیین کرده که چندین برابر تعرفه های
معمول برق است .در پی این افزایش یک عضو
اتاقبازرگانیازآغازمهاجرتاستخراجکنندگان
رمز ارز به کشورهای همسایه نظیر قزاقستان
خبرداد.
چندیپیشنرختعرفهبرقماینینگرمزارزهااز
سوی وزارت نیرو معادل هفت سنت اعالم شد
که برابر با میانگین نرخ صادراتی برق است .با
این حال ،از همان ابتدا فعاالن این حوزه چنین
نرخی را گران می دانستند ،چرا که تا آن زمان،
برآوردهاازمیانگیننرخبرقکمترازیکسنتدر
داخلکشوربرایماینرهاحکایتداشت.دراین
باره،دیروزایسنابهنقلازیکعضواتاقبازرگانی

تــهــران ،خبر از آغــاز کــوچ ماینرها (استخراج
کنندگان رمــزارز) به کشورهای همسایه نظیر
قزاقستان داد .حسینی نژاد با اشــاره به تعلل
تصمیم گیری دربــاره رمزارزها ادامــه داد :اگر
شرایط به همین شکل ادامــه پیدا کند بخش
زیادی از سرمایهگذاران ،ایران را ترک خواهند
کردوقطع ًابازگرداندنآنهاکارسادهاینیست.
ویبابیانمزیتجغرافیاییایرانبرایاستخراج
رمزارز ،بیان کرد  :ما در ایران دسترسی به انرژی
ارزان قیمت داریــم و با توجه به این که در تمام
سالامکاناستفادهازحداکثرظرفیتآنوجود
ندارد ،عم ً
ال این انرژی به هدر میرود .اگر این
انرژیتحتنظارتدولتبهرمزارزهاانتقالپیدا
کند،قطعامیتوانبرایکشوردرآمدزاییکردو
سرمایهگذارانمختلفیرابهاینسمتسوقداد.

بازار است.در رای شورای رقابت آمده است :با
توجه به سهم باالی ۸۰درصدی شرکت اسنپ
فود در بازار عرضه اینترنتی غذا و پلتفرمهای
مرتبط با آن ،این شرکت وضعیت اقتصادی
مسلط دارد .با توجه به موقعیت مسلط شرکت
اسنپفوددراینبازار،انعقادقراردادانحصاری
بیناسنپفودومراکزتهیهغذاوتأکیدبراینکه
این مراکز با دیگر پلتفرم های رقیت اسنپ فود
قــرارداد همکاری نداشته باشند دیگر عرضه
کنندگان غذا رادر معرض حذف از بــازار قرار

خواهدداد.برایناساسشورایرقابتشکایت
شرکتآسانرسانانغذایایرانیان(چیلیوری)
ازشرکتمدرنسامانهغذارساناطلس(اسنپ
فود)رادرسهموردمصداقنقضقانونسیاست
هایکلیاصل ۴۴قانوناساسیتشخیصمی
دهدوبهپرداختیکمیلیاردریالجریمهنقدی
محکوم می کند.پیش از این در آذرمــاه سال
گذشته،شرکتهایتپسی،ماکسیموالوپیک
نیز خواستار برخورد با انحصارطلبی اسنپ در
زمینهحملونقلمسافرشدهبودند.

بازار خبر

استرداد متهم کالهبرداری
 ۲۵۰میلیاردی به کشور
مهر  -رئــیــس پلیس بــیــن الــمــلــل نــاجــا ،از
شــنــاســایــی و دســتــگــیــری یــک زن مــتــهــم به
کــاهــبــرداری بــه مبلغ  ۲۵۰میلیارد ریــال
خبر داد .ســردار هــادی شیرزاد گفت:زنی
بــه اتــهــام کــاهــبــرداری از حــدود  ۱۵نفر از
شهروندان و صدور چک بالمحل به مبلغ ۲۵۰
میلیارد ریــال تحت تعقیب دستگاه قضایی
کشور قرار گرفت .وی افزود :این فرد به بهانه
سرمایه گـــذاری در مسکن و خـــودرو پــس از
کالهبرداری و واگــذاری چک های بالمحل
به یکی از کشورهای منطقه گریخت که پلیس
بین الملل ناجا بالفاصله بر اساس اعالم مقام
قضایی ضمن ارتباط با سازمان اینترپل ،برای
وی درخواست صدور اعالن قرمز کرد.

بورس مسکن مهر راهاندازی
میشود
تسنیم  -مدیرعامل عمران پردیس با اشاره
به رونمایی از سند تک برگی عرصه و اعیان
مسکن مهر از را هانــــدازی بــورس مسکن مهر
برای جلوگیری از سوءاستفاده دالالن خبر داد.
مهدی هدایت گفت :در حال طراحی سامانه
ای با همکاری اتحادیه امالک هستیم تا بتوانیم
بر خرید و فروش واحدهای مسکن مهر نظارت
کنیم .با این کار دیگر شاهد فروش واحدهای
مسکن مهر زیر قیمت بازار نخواهیم بود.

پلیس امنیت اقتصادی به دنبال
فراریان مالیاتی
فــارس  -جانشین فرمانده ناجا دربــاره نحوه
چگونگی بررسی پروند ههای مالیاتی توسط
پلیس در کشور توضیحاتی داد .ســردار ایوب
سلیمانی جانشین فرمانده ناجا در این باره گفت:
از سال گذشته پلیس امنیت اقتصادی را تشکیل
داده ایم .یکی از بخشهای در حال بررسی در
زمینهانجاموظایفپلیسامنیتاقتصادی،بحث
مالیات ،فرار مالیاتی ،شناسایی و دستگیری
متخلفان این حوزه است.

