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تولیدپوشاکجانگرفت

پیش بینی بانک های مرکزی
جهان از سقوط دالر

صنعت پوشاک با ظرفیت افزایش یک میلیون نفری شاغالن در 9ماه گذشته رشد 20درصدی تولید را تجربه کرده است

بدهی 735هزارمیلیاردتومانی
دولتبهبخشهایمختلف
بـــراســـاس گـــــزارش مــرکــز پـــژوهـــش هــای
مجلس ،مجموع بدهیهایدولتوشرکتهای
دولتی تا پایان سال  1397حدود  735هزار و
 900میلیاردتومانبرآوردشدهکهازاینمیزان
بدهی حدود  442هزار و  100میلیارد تومان
(60درصد) آن بدهی دولت و مبلغ  293هزار
و  700میلیارد تومان ( 40درصد) آن بدهی
شرکتهای دولتی است .ترکیب بدهیهای
دولت و شرکتهای دولتی و سهم بخش های
مختلف از این بدهی ها به درصد در پایان سال
 1397درنمودارآمدهاست.

اخبار

رئیسی :بخش تعاون ظرفیت
مهمی در توزیع اقالم ضروری
مردم دارد
رئیس قــوه قضاییه در دیــدار با رئیس و هیئت
رئیسه اتاق تعاون ایران ،با انتقاد از قوانین عمل
نشده در حــوزه تعاون ،از ایجاد مراکز داوری
در این بخش استقبال کرد .به گزارش مهر به
نقل از اتــاق تعاون ایــران ،آیــت ا ...رئیسی در
دیدار رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون
ایــران بــا اشــاره به بهره گیری از ظرفیتهای
بخش تعاون در خصوصی سازی گفت :باید از
قــوت و ظرفیت بخش تعاون ،بــرای خصوصی
ســـازی بــهــره بـــرد .وی تــعــاونــیه ــای توسعه
عمران شهرستا نها را ظرفیت خوبی اعالم
کرد و گفت :این ظرفیتها میتواند در انجام
پروژهها و طرحهای هر منطقه در قالب تعاونی
و ســپــردن ام ــور بــه مردم مفید باشد .رئیس
قوه قضاییه ،ظرفیت تعاون را در تأمین و توزیع
اقالم ضروری مردم حائز اهمیت توصیف و اظهار
کرد :تعاون میتواند در توزیع اقالم ضروری مردم
در بخش ارزاق و تأمین و توزیع مواد اولیه مؤثر
واقع و موجب حذف واسطهها و کنترل قیمتها
و مهار تورم شود.

هشدار دیده بان شفافیت
به وزارت نفت

واردات لوله تــرش با وجــود تــوان تولید
داخل را پیگیری قضایی می کنیم

دیدهبانشفافیتوعدالتبهوزیرنفتهشدارداد
در صورت برخورد نکردن این وزارتخانه با موانع
حمایت از تولید داخلی «لوله ترش» موضوع را
از طریق مراجع قضایی پیگیری میکند .احمد
توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت طی نامهای به بیژن
زنگنه وزیر نفت نوشته است« :با توجه به صورت
جلسه مربوط به تاریخ  98/03/04که در آن
مقرر گردیده بود 30هزار تن خرید از داخل کشور
انجام شود ،با وجود حدود هشت ماه از صورت
جلسه تاکنون قراردادی با تولیدکنندگان داخلی
امضا نشده و طبع ًا پولی هم بابت آن پرداخت
نشده است .در حالی که قراردادهای متعددی
بــرای واردات همین کــاال از خــارج از کشور با
واردکنندگانی بدون سابقه امضا شده است».

دژپسند :سرمایه گذاری خارجی
در کشور  ۳۲درصد افزایش یافت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :در  ۹ماه ابتدای
امسال میزان سرمایهگذاری خارجی در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته  ۳۲درصد رشد داشته
است .به گزارش ایرنا ،فرهاد دژپسند در سومین
همایش«ملیشو»کهدربانکملیبرگزارشد،افزود:
دشمنان،تمامقدایستادهاندوازهمهتوانخودبرای
مقابلهباایراناستفادهمیکننداماایران بااستفاده
از ظرفیتها و توانمندیهای داخلی توانسته این
تهدیداترا خنثیکند.وزیراموراقتصادیودارایی
خاطرنشان کرد :دشمنان پس از شروع تحریمها
تالش داشتند در مدت سه ماه نظام سیاسی ایران
را تغییر دهند اما امروز حدود یک سال و سه ماه از آن
زمانگذشتهودشمنانبهاهدافخودنرسیدهاند.
ویاظهارکرد:امسالباگذشت ۱۰ماهازسال ۹۸با
وجودانواعمحدودیتها،تحریمهاوکارشکنیهایی
که برای جلوگیری از صادرات و مبادالت خارجی
ایرانانجامشد،اکنونحجمتجارتخارجیمشابه
پارسال است و تغییر اندک آن به علت تغییر در پایه
ارزشبرخیازمحصوالتصادراتیبودهاست.

تــازه ترین آمــارهــا از افــزایــش تولید
پــوشــاک در کــشــور حــکــایــت دارد
و ب ــراس ــاس آمــــار جــدیــد بــرخــی از
کارگاههای پوشاک با توجه به افزایش
نــرخ ارز و کاهش قــاچــاق هــم اینک
دوبــاره فعال شده اند و تولید داخلی
پوشاک  20درصدرشدکرده است.
بهگزارشفارس،باافزایشقیمتارزو
بهصرفهنبودنوارداتپوشاکقاچاق
و همچنین اقدامات انجام شده برای
جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق
توسط برخی سازمانها و نهادهای
مربوط تقاضا بــرای مصرف پوشاک
تولید داخل افزایش یافته است و این
موضوع به گفته دس ـتانــدرکــاران و
تولیدکنندگان پوشاک منجر به رونق
 20درصدیتولیدپوشاکشدهاست.
در ایــن زمینه ،رضــا رحمانی وزیــر
صمتدرجلسههماندیشیاخیرخود
با فعاالن صنعت پوشاک و نساجی،

با قاچاق کــاال و ارز بــرای جلوگیری
از عرضه پوشاک برندهای خارجی
قــاچــاق گــفــت :ایــن اقــدامــات تاثیر
ملموسی در کاهش عرضه پوشاک
قاچاقداشتهاستبهطوریکهتعداد
زیادیازاینفروشگاههادیگرپوشاک
خارجی عرضه نمیکنند و پوشاک

تولید داخل را برای عرضه جایگزین
کـــردهانـــد .ای ــن سخنان در حالی
گفته شده که دی ماه سال گذشته،
سخنگوی ستاد مــرکــزی مــبــارزه با
قاچاق کاال و ارز ،از برآورد قاچاق2.4
میلیارد دالری پوشاک در کشور خبر
دادهبود.

فراخبر
▪پوشاکاشتغالراتکانمیدهد؟

روندکنونیدرکاهشوارداتپوشاک
و ارتقای موقعیت برندهای داخلی
را کــامـ ً
ا امیدوارکننده خــوانــد .با
ایــن حــال ،شــیــرازی رئیس اتحادیه
تولیدکنندگانوفروشندگانپوشاک
تهران ضمن تایید رشد تولید پوشاک
در  9ماهه امــســال نسبت بــه سال
قبل که عمدت ًا با استفاده از ظرفیت
های خالی موجود بنگاه ها صورت

گرفته ،از تداوم رکود بازار خبر داده
است .به گفته وی ،حدود  96درصد
تولید پوشاک در تولیدی های صنفی
و بــه عبارتی بنگاههای اقتصادی
کوچک و متوسط تولید میشود و
تولیدکنندگانپوشاکصنعتیتقریبا
 4درصد تولید را بر عهده دارند .وی
همچنین با اشــاره به اقدامات انجام
شــده از ســوی ستاد مرکزی مبارزه

براساس اعالم مسئوالن صنفی ،حدود 300هزار نفر در صنعت پوشاک مشغول
بهکارهستندکهباافزایشتولیدداخلوکاهشوارداتوقاچاقپوشاکبهداخل،
اینصنعتظرفیتپذیرشیکمیلیونشغلاضافهدیگررانیزدارد.براساساعالم
مسئوالناتحادیهپوشاک،گردشمالیاینصنعتدرکشور معادل۱۲میلیارددالر
است .آمار قاچاق در این بخش نیز براساس اعالم مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق
کاالوارز 2.5،میلیارددالردرسالاست.ازسویدیگر،بخشپوشاکبهعنوانیک
صنعتخردوبااشتغالزاییباالمیتواندنقشمهمیدرشکوفاییاشتغالدرکشور
داشتهباشد.چنانکهفقطدرمشهدبهعنواندومینقطبتولیدپوشاکدرکشور
 10هزارواحددراینزمینهفعالهستند.همهاینآمارهانشانمیدهدکهتمرکز
براینصنعتتاچهاندازهمیتواندبراقتصادکشوراثرگذارباشد.

خبرهای خوش همتی
رشد مثبت غیرنفتی ،باالترین ذخایر ارزی در یک دهه اخیر و 2طرح جدید برای تامین مالی تولید
رئیسکلبانکمرکزیدربرنامهگفتوگویویژه
خبریدوشبقبل،بهبیانتازهترینتصمیماتو
اقداماتانجامشدهدرفضایپولیوبانکیکشور
پرداخت.مهمترینمحورهایسخنانعبدالناصر
همتیبهشرحزیراست:
نرخ رشد اقتصادی همراه با نفت هم اکنون
منفی و نرخ رشد غیرنفتی ما نیم درصد مثبت
است.اینمقدارکماست،امابرایمامثبتبودن
آن مهم است ...امیدواریم تا پایان سال ،این نیم
درصدهمبیشترشودوسالآیندهبهدلیلاینکه
اثرشوککاهشصادراتنفتازبینمیرودنرخ
رشد،بهبودپیداخواهدکرد.
وی در پاسخ به ایــن پرسش که آیــا نــرخ سود
سپردههایبانکیبااجرایعملیاتبازارباز،تغییر
میکند؟گفت :نرخ سود سپرده فعلی ،متعادل
شدهاست.سودبینبانکیماحدود 18.5درصد
است در حالی که سال گذشته این رقم به 20.5
درصد رسیده بود و اکنون  ۲واحد درصد کاهش
یافته است .االن تقریب ًا سود سپردههای بانکی
در همه بانکها بیش از ۲۰درصد نیست( ،برای
همین) فع ً
ال روی نرخ سود سپرده ها ،تمرکز
نداریمونمیخواهیمثباتبازاررابههمبزنیم.
ثباتکنونیبازارارز،ناشیازیکسریاقدامات

پیچیدهبودهاست.اقداماتیدربخشهایریال،
ارز ،نقل و انتقال آن و راههای تهاتری انجام شد تا
تجارتخارجیرابهثباتبرسانیم.
ثبات نرخ ارز از نرخ ارز مهمتر است .اگر بانک
مرکزی بخواهد جدی وارد شود ظرف یک روز
همهکسانیکهارزرابانرخباالخریداریکردهاند
زیانمیکنند.
در شرایطی که کارخانههای ما مــواد اولیه
نیاز دارنـــد ،واردات خـــودرو معنایی ن ــدارد.
کمیسیون تلفیق ،مصوبه ای را برای واردات
خودروهای هیبریدی تصویب کرد که این
واردات نیازمند ارز است اما اکنون کشور
اولویتهای دیگری دارد و بانک مرکزی
برایسالآیندهوسالهایبعدبایدذخیره
ارزی داشته باشد .هم اکنون
ذخایر ارزی ما نسبت
به یک دهه گذشته
بیسابقه اســت،
ولــی ایــن مقدار
را وارد بــازار
نخواهیم
کــــرد،
زیــــرا

اینذخایرراهبردیکشوروپشتوانهبانکمرکزی
است.
برخی بانکهای ناتراز داشتیم که با مجوز از
سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری ،این بانکها
کنترل شده اند و اضافه برداشت آن ها ،متوقف
شــده اســت و به تدریج در حــال برطرف کردن
مشکالت آنها هستیم .در این زمینه ،تعدادی
از بانکها دارای تخلف بودند و بــازار را به هم
میزدندکهبااخذمجوز،هیئتمدیرهآنها
تغییرکرد.
با پیشنهاد رئیس جمهور
و بحث در ستاد اقتصادی،
احتما ًالشرکتهایوابسته
به بانکها را به یک هلدینگ
واگــذار کنیم و این هلدینگ
بــه نمایندگی از
این بانکها
اقــــــدام به
فـــــــــروش
شرکتها
کند.
ادغــــام
دو بانک

دربانکسپهبهزودیانجامخواهدشدوسهبانک
دیگر نیز تا پایان سال انجام میشود ،هم اکنون
بیشاز ۶۰درصدسهاماینبانکهابهبانکسپه
منتقل شده است و االن جزو بانک سپه محسوب
میشوند و تا پایان سال تابلوی بانک سپه در این
بانکهانصبخواهدشد.
حذف صفر از پول ملی در دستور کار مجلس
قرارداردوفوریتآنتصویبشدهوسهسالزمان
برای اجرای آن الزم است .هم اینک ۸۵درصد از
اسکناسهای چاپ شده  ۱۰هزار تومانی۵۰ ،
هزار تومانی و  100هزار تومانی است و نقش
اسکناسهایپایینترتقریب ًاازبینرفتهاست.
از هفته آینده طــرح «گــام» به عنوان یکی از
طرحهایابتکاریمهمبانکمرکزیبرایحمایت
از زنجیره تامین با اعتبار  ۶۰تا  ۷۰هزار میلیارد
تومانآغازمیشودکهطبقآنبانکهابهتدریجبه
تولیدکنندگانیعنیکسانیکهنیازبهمواداولیه
دارند،گواهیاعتباریاختصاصخواهندداد.
اجرای طرح «پیشران» را نیز آغاز کرده ایم که با
اجرای این طرح ،میزان تسهیالت در آذر حدود
 ۱۵هزارمیلیاردتوماننسبتبهآبانافزایشپیدا
کرد و علت اصلی آن اختصاص صد هزار میلیارد
تومانبهطرحهای«پیشران»بودهاست.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد:

مطالبه علیه تبعیض مالیاتی کارمندان و پزشکان

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن
بررسی برخی موارد مربوط به بخش بهداشت
و درمان در الیحه بودجه سال آینده ،پیشنهاد
کــرد مالیات مشاغل از جمله پزشکان هم
مشابه مالیات حقوق بگیران  5پله ای و
حداکثر  35درصد شود تا ضمن رفع تبعیض،
موجبات فرار پزشکان از بخش دولتی به بخش
خصوصی فراهم نشود.
گفتنی اســت ،در الیحه بودجه سال آینده،
دولت نرخ مالیات کارمندان و حقوق بگیران
را  5پله ای از  10تا  35درصد تعیین کرده
بود که بعد از تحوالتی در مجلس 4 ،پله ای
شد .اما طبق ماده  131قانون مالیات های
مستقیم ،نــرخ مالیات بــر درآمـــد اشخاص
حقیقی و مشاغل  2پله ای ( 15و  20درصد)
است .مرکز پژوهش ها این تفاوت را موردنقد
قرار داده و نوشته است« :با توجه به تفاوت
نرخ مالیات بر درآمد در بخش حقوق بگیران
و مشاغل به نظر میرسد اجرای این تبصره به
شیوه ارائه شده در الیحه ،می تواند منجر به
تغییر رفتار پزشکان از جمله تعیین سقف برای
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بازار خبر

مربوط به الزام نصب کارت خوان در بودجه99
شده و آورده است" :نظر به مقاومتهایی که در
برخی موارد در این باره از سوی مشاغل موضوع
حکم وجود دارد ،به موازات الزم است نظارت بر
حسن اجرای قانون تقویت گردد".
بازوی پژوهشی مجلس همچنین تاکید کرده
است":شایان ذکر است اجرای موثر بند (ب)
مــاده ( )74قــانــون برنامه ششم توسعه در
موضوع ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
برای پزشکان و افزایش ظرفیت پذیرش و توزیع
هدفمند دانشجویان پزشکی در بیمارستان
های دولتی می تواند تا اندازه ای رافع مشکل
خروج پزشکان از بخش دولتی باشد".
ارائه خدمات خود در بخش دولتی و شیفت
بیمار به بخش خصوصی و خــروج از بخش
دولتی شود.
لذا پیشنهاد میشود در راستای یکسانسازی
نرخ مالیات کارانه پزشکان ،مالیات بر مشاغل
مشابه مالیات حقوق بگیران (پلکانی از  10تا

 35درصد) تعیین شود».
در این گزارش که ابتدا به ردیف های بودجه
ای بخش سالمت پرداخته و در ادامه به تبصره
هــای مــاده واحــده اشــاره شــده ،دربــاره نصب
کارت خوان توسط پزشکان نیز پیشنهادهایی
ارائه شده است .این مرکز خواهان تکرار حکم

مهر  -بانکهای مرکزی جهان در سال ،۲۰۱۹
میزان ذخایر طالی خود را به رکورد 374/1
تن رساندند که این تغییرات غیرمنتظره ،از نظر
بسیاری از تحلیلگران به عنوان حرکتی برای
حذف دالر در نظر گرفته میشود .به گزارش
راشاتودی،ایگون ون گرییرز ،از صندوق ذخیره
طالی «گلد سویتسزرلند دات کام» در اظهارنظر
جالبی معتقد است همه کشورها طال نمیخرند
بلکه بیشتر از همه بانکهای مرکزی روسیه،
چین ،ترکیه ،لهستان و مجارستان در حال
خرید طال هستند .ون گرییرز ادامه داد :در این
میان روسیه و چین کشورهایی هستند که واقع ًا
پیشبینی میکنند چه اتفاقی در حال رخ دادن
است؛ آن ها میدانند که دالر سقوط خواهد کرد

جهش  5202واحدی شاخص
بورس تهران
فارس  -شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
در پایان معامالت چهارشنبه  2بهمن با جهش
 5202واحد روبه رو شد و به بیش از  411هزار
واحد رسید .کارشناسان دلیل افزایش شاخص
بورس تهران را جذب نقدینگی سرگردان در
جامعه میدانند که عامه مردم با سرمایههای
کوچک امکان ورود در بــازار ملک ،آپارتمان،
دالر  ،طال و سکه را ندارند و به ناچار به سمت
سرمایهگذاری در بورس روی آوردهاند.

میزانخساراتسیلبهسیستان
وبلوچستان ۳۵۰۰میلیاردتومان
مهر  -نماینده ویژه وزیر کار در رسیدگی به امور
سیل استان سیستان و بلوچستان ،از خسارت
 ۳۵۰۰میلیارد تومانی سیل به امور زیربنایی،
آب شهری و روستا ،مسکن ،راه ،برق ،آموزش،
کــشــاورزی و عشایری خبر داد .کریم یــاوری
با اشــاره به خسارت  ۳۵۰۰میلیارد تومانی
سیل سیستان و بلوچستان بــه بخشهای
مختلف از جمله زیربنایی ،آب شهری و روستا،
مسکن ،راه ،برق ،آموزش ،کشاورزی ،عشایری
و انتظامی اظهار کــرد :بیشترین خسارت به
ترتیب با  ۵۸۰میلیارد تومان به بخش را هها،
 ۸۲۰میلیارد تومان به بخش مسکن و در بخش
کشاورزی  ۶۴۰میلیارد تومان گزارش شده
است.

 ۸۷درصد تراکنشهای بانکی
غیرحضوری است
ایرنا  -مــعــاون فــنــاوری بانک ملی ایــران با
اشــاره به توسعه بانکداری دیجیتال ،گفت:
پایان دی ماه میزان تراکنشهای بانکی غیر
حضوری به  ٨٧درصد رسید در حالی که در
ابتدای دهه  ۹۰حدود  ۵۵درصد بود .مسعود
خاتونی گفت ۱۳ :درصد تراکنشها هنوز به
صورت حضوری است که به دنبال جذب آن ها
هستیم ،بر این اساس ارائه خدمات  ۲۴ساعته
در دستور کار است.

وجود  ۲۴۵هزار تن برنج
در گمرکات
مهر  -سخنگوی گمرک ایران گفت :هم اکنون
 ۲۴۵هــزار تن برنج در گمرکات وجــود دارد
که مجوز ترخیص برای بخش اعظم آن ،صادر
شده و فقط  ۵۱هزار تن از این کاال در حال سیر
مراحل ترخیص اســت .سید روح ا ...لطیفی
اظهار کرد :از ابتدای سال تا پایان دیماه ،یک
میلیون و  ۲۹۸هزار و  ۶۴۶تن برنج به ارزش یک
میلیارد و  ۳۵۹میلیون دالر وارد کشور شده که
از این میزان ،یک میلیون و  ۵۳هزار تن ترخیص
شده است.

