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در حاشیه دولت

پاسخ وزیر صمت به پرسش خراسان
درباره  70خان پیش روی تولید

رحمانی 87 :مجوز شروع کسب
و کار را به  46مجوز رساندیم
زاهدی – حدود دو ماه قبل بود که رهبر انقالب در
سخنانی از مسئوالن خواست تا هفت خان یا هفتاد
خان پیش روی تولید کنندگان را کاهش دهند.
حاال رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
گفتوگو با خراسان در خصوص اقدامات صورت
گرفتهبرایاینمطالبهمیگوید:امسالهفتمحور
را به عنوان محور برنامه های سال اعالم کردیم که
یکیازاقداماتبرایبهبودفضایکسبوکاراست.
در این راستا یک وظیفه کارهای داخل وزارتخانه
است که شامل مجوزها و سامانه هاست که در چند
ماهاخیرموفقشدیماز 87مجوزبه 46مجوزکاهش
دهیم که این مجوزها حذف یا ادغام شدند تا مردم با
سهولتبیشتریکسبوکارراشروعکنند.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

پنجشنبه  25مهر 1398
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مهرتاییدوزیرصمتبهخبرتوقفتولیدبرخیخودروها

برخی مدلهای پراید و پژو
از رده خارج می شوند

هادی محمدی  -وزیر صنعت ،معدن و تجارت در جمع خبرنگاران حوزه دولت در
پاسخ به پرسشی درباره برنامههای این وزارتخانه در خصوص از رده خارج کردن
برخی خودروهای قدیمی و پرمصرف خاطرنشان کرد :قطعا این خودروها از رده
خارج خواهند شد و خودروهای پرتیراژ در خانوادههای پژو و پراید جایگزین آن ها
میشود.رضارحمانیدربارهتعهداتپیشفروشخودروهاییکهقراراستازرده
خارج شود ،گفت :این برنامه قطعی است و هم در خانواده پراید و هم پژو خروجی
خواهیم داشت و مواردی مانند برخی مدلهای پراید که تعهد ندارند تا پایان سال
از چرخه تولید خارج میشوند .خود خودروسازها پیگیر این موضوع هستند البته
خودروی جایگزین باید از نظر قیمت و قدرت خرید متناسب باشد .رحمانی در
گفتوگو با فارس به نام این خودرو اشاره کرده و گفته است قطعا یکی از مدل های
قدیمیپرایدتاچندروزدیگرازرده تولیدخارجمیشود.

دژپسند  :نوسانات فعلی بازار
بورس قابل قبول است
در روزهــای گذشته بعد از اوج گرفتن بــازار سهام
شاهد افت شدیدی در این بازار بودیم .این موضوع
را خبرنگاران در حاشیه نشست هیئت دولــت با
فرهاددژپسندوزیراقتصادمطرحکردند.ویدراین
خصوص اظهار کرد :در بازار بورس نوسانات در حد
فعلیبهنظرمبایدقابلقبولباشد؛چراکهمیدانید
آن زمانی که بورس داشت رشد پیدا می کرد برخی
از صاحب نظران دلسوز با من تماس می گرفتند و
نگرانی خود را اعالم می کردند که این رشد خیلی
سریعومستمرداردرخمیدهدکهالبتهآنهمواقعا
حباب نبود؛ سعی کردیم با عرضه سهام عمق بازار
سرمایه را افزایش دهیم که این روند پس از مدت
کوتاهیبهثباتخواهدرسید.

خبر

دغدغه یارانه ای اتاق بازرگانی
برای صنعت
رئیس اتاق ایران همزمان با باال گرفتن بحث ها
دربــاره افزایش قیمت حامل هــای انــرژی و دور
جدید هدفمند کردن یارانه ها ،خواستار این شد
که تجربه دور نخست اجــرای این قانون دربــاره
سهم بخش صنعت از منابع یارانه ها تکرار نشود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غالمحسین
شافعی در نخستین جلسه کمیسیون انرژی اتاق
مشهد ،با اشاره به طرح بحث های جدید درباره
یارانه های پنهان انرژی و هدفمندسازی یارانه ها
اعالم کرد :درخصوص مسئله یارانه های پنهان
نیز اصل حرف درست است اما بستر حتما باید
ابتدا آماده شود و سپس به این قضیه ورود کنیم
تا اگر اصالحی در این حوزه رقم خورد و منابعی
حاصل آمد ،نحوه تخصیص آن به بخش های موثر،
مشخص باشد و به انحراف نــرود.وی یــادآور شد:
تجربه تخصیص درآمدهای حاصل از هدفمندی
یارانه ها به بخش صنعت ،بهرغم تاکید نص قانون
بر آن ،به میزان  2درصد بوده و عمال در این حوزه،
قانون زیر پا گذاشته شده است .آیا باز هم قرار است
همان اتفاق تکرار شود؟
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زنگخطرصندوقبینالمللیپول
برایاقتصادجهانی
صندوق بین المللی پول هشدار داد جنگ تجاری چین
و آمریکا رشد اقتصاد جهان را در  ۲۰۱۹به پایین ترین
حد از زمان بحران مالی  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۹میرساند.
به گزارش تسنیم و اتاق بازرگانی ،صندوق بین المللی
پول هشدار داد جنگ تجاری چین و آمریکا رشد اقتصاد
جهانرادر 2019بهپایینترینحداززمانبحرانمالی
 2008و  2009میرساند و اگر درگیری های تجاری
حل نشوند ،هزینه های مستقیم ،آشفتگی بازار ،کاهش
سرمایه گذاری و افت بهره وری منجر به این خواهد شد
کهدورنمایاقتصادجهانبهطرزقابلتوجهیتیرهشود.
این صندوق اعالم کرده که طبق آخرین پیش بینی ها از
دورنمایاقتصادجهانیرشدتولیدناخالصداخلیدنیا
درسال 3،2019درصدخواهدبودکه 0.2درصدکمتر
از پیش بینی  3.2درصدی در ماه جوالی (تیر-مرداد)
است.
▪پیشبینیرشدمنفیاقتصادایراندر2019

به مــوازات آمارهای جهانی ،صندوق بین المللی پول،
ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصاد ایــران در سال جاری
میالدی را نیز اصــاح کــرده و کاهش داده اســت .این

رئیس کل بیمه مرکزی به نمایندگان مجلس هشدار داد:

مرگ بیمه های زندگی در صورت تصویب مالیات بر ارزش افزوده

حسین بردبار -رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره
به این که االن زمزمه هایی در مجلس وجود دارد
کهدریافتمالیاتبرارزشافزودهبرایبیمههای
زندگی عملیاتی شــود ،گفت :بنده خطاب به
نمایندگانمجلسگفتمکهاگرچنینکاریکنید
بهمعنایمرگبیمههایزندگیاست.
به گــزارش خراسان ،غالمرضا سلیمانی دیروز
در همایش بیمههای عمر و تامین آتیه با بیان این
که زمزمه هایی در مجلس وجود دارد که به دلیل
شرایط تحریم و کاهش درآمدهای بودجه ای
باید مالیات بر ارزش افزوده در بیمه های زندگی
مجددبهراهبیفتدودریافتشود،گفت:درصورت
دریافتمالیاتبرارزشافزودهازخدماتبیمهای،
افراد به جای بیمه ،پول خود را ترجیح می دهند
در بانک سرمایهگذاریکنند.مدیرعامل بانک

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

پاسارگاد نیز در این همایش با بیان این که کلید
حلمشکالتاقتصادیکشوررادرتوسعهمنطبق
بااصولعلمیبایددید،گفت:االنمایکسرمایه
در گردش پرداخت می کنیم معلوم نیست از کجا
می شود بنز  600برای خانم آن سرمایه گذار یا
ویالینیسدرفرانسهخرید وهیچکنترلوقدرت
نظارتی هم نداریم .مجید قاسمی افزود :در اروپا
اگرکسییکمیلیاردیوروتسهیالتمیخواهد،
بانکبدوننظارتیکیوروهمپرداختنمیکند.
بهسرمایهگذارمیگویدکهابتدادرقالبیکطرح
سرمایهگذاریکوچکترمثال 50میلیونیورویی
این کار را انجام دهد و بقیه  950میلیون یورو را
بانکبهشرطیدرقالبتسهیالتمیدهدکهسه
نفر از پنج عضو هیئت مدیره شرکت متولی این
طرحازبانکباشند.

صندوق با اشاره به تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران
پیشبینیکردکهرشداقتصادیکشورمادرسالجاری
میالدی به منفی  9.5درصد برسد .این رقم  3.5درصد
بیشترازگزارشقبلیایننهادبینالمللیاست.اینرقم
ازپیشبینیمنفی 8.7درصدیبانکجهانیبرایرشد
اقتصادی ایران در سال جاری نیز کمتر است .در بخش
دیگرگزارشصندوقبینالمللیپول،نرخرشداقتصادی
ایراندرسال ۲۰۲۰صفردرصدپیشبینیشدهاستکه
در مقایسه با پیشبینی اعالمشده در گزارش قبلی 0.2
واحددرصدکاهشیافتهاست.
کشور

2018 2017

پیش بینی پیش بینی
2019

2020

آمریکا

2.4

2.9

2.4

2.1

چین

6.8

6.6

6.1

5.8

ژاپن

1.9

0.8

0.9

0.5

آلمان

2.5

1.5

0.5

1.2

انگلیس

1.4

1.6

1.1

1.6

فرانسه

2.3

1.7

1.2

1.3

هند

7.2

6.8

6.1
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نتایجنظرسنجی از 80صاحبنظراقتصادیمشخصکرد:

کاهش قدرت خرید مهمترین چالش اقتصادی سال 98
موسسهمطالعاتوپژوهشهایبازرگانیبانظرسنجیاز 80فعالوصاحبنظراقتصادی،شش
چالش مهم اقتصاد ایران و راهکارهای مقابله با آن را بررسی کرد .به عقیده این کارشناسان ،اهم
مشکالتاقتصادیکشورطیامسال،کاهشقدرتخریدخانوارهاوافتتقاضایداخلی،کاهش
سرمایهگذاریبخشخصوصیودولتی،افزایشکسریبودجهدولت،تثبیتمصنوعیقیمتها،
نقش(منفی)نهادهایحاکمیتیوخصولتیدربنگاهداریوفعالیتهایاقتصادیوتاثیرپذیری
تولیدات داخلی از قاچاق است .البته با وجود این چالش ها ،نکته مشترک و قابل توجه دیدگاه
سازمانهای بینالمللی و صاحبنظران داخلی ،این است که پیش بینی می شود اثر تحریمهای
آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده کاهش یابد و همزمان با ثبات اقتصادی ،امکان خروج از رکود
اقتصادیفراهمشود.اینگزارشضمناشارهبهراهکارهایمقابلهبااینچالشهاآوردهاست:ازآن
جاییکهمجموعهچالشهایگفتهشده،بهکاهشتقاضایبخشخصوصیمنجرشده،بایدبرای
تقویتطرفتقاضا،اصالحاتیدرسقفومدتبازپرداختاقساطتسهیالتپرداختیصورتگیرد
وتسهیالتلیزینگوکارتهایاعتباریخریدکاالهایبادوامداخلیطراحیشود.

شاخص

صنایع رویایی بورس!
مقایسه عملکرد بازارهای سهام ،ارز و سکه
طی امسال بیانگر این است که بازار سهام در
این مدت با 82/5درصد رشد ،بیشترین سود
را نصیب سرمایهگذاران خود کرده است .به
گزارش ایبنا ،بر این اساس نگاهی به معامالت
بــازار سهام از ابتدای امسال نشان میدهد
صنعتزراعتبا ۳۹۷درصدبازدهیبیشترین
سود را در بازار سرمایه نصیب سرمایهگذاران
خود در این مدت کــرده اســت .این در حالی
است که بازدهی سایر صنایع نیز از این قرار
است:وسایلارتباطی ۳۶۷درصد،محصوالت
کاغذی ۳۵۴درصد ،محصوالت چرمی۳۵۲
درصد،انتشاروچاپ ۳۴۶درصد.

بازار خبر

سالی طالیی برای اکتشاف
نفت و گاز ایران
ایسنا  -ضریب موفقیت چاههای اکتشافی که در
دنیاب هطورمیانگین ۳۰درصداست،درایرانحدود
 ۶۰درصداعالمشدهودر ۲۰سالگذشته،درحوزه
گاز ،به ازای استخراج هر  ۱۰۰واحد ۱۸۰ ،واحد
جایگزین شده است .در این مدت شاهد جایگزینی
 ۷۰درصدنفتتولیدینیزبودهایم.

مشکل حساب بانکی  7300نفر
یارانه بگیر حل شد
فارس  -معاون یارانه سازمان هدفمندسازی
یارانهها گفت :مشکل حساب بانکی  7300نفر
یارانه بگیر حل شد و طبق فهرست ارائه شده از
سوی وزارت رفاه یارانه پرداخت میکنیم.

