اقتصاد

۱۴
بازار خبر

رشد  26درصدی سرمایهگذاری
مصوب خارجی
فارس  -حجم کل سرمایهگذاری خارجی ناشی
از طرح های مصوب هیئت سرمایه گــذاری در
هفت ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  26.1درصــد رشــد داشته و به 784
میلیون دالر رسیده است.

سود سپردهگذاری مشمول
مالیات و عوارض نیست
مهر  -رئیس ســازمــان امــور مالیاتی با ابالغ
بخشنامهای بر عدم شمول مالیات و عوارض
نسبت بــه ســود ســپــرد هگــذاری در بانکها و
موسسات مالی و اعتباری ،تاکید کرد .در این
بخشنامه آمده است :نظر به سواالت مکرر ادارات
کل امــور مالیاتی در خصوص شمول یا عدم
شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به
سود دریافتی سپرده های اشخاص نزد بانک
ها یا موسسات مالی و اعتباری مقرر می دارد:
«از آن جایی که به موجب ماده  1قانون مالیات
بر ارزش افزوده عرضه کاالها و ارائه خدمات در
ایــران مشمول مالیات بر ارزش افــزوده است،
لیکن سود دریافتی سپرده های اشخاص از بانک
ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دارای مجوز
یا فاقد مجوز از بانک مرکزی ،از مصادیق ارائه
خدمت تلقی نمی گردد ،فلذا مشمول مالیات و
عوارض یاد شده خواهد بود».

بیمه

درحاشیههمایشملیبیمهوتوسعهوبا
حضوررئیسجمهورصورتگرفت:

آغازصدورآنالینبیمهنامه
وخسارت
حسین بردبار -بیست و ششمین همایش ملی
بیمهوتوسعهصبحدیروزباسخنرانیرئیسجمهور
وحضورمسئوالناقتصادیکشوردرسالنهمایش
هــای بــرج میالد برگزارشد ،مراسمی که رئیس
جمهوردرآنبهموضوعآسیبدیدن147هزارواحد
مسکونی در حادثه سیل امسال و همچنین 107
هزار واحد مسکونی دیگر در حادثه زلزله کرمانشاه
اشاره کرد و خواستار مقاوم سازی ساختمان ها به
عنوان دستورکار مسئوالن ذیربط شد .رئیس کل
بیمه مرکزی نیز دراین مراسم از صدور بیمه نامه و
پرداخت برخط خسارت ها پس از کارشناسی آن
هاخبرداد.
به گزارش خراسان ،دکتر روحانی دراین مراسم با
یادآوری خسارت به بیش از 107هزار و 700واحد
مسکونیدرزلزلهکرمانشاهافزود:اینخسارتهابا
بیمهیاازطریقاعطایوامهایبالعوضوتسهیالت
مختلفجبرانشداماهنوزدرگیربازسازیخسارت
های ناشی از زلزله بودیم که سیل در ابتدای سال
 98نیز به 21استان کشور خسارت زد و 147هزار
واحد مسکونی آسیب دیدند که باید با مقاوم سازی
ساختمانهاجلویتداوماینوضعیتگرفتهشود.
▪وزیــر اقتصاد :معادل  ۵۰۰میلیارد دالر
در ایران تحت پوشش بیمه قرار دارد

وزیراموراقتصادیودارایینیزدراینمراسمگفت:
 ۵۰۰میلیارد دالر از بخش های مختلف در کشور
تحت پوشش بیمه قرار داردو ضریب نفوذ بیمه در
دولتهاییازدهمودوازدهمگسترشیافتهاست.
فرهاد دژپسند در بیست و ششمین همایش ملی
بیمه و توسعه افــزود :بررسی ها نشان می دهد در
دولت های یازدهم و دوازدهم ضریب نفوذ بیمه در
کشورگسترشخوبییافتوبه2.4درصدرسید،اما
هنوزتاهدفپیشبینیشدهدربرنامهششمتوسعه
() 1400-1396یعنی ۶درصدفاصلهدارد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد :امــروز از بحث های مهم
در صنعت بیمه ،تقویت جایگاه بخش خصوصی
است که خوشبختانه در این بخش پیشرفت خوبی
داشتیم و بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی در
ایران شناخته شده و  ۲۰درصد از سهام بیمه البرز
نیزدراختیاردولتاستکهدرنظرداریمآنراواگذار
کنیموصنعتبیمهمیتواندبهطورکامل(بهجزبیمه
مرکزی)بهبخشخصوصیواگذارشود.
غالمرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی نیز در
مراسم گرامی داشت روز بیمه افزود :ضریب نفوذ
 2.4بیمهنسبتبهکشوراماراتکهبرابر 2.9درصد
است پایینتر بــوده و نسبت به کشورهای ترکیه،
عربستان ،پاکستان ،مصر و کویت باالتر است یعنی
جایگاهرتبهبیمهمادراینکشورهاباالتراست.
او ادامـــه داد :از امـــروز بــا حضور رئیس جمهور
بیمهنامهها در کشور به صــورت آنالین صــادر و
خسارات نیز بعد از کارشناسی دقیق به صورت
برخطپرداختمیشود.
همچنین در حاشیه بیست و ششمین همایش ملی
بیمه و توسعه به عنوان چهره ماندگار صنعت بیمه از
دکترغالمحسینجباری،پیشکسوتصنعتبیمه
وازموسسانبیمهمرکزیتجلیلوقدردانیشد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

پنجشنبه  14آذر 1398
 8ربیعالثانی .1441شماره 20259

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) 2/000(127.000

139.500

159.713

18.956

34.090

4.495.000

) 1/000/000( 45.500.000

روایتسیفازشوکارزیزمستان96

رئیس کل سابق بانک مرکزی اعالم کرد که امتناع دولت از اجرای سیاست تعدیل
نرخ ارز متناسب با تورم ،موجب بروز شوک ارزی در زمستان  96شد
ولی ا ...سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در یادداشتی با
تاکیدبراینکه،الزاماپایینبودننرخارز،مطلوبنیستودرباره
شوکارزیانتهایسال 96هشداردادهبودیم،نوشت«:اگردر
سال  ۱۳۹۲دولت اجازه میداد که سیاست نرخ ارز مبتنی بر
یباشد،دلیلیبربروزمجددشوک
تعدیلبرمبنایشکافتورم 
ارزینبود».بهگزارشایسنا،سیفباارائهتوضیحاتیفنیویک
نمودار تشریح کرد که بعد از جهش ارز در سال  1391نرخ ارز
به نرخ تعادلی خود نزدیک شد اما طی سال های بعد ،دوباره از
سیاست تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی،
تخطیشدواینموجبارزشگذاریبیشازاندازهپولملیشد.
نتیجهاینشرایطافزایشقابلتوجهتقاضابرایارز(بهدلیلارزان
تربودنآن)ودرنتیجهناتوانیدرکنترلبازارشد.بهاعتقادوی،
درسالهاییکهفاصلهنرخارزبازارونرختعادلیطبیعیآنزیاد
شده،حجممداخالتبانکمرکزینیزبسیاربیشترشدهاست.
سیفبااشارهبهاینکه"بهباورمقاماتارشدسیاسیکشوریکیاز
مولفههایاصلیدرنرخارزمناسب،مالحظات
سیاسی و بینالمللی است" ،بر لزوم کنترل
تقاضای نرخ ارز تاکید کرد و نوشت:
"بدیهیاستدرصورتعدماستفاده
از این سیاستها و همزمان تاکید
بر جلوگیری از افزایش نرخ رسمی
ارز توسط بانک مرکزی دو اتفاق
رخ خواهد داد :افزایش تقاضای ارز
و اجبار بانک مرکزی به مداخله بیشتر
در بازار".سیف در ادامه نوشت" :بانک
مــرکــزی کــه بــرای جلوگیری از
افزایش قیمت ارز همواره تحت
فشاربود،هشدارهایالزمرابهصور

انتقاد مشاور
روحانی از منتقدان
مناطق آزاد

مختلف با مقامات ارشد کشور مطرح و حتی شوک ارزی پایان
سال  ۱۳۹۶را از قبل پیش بینی کرد و درباره آن هشدار داد".
سیفبااشارهبهاینکهپیشنهادبانکمرکزیاینبودهکه"بااتخاذ
سیاستهاییازقبیلتقویتکنترلمرزهابرایجلوگیریازورود
کاالهای مجاز و غیر مجاز و  "...درخصوص کنترل تقاضای ارز
اقدامشود،تصریحکرد«:همزمانبامصوبه ۲۱فروردین۱۳۹۷
تمناسبتجاریوکنترل
هیئتدولتاگردرزمینهاعمالسیاس 
تقاضای ارز اقدام میشد ،التهاب شهریور ۱۳۹۷در بازار اتفاق
نمیافتاد و تنها در زمانی آرامش به بازار برگشت که تصمیمات
و اقدامات مناسبی در ارتباط با کنترل تقاضا با تصویب شورای
عالیهماهنگیاقتصادیبهعملآمد».دریادداشتسیفمیزان
ارزتزریقشدهبانکمرکزیبهبازارطیسالهایمختلفوسهم
اینتزریقازکلعرضهارزبهبازارآمدهاست.
سال

حجم مداخله

۱۳۸۲

7/3

۱۳۸۳

8/9

۱۳۸۴

11/5

 47/1درصد

۱۳۸۵

17/7

 54/3درصد

۱۳۸۶

24/6

 ۶۲درصد

۱۳۸۷

36/3

 69/1درصد

۱۳۸۸

37/3

 75/8درصد

۱۳۸۹

55/3

 79/8درصد

۱۳۹۰

49/7

 57/8درصد

۱۳۹۳

1/8

 5/4درصد

۱۳۹۴

۳/۳

 13/9درصد

۱۳۹۵

11/7

 30/1درصد

۱۳۹۶

18/5

 ۴۱درصد

(میلیارد دالر)

ارز بانک مرکزی

 47/2درصد

دبیرشورایعالیمناطقآزاداظهارنظرهادربارهوجود
قاچاق در این مناطق را نشأتگرفته از بیاطالعی
منتقدان اعالم کرد و گفت :اگر مناطق آزاد نباشند
مردمبهترکیه،اماراتوحتیافغانستانسفرمیکنند.
به گــزارش تسنیم ،مرتضی بانک در برنامه پایش با
موضوع بررسی عملکرد مناطق آزاد با رد موضوع
قاچاق در مناطق آزاد  ،با اعالم اینکه « 1800واحد

بیتدبیریها دراجرایسهمیهبندیبنزین بهروایت 2کارشناس

شاکری :دولت زیرساخت صادرات
بنزین را آماده نکرده است
با گذشت سه هفته از آغاز طرح بنزینی یارانه
ایدولت،نقداینطرحاینروزهابیشتررسانه
ایمیشود.بهگزارشفارسدراینبارهمجید
شاکری کارشناس اقتصادی دو شب قبل
در برنامه «پرونده ویژه» شبکه  3با غیر ممکن
دانستن روند ناقص قبلی در حوزه نرخ گذاری
بنزین گفت :با این حال اگر این طرح هم با
این شیوه اجرا منافع نداشته باشد ،قابل دفاع
نیست .وی گفت :با اجرای این طرح امیدوار
بودیم که بخشی از کسری بودجه دولت تامین
شود که ظاهر ًا این اتفاق نیفتاده است .چرا که
تمام منابعش بین مردم توزیع می شود .االن
دولت کسری بودجه دارد و برای جبران دارد
پایه پولی را افزایش می دهد که آثار تورمی در
پی خواهد داشت.این کارشناس اقتصادی
گفت:اینتورمدربخشکاالهایاساسیتاثیر
زیادیمیگذاردودرنتیجهدهکهایپایینکه
قالبهزینههایشانبرایخریدکاالیاساسی
است این تورم را بیشتر احساس میکنند.این
کارشناساقتصادیافزود:دولتقبلازاعالم
طرح هیچ گونه تدبیری نیندیشیده بود و به
وضوح درباره مسائل اصلی سهمیهها تصمیم
گرفته نشده بــود .مث ً
ال سهمیه تاکسیهای
اینترنتی و سرویس های مدارس بعد از اعالم
طــرح مشخص شدند .ایــن مسائل جزئیات
نیست بلکه این ها شاکله طرح هستند .یعنی
دولــت طرحی را اجــرا میکند و بعد دربــاره
وضعیت نــاوگــان
حــمــل و نقل
عمومیتازه
میخواهد
فــکــر کند!
و ی

سهم از کل فروش

در پایان به مطلب مهم دیگری در خصوص
صادرات بنزین مازاد حاصل از سهمیه بندی
اشــاره کرد و گفت :ما االن با کاهش مصرف
بنزین مــواجــه شدیم و فرصت خوبی بــرای
صــادرات بنزین است اما جالب است بدانید
دولتزیرساختصادراتبنزینراآمادهنکرده
است.
▪سعید لیالز :با شوک درمانی قیمت
بنزین مخالف بودم

بهگزارشخبرآنالین،دراینبرنامهتلویزیونی
سعیدلیالزدیگرکارشناساقتصادیبادفاعاز
شاکلهکلیطرحگفت:بهدولتپیشنهاددادم
که به ازای افزایش قیمت حامل های انرژی،
به مــردم یارانه حمایتی بدهیم و بین دهک
های پایین ،کوپن توزیع کنیم .وی با بیان این
که کسری بودجه دولت ریشه در سایر مسائل
داردوباافزایشقیمتحاملهایانرژیقابل
حل نیست ،افــزود :ما االن حــدود  ۸۰هزار
میلیارد تومان کسری بودجه داریــم که این
مقدار نسبت به  GDPکشور حدود  ۳درصد
است و وضعیت بدی نداریم .لیالز با بیان این
که با شوک درمانی بنزین مخالف بودم گفت:
در بحث اجرا دولت میتوانست خیلی پختهتر
عمل کند .این کارشناس اقتصادی افزایش
قیمت بنزین را منجر به تورم ندانست و اظهار
کرد :عامل افزایش تورم رشد نقدینگی است.
افزایش قیمت بنزین منجر به تورم انتظاری
خواهد شد که بعد از
مدتیاینآثار تورمی
همازبینمیرود.

 38/7درصد

نیم سکه

ربع سکه

15.400.000 24.000.000

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

93/045

69.375

شاخص

دولت الیحه بودجه  99را
انقباضی بست
رشد 7درصدیسقفبودجهومعافیتمالیاتی
 3میلیونیحقوقبگیراندرسالآینده
اظهارات سخنگوی دولت از رشد  7.1درصدی سقف بودجه
دولت نسبت به قانون بودجه امسال حکایت دارد .با توجه به این
که رشد مذکور کمتر از میزان تورم پیش بینی شده پایان سال
(بیش از  30درصــد) اســت ،در حقیقت بودجه  99به صورت
انقباضی بسته شده است .به گزارش خراسان ،علی ربیعی در
نشست دیروز خود در حاشیه جلسه هیئت دولت ،از پایان بررسی
الیحه بودجه سال  99در دولت ،سقف  480هزار میلیارد تومانی
و تقدیم آن در زمان مناسب به مجلس خبر داد .وی گفت :در
بودجه  ۳۰میلیارد دالر برای تامین مالی خارجی برای حوزه
دولتی ،خصوصی و تعاونی در نظر گرفته شد 10.5 .میلیارد دالر
برای تامین کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی تعیین شد و۶۰
هزار میلیارد تومان نیز برای طرحهای عمرانی اختصاص یافت.
به گفته سخنگوی دولت در این الیحه معافیت مالیاتی کارمندان
از دو میلیون و 750هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته
است .پایدار شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
و نیروهای مسلح در بودجه و تعیین مبلغی برای این کار ،در نظر
گرفتن  15هزار میلیارد ریال برای گازرسانی به روستاها و نیز
ایجاد امکان مالی تجهیزات و کارگاه های دانشگاه ها تا سقف
یک میلیارد دالر از دیگر ویژگی هایی بود که ربیعی برای الیحه
بودجه  99برشمرد.
بدین ترتیب در خصوص کلیات بودجه سال آینده تاکنون میتوان
گفت که منابع عمومی دولــت در ایــن الیحه نسبت به قانون
بودجه  448( 98هزار میلیارد تومان) ،با رشد  7.1درصدی
روب ـهروســت .دو روز قبل نیز وزیــر اقتصاد از رشــد  4درصــدی
درآمدهای مالیاتی در سال آینده خبر داده بود .ضمن این که
ظاهراً قرار است نرخ ارز دولتی کماکان4200تومان باقی بماند.

صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد داریم که مواد اولیه
آن ها از خارج تأمین میشود» ،افــزود :حدود 600
میلیون دالر این رقم واردات به سرزمین اصلی است.
از سوی دیگر  10تا  13میلیون مسافر داریم که یکی
از مقاصد آن ها مناطق آزاد است؛ اگر این مسافران
به ترکیه یا امارات بروند چهمیزان کاال وارد میکنند،
ارزی که بــرای بلیت هواپیما میدهند چهمیزانی

است؟وی تصریح کرد :در 20روز عید 700هزار نفر
بهقشمرفتند،اگرنیایندبایدکجابروند.اگرنیایندباید
ترکیهبروندیعنیاگرهرکدامازاین 10میلیوننفر80
دالر کاال بیاورند  800میلیون دالر میشود.مشاور
رئیسجمهوری ادامه داد :اگر برای این  10میلیون
نفرامکاناتایجادنکنیمبهترکیه،امارات،گرجستان،
ارمنستان،دبیوحتیافغانستانمیروند.

رکوردشکنی جدید در بورس
این بار توسط کوچک ترها!

شاخص کل بورس تهران که از ابتدای سال
گذشته ،رونــد صــعــودی قدرتمندی را در
پیش گرفته ،بعد از ثبت رکورد جدید در نیمه
مهرماه وارد فرایند اصالح شد اما خیلی زود
از نیمه آبان دوباره صعودی شد اما شاخص
کل هنوز نتوانسته به سقف قبلی خود برسد.
با این حال شاخص کل هم وزن که نوسانات
شرکت های بزرگ تاثیر کمتری بر آن دارد و
نشان دهنده عملکرد همه شرکت ها از جمله
کوچک ترهاست ،دیروز از سقف قبلی خود
عبور کرد و توانست برای اولین بار به  99هزار
واحد برسد .بازدهی شاخص هم وزن طی
امسال به  201درصد رسیده است.

خبر

انتقادآیتا...نوریهمدانیازطرح
جدیدمجلسدربارهبانکداری
مرجع تقلید شیعیان با انتقاد از طرح جدید مجلس
دربارهبانکداریگفت:طرحیدرمجلسوجوددارد
که به رباخواری بهعنوان قرض رسمیت میبخشد
و حوزه علمیه با این طرح مخالف است.به گزارش
تسنیم،آیتا...نوریهمدانیمرجعتقلیدشیعیان
دردرسخارجفقه ،بااشارهبهموضوعربادربانکها
اظهارکرد:عدهایازاستادانحوزه،نامهایبهبنده
نوشتند که الیحهای بــرای رسمیت بخشیدن به
رباخواریبهعنوانقرضبهمجلسشورایاسالمی
تقدیمشدهوعدهایازطالبنیزرایبهدرستبودن
آندادندامااجماعفقهابرایناستکهگرفتنپولدر
برابرتأخیردرادایدین،رباست.

