اقتصاد

۱۴
اخبار

موافقت بانک مرکزی با افزایش
سقف وام مسکن از محل اوراق
مدیرعامل بانک مسکن از موافقت بانک مرکزی با
افزایشسقفواممسکنازمحلاوراقتسهیالتخبر
داد.هرچندبرایتصویبنهایی،اینافزایشبایدبه
تاییدشورایپولواعتبارنیزبرسد.
به گزارش روابط عمومی این بانک ،ابوالقاسم
رحیمی انارکی در مراسم تودیع و معارفه مدیر
شعب این بانک در خراسان شمالی از پیشنهاد
این بانک برای افزایش سقف تسهیالت مسکن
از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت ،به
بانک مرکزی خبر داد و اف ــزود :بانک مسکن
پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل
اوراق را به بانک مرکزی داده است که با نظر
مساعد آن مقام مرجع همراه اســت.وی تصریح
کرد :همچنین طرح بانک برای افزایش دو برابری
سقفتسهیالتجعالهموردموافقتبانکمرکزی
قرار گرفته است

پرونده شبنم نعمت زاده
در مرحله صدور حکم
پرونده«شبنمنعمتزاده»دختروزیراسبقصمتبه
مرحله صدور «حکم» رفت .به گزارش فارس ،شبنم
نعمتزاده ،فرزند محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق
صمتشهریورماهامسالبازداشتشد.
اتهامات وی ،مشارکت در اخالل عمده از طریق
اخالل در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک
هزار و  ۸۵۰میلیارد و  ۱۴۸میلیون و  ۳۷۹هزار و
 ۵۹۹ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام
جمهوریاسالمی،مشارکتدرتحصیلمالازطریق
نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از
جوازوامتیازتعویضشده ،مشارکتدراخاللنظام
داروییکشور،فعالیتغیرمجازدرشبکهداروییدر
استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری
غیرمجازداروبدونتشریفاتقانونیدرحکمقاچاق
است.بر اساس آخرین پیگیریها ،مشخص شد که
حکم متهم اکنون در مرحله انشاست .البته هنوز
زمــان دقیق صــدور حکم بــرای این متهم مشخص
نیست .این درحالی است که قرار بازداشت برای
نعمت زاده تا  16آبان بود و دوباره به دستور قاضی
پروندهتمدیدشدهاست.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

یکشنبه  24آذر 1398
 18ربیعالثانی .1441شماره 20267

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) 4/000(127.000

140.500

168.624

20.011

35.437

4.379.220

) 1/800/000( 43.200.000

دود سفید در مذاکرات تجاری آمریکا وچین
استقبالبازارهاازتوافق واشنگتنوپکنبرایتوقفاعمالتعرفه
درشرایطیکهآمریکاضرباالجل 15دسامبر
(امروز) را برای افزایش تعرفه های گمرکی بر
بخش بزرگی از واردات کاالهای چین تعیین
کرده بود ،سرانجام هفته گذشته ،نشانه های
دود سفید از مذاکرات آمریکا و چین بلند شد تا
افق های روشن تری از پایان جنگ تجاری یک
سالهدواقتصادبزرگدنیاپدیدارشود.
به گزارش رویترز ،ترامپ رئیس جمهور آمریکا
پنجشنبهگذشتهازتوافققریبالوقوعباچینی
هاخبرداد.اینخبرروزجمعهبارسانهایشدن
توافق دو کشور بر سر مرحله اولیه پایان دادن
به جنگ تجاری و تعرفه ای تکمیل شد .رویترز
با اشاره به سند توافق  86صفحه ای که قرار
است در هفته اول ماه ژانویه (هفته دوم و سوم
دی ماه) به امضای مذاکره کنندگان دو کشور
برسد،گزارشدادکهآمریکاقراراستبرخیاز
تعرفههابرکاالهایچینیراکاهشدهد.براین
اساس ،دیگر طرح آمریکا برای افزایش تعرفه
روی  ۱۶۰میلیارد دالر از کاالهای وارداتی از
چینکهبرایروزیکشنبه(امروز)برنامهریزی
شده بود ،اجرا نخواهد شد .همچنین آمریکا
تعرفه کنونی بر  ۱۱۲میلیارد دالر از کاالهای
وارداتی از چین را از  ۱۵درصد به  7/5درصد
کاهشمیدهد.اینگزارشحاکیازآنبودکه
درمقابلچیننیزقراراستعالوهبرخریدکاال
وخدمتدرسال ۲۰۱۷بهمیزانحدود186
میلیارد دالر ،حداقل  ۲۰۰میلیارد دالر کاال و
خدمات بیشتر شامل محصوالت کشاورزی،
انرژی و کاالهای تولیدی ،طی دو سال آینده از
ایاالتمتحدهبخرد.
در این حال ،وزیر خزانهداری آمریکا دیروز از
انتشار فکتشیت فاز نخست توافق تجاری
میان آمریکا و چین تا امروز خبر داد .به گزارش
فارس به نقل از رویترز ،استیون منوچین ،وزیر
خــزان ـهداری آمریکا که در کنفرانس خبری
نشست دوحه در قطر صحبت میکرد ،گفت:
توافق با چین با هــدف ایجاد روابــط تجاری
دوجانبه بیشتر برای سال های بسیار انجام

نیم سکه

ربع سکه

14.000.000 23.000.000

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

69/553

93.036

معمایچشمپوشیازمعافیت
مالیاتی18هزارمیلیاردی

باوجودنیازشدیدبهکسبدرآمدهایمالیاتیجدید،دولتپیشنهادحذف
معافیتمالیاتیمناطقآزادوبرخیدیگرازمعافیتهارادرالیحهبودجهردکرد

شد و این برای رشد اقتصادی جهان «بسیار
خوب»است.
▪آثار مثبت توافق بر بازارهای جهانی

توافق اولیه چین و آمریکا ،بر بازار جهانی اثر
مثبت گذاشت .به گزارش اویل پرایس ،قیمت
هر بشکه نفت برنت با بیش از یک دالر افزایش
به 65دالرو 22سنترسید.بازارجهانینفت
از آن جا از توافق آمریکا و چین تاثیر می پذیرد
کهچینیکیازبزرگترینواردکنندگاننفت
در دنیاست بنابراین با مثبت شدن چشم انداز
اقتصادی این کشور ،چشم انداز رشد انرژی
و نفت این کشور نیز صعودی خواهد بود .این
توافق اولیه پالس مثبتی به بازار بورس نیز داد
و به همراه پیروزی حزب محافظه کار انگلیس،
منجربهرشدقیمتسهامدربازارهایآسیایی،
آمریکایی و اروپایی در روز جمعه شد .بر این
اســاس ،شاخص سهام بــازارهــای آسیایی به
بیشترین میزان در هشت ماه گذشته افزایش
یافت.امابازارطال،برخالفانتظار،شاهدرشد
شاخص بود .به طور معمول با کاهش درگیری
های تجاری ،تقاضای طال به عنوان محل امن
سرمایه گذاری کاهش می یابد .اما این قضیه
دربــاره خبر توافق اخیر صادق نبود به طوری
که تا دیروز بعد از ظهر ،طال با رشد نسبی در دو
روز گذشته مواجه شد و به  1475دالر در هر
اونسرسید.

شاخص

در پیشنویس الیحه بودجه  99حدود  18هزار
میلیاردتوماندرآمدناشیازحذفمعافیتهای
مالیاتیازجملهسلبریتیهاومناطقآزاددرنظر
گرفته شده بود که براساس گزارش خبرگزاری
فارس تماماینپیشنهادهاتوسطرئیسسازمان
برنامهوبودجهوهیئتوزیرانازدستورکارخارج
شد.
به گزارش خراسان اعداد و ارقام الیحه بودجه
سال آینده نشان می دهد که تحقق درآمدهایی
نظیر  195هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی،
فــروش یک میلیون بشکه نفت و واگــذاری 49
هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیر منقول
دولــت ،اگــر نگوییم غیر ممکن ،امــا با سختی
همراه است .با این حال ،به گزارش خبرگزاری
فارس ،به دالیلی که معلوم نیست ،خبرها حاکی
از حــذف برخی بندهای الیحه بودجه توسط
رئیس سازمان برنامه و بودحه و هیئت وزیران
است.بندهاییکهمیتوانستنددراینوانفسای
کمبود درآمدهای نفتی ،با حذف معافیت های
کور مالیاتی تا حــدود  18هــزار میلیارد تومان
برایدولتدرآمدزاییداشتهباشند.خبرگزاری
فارس در این باره ،به سه بند پیشنهادی در پیش
نویس الیحه بودجه که حذف شده اشاره کرده
کهعبارتانداز-1:مناطقآزادتجاری-صنعتی
و مناطق ویژه اقتصادی همانند سرزمین اصلی
مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش
افـــزوده هستند .معادل سهم شــهــرداریهــا و
دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاریاز اجرای
قانون مالیات بر ارزش افــزوده در مناطق آزاد
تجاری  -صنعتی در اختیار مدیریت هر یک از
مناطق قــرار میگیرد تا انحصار ًا بــرای توسعه
زیرساختها و ارائه کمکهای فنی و اعتباری
برای واحدهای تولیدی همان منطقه به مصرف

بــرســد-2.نــرخهــای موضوع مــاده  59قانون
مالیاتهای مستقیم برای نقل و انتقال قطعی
امالک و انتقال حق واگذاری محل در سال 99
به ترتیب از  5درصد و  2درصد به  10درصد و
 4درصد افزایش مییابد -3 .کلیه فعالیتهای
انتشاراتی و مطبوعاتی ،فرهنگی و هنری دارای
مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشمول
تمالیاتیهستند .البتهدراین
 50درصدمعافی 
میانحذفبند مربوطبهفعالیتهایانتشاراتیو
مطبوعاتیوهنریکه هنرمندانهم ذیلآنقرار
می گرفتند به خاطر این که هنرمندان بخشی از
اینبندبودند وحذفمعافیتمالیاتیکلاینبند
ضربهجبرانناپذیریبهفعالیتهایمطبوعاتیو
انتشاراتیمیزدقابلتوجیهاستوالبتهبخشی
از هنرمندان که دستمزد های باال می گیرند و
همچنین برخی انتشاراتی های مرتبط با کنکور
و کتاب های کمک آموزشی با اصالح قانون باید
مالیاتبدهندالبته این امکانهم وجودداشت
کهمانندتجربههایپیشین،مالیاتباتعرفههای
صفر برای فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته
شود تا حداقل مزیت های شفافیت مالی این
موسسات و فعاالن فرهنگی از بین نرود .از سوی
دیگر و درباره بند اول یعنی مالیات مناطق آزاد،
باتوجهبهاینکهاینمناطقتاکنوننقشویژهای
در ایجاد سکوهای صادراتی کشور نداشته اند،
میشدکارکردشفافیتوتفکیکمالیاتیرابرای
واحدهایصنعتیاینمناطقنگهداشت.عالوه
بر این که معافیت مالیاتی این مناطق موجب
سوءاستفادهبسیاریازشرکت هاازاینمعافیت
مالیاتی و ثبت شرکت در این مناطق با وجود
فعالیتدرسرزمیناصلیشدهاست.درهرحال
دولت باز ترجیح داده است از خیر این اقدامات
شفافیتزابگذرد.

 3بار برآورد غیرواقعی قیمت
نفت در بودجه  6سال اخیر!

مقایسهقیمتصادراتیوقیمتپیشبینیشده
نفت در بودجه های سنواتی حاکی از این است
کهازابتدایدهه 80تاکنون،سهبارقیمتپیش
بینیشدهازقیمتنفتبیشتربودهاست.البته
میزاناختالفدرهرمرحلهکمترشدهاست.این
سهبارنیزهمگیدردورهدودولتاخیربودهاند.
(منبع:سازمانبرنامهوبودجه)

خبر

ایران به دنبال صادرات پای مرغ
به چین
فـــارس  -رئــیــس ســازمــان دام پــزشــکــی کشور
پای مرغ با توجه به کمیت و کیفیت
گفت:محصول ِ
باالونبودمصرفداخلیقابلتوجه،میتواندبهوفور
بهکشورچینصادرشودوارزشافزودهخوبیراعاید
تولیدکنندگانداخلیکشورمانکند.

شایعه واگذاری کیش به چین
تکذیب شد
ایرنا  -مدیرعامل منطقه آزاد کیش شایعه واگذاری
این جزیره به چین به مدت  25سال را که به تازگی
دربرخیشبکههایمجازیمنتشرشده،بیاساس
و کذب اعــام کــرد .غالمحسین مظفری تصریح
کرد :انتشار اخبار کذب مبنی بر واگــذاری جزیره
کیش،اقدامیسابقهداروهدفمنداست و اینبارنیز
همزمان با برگزاری رویداد بین المللی سمپوزیوم
فرصت های سرمایه گذاری گردشگری حوزه اکو
توسطبرخیشبکههایمجازینشردادهشد.

