اقتصاد

10
فضای کسب و کار

وزیر اقتصاد در مراسم راه اندازی
پنجره واحد کسب و کار مطرح کرد:

وعده صدور  3روزه
مجوز کسب و کار

بردبار – وزیر اقتصاد در مراسم راه اندازی پنجره
واحد شروع کسب و کار وعده داد ،حل مشکالت
صدور مجوز که هم اکنون تا  75روز به طول می
انجامد به شدت کاهش یابد و به سه روز برسد؛
مراسمی که با گالیه های جدی رئیس اتاق تهران
از جمله در زمینه مقطعی بودن چنین اقدامی در
دولت های گذشته همراه بود .فرهاد دژپسند در
مراسم راه اندازی پنجره واحد شروع کسب وکار
در اتاق تهران که به دلیل ضرورت فاصله گذاری
اجتماعیبادعوتمجازیازخبرنگارانبهصورت
زندهازسایتایناتاقو اینستاگرامپخشمیشد،
با بیان این که صدور مجوزهای مرتبط با کسب و
کار نباید بیش از سه روز به طول بینجامد ،افزود:
فعاالن اقتصادی زمانبر بودن صدور مجوزها را
گزارش دهند و شکایت کنند .به گفته دژپسند،
متقاضیان دریافت مجوز کسب و کار میتوانند
شکایتهای خود را از طریق شماره تلفن ۱۸۶۶
اعالمکنند.ویافزود:درحالیکهدردنیابسیاری
ازکشورهاشرایطرابرایصدورمجوزهایکسبو
کاربهنحویفراهمکردهاندکهمجوزها،درکمتراز
نصف روز صادر شود ،اما در ایران این پروسه به۷۵
روزمیرسدکهباراهاندازیاینپنجرهواحدانتظار
داریمبتوانیماینزمانرابهشدتکاهشدهیم.
▪گالیههایجدیرئیساتاقتهران

مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز
در این مراسم با بیان این که در دولت های قبل هم
اقداماتیدرخصوصپنجرهواحدانجامشدهاماادامه
نیافتهاست،بهمصادیقیازروندطوالنیمجوزهای
کسب و کار اشاره و اظهار کرد :ترخیص کانتینر از
گمرکات حداقل دو تا شش ماه طول میکشد .در
بحث ساختو ساز اگر قب ً
ال یک پروانه ساختمانی
ظرفدوتا سهماهصادرمیشد اکنون حداقلشش
ماه تا یک سال طول میکشد .در بحث تولید مواد
غذایی ،آشامیدنی و بهداشتی اختالفی که بین
وزارت بهداشت و سازمان استاندارد وجود دارد،
مشکالتی را ایجاد کرده و اکثر کاالهایی که وارد
میشوندمدتهاطولمیکشدتا ترخیصشوند.
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حمله سه باره بورس به یک میلیون واحد

طرحدوفوریتی مجلس برای میلیونها نفر
که سهامعدالت دریافت نکردهاند

جاماندگان،سهامدارمیشوند
نمایندهمردمکرمانوراوردرمجلسیازدهمازتدوین
پیش نویس طرحی دوفوریتی برای تعیین تکلیف
جاماندگان سهام عدالت خبر داد که به نظر می
رسد میلیون ها جامانده از این طرح را تعیین تکلیف
خواهدکرد.
به گــزارش خراسان ،همزمان با آزادس ــازی سهام
عدالتوافزایشارزشآنبهحدود 15میلیونتومان،
بسیاری از مردم هستند که در عین استحقاق و قرار
داشتندرطبقاتپاییندرآمد،ازابتدایطرحسهام
عدالتتاکنونمشمولاینسهامنشدهاند.موضوعی
که بر خالف اهداف این سهام از جمله تامین عدالت
اجتماعیوفقرزداییاست.اینسنگبنایکجکهاز
ابتدای توزیع (سال )85این سهام بنا نهاده شد ،هم
اکنونانتقادکارشناسانرابرانگیختهاست.گزارش
شماره 16988مرکزپژوهشهایمجلسحاکیاز
این است که به جای مدنظر قرار گرفتن شش دهک
پاییندرآمدیجامعه،درعملششدهکجمعیتی
(از اقشار گوناگون) مشمول این سهام شده اند .از
سوی دیگر ،به رغم تاکید مقام معظم رهبری برای به
کارگیریروشهایعلمیودقیقبهمنظورشناسایی
افرادواقعدردودهکپاییندرآمدی،بهنظرمیرسد
این موضوع نیز در شناسایی این اقشار برای ارائه
تخفیف در مبلغ سهام رعایت نشد .به طوری که در
نهایتششمیلیوننفربهجای16میلیوننفر(تعداد
افراددودهکپایینبااحتسابجمعیت 80میلیون
نفری) این سهام را با تخفیف  50درصدی دریافت
کردهاند.بماندکهدرسالیانگذشته،متولدینجدید
خانوارهای مشمول سهام عدالت ،از این سهام بی

قیمتبرق

پرمصرفها
 23درصد

افزایشیافت

بهرهبودهاندوهمینموضوعنیزچالشدیگریبرسر
«عدالت»توزیعاینسهامبهشمارمیرود.
مجموع این موارد ،باعث شده تا انتظارات از مجلس
تــازه نفس یازدهم بــرای اصــاح قانون این سهام و
بازنگریدراقشارجاماندهازآنقوتپیداکند.دراین
زمینه ،دیروز محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم
کرمان و راور از تدوین پیش نویس طرحی دو فوریتی
برایتعیینتکلیفجاماندگانسهامعدالتخبرداد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،دو اقدام در این راستا
در دستور کار قرار گرفته است .اول این که دولت با
استفاده از ظرفیت قانونی و در چارچوب اختیارات
فعلی خود ،به واجــدان شرایطی که تاکنون سهام
عدالت دریافت نکرده انــد ،سهام عدالت واگــذار
کند .پورابراهیمی توضیح داد که دولت می تواند
به جاماندگان ،از محل  50درصد سهام عدالتی که
در بخش مالکیتی دولت بوده و واگذار نشده ،سهام
عدالت واگذار کند .پیشتر ،جهانگیری معاون اول
رئیسجمهور،اعالمکردهبودکهتنها 200هزارنفر
در مهلت های فراخوان دولت برای پرداخت باقی
ماندهارزشسهامعدالتدرسال 96اقدامبهاینکار
کرده اند .بدین ترتیب و با در نظر گرفتن 49میلیون
سهامدارسهامعدالتوششمیلیوننفرمشموالندو
دهکپایینباسهامکامل،میتوانگفتکهدرحدود
 42میلیون و  800هزار نفر دارای سهام با ارزش
اسمیحدود 500هزارتومانیهستندوباقیمانده
سهام عدالت آن ها می تواند برای تخصیص سهام
عدالت جدید به حداقل  21میلیون مشمول جدید
مورداستفادهقرارگیرد.

سخنگویصنعتبرقگفت:ازاینپسمشترکانیکهبیش
ازالگویتعیینشدهمصرفدارند،متحملافزایشقیمت
 16درصدیهزینهعالوهبرافزایشقیمت 7درصدیبرای
عموممشترکانخواهندبود.مصطفیرجبیمشهدیدر
گفتوگو با فارس ،ضمن اشاره به افزایش ساالنه قیمت
برقبخشخانگیگفت:برایایجادبازدارندگیدرمصرف
بیش از حد برق ،از این پس مشترکان پرمصرف متحمل

نبضقیمتخوراکیهادراردیبهشت

دیروز بورس تهران دوباره شبیه روزهای
نیمه اول بهار امسال بود؛ روزهایی که اکثر
نمادها و شاخص های بازار یکدست مثبت
می شد .دیروز نیز بعد از سه هفته نوسان
(از  22اردیبهشت تا  7خ ــرداد) حــال و
هوای بازار بسیار مثبت و خریداران در اکثر
نمادها و اکثر دقایق معامالت غالب بودند.
به گزارش خراسان ،روند صعودی فعلی از
چهارشنبه گذشته آغاز شد و دیروز هم با
از بین رفتن یک نگرانی دیگر سهامداران
با قدرت بیشتر ادامــه یافت .حذف شرط
پرداخت  50درصدی در طرح فوق العاده
فروش خودرو و حمایت حقوقی ها ،آغازگر
رشد بازار در انتهای هفته گذشته بود اما
نگرانی از نحوه آزادســازی سهام عدالت و
میزان فشار فروش ناشی از آن بر سر بازار
و مخصوصا نمادهای بــزرگ موجود در
سبد سهام عدالت وجــود داشــت .تا این
که برخی تصمیمات و اخبار این نگرانی
را هم به شدت کاهش داد ،از جمله خبر
امکان دریــافــت کــارت اعتباری به جای
فروش سهام ،ثبت نام فقط  100هزار نفر

افزایشقیمت 16درصدیهزینهعالوهبرافزایشقیمت7
درصدیبرایعموممشترکانخواهندبود.رجبیافزود:در
کنارافزایشقیمتبرقبرایمشترکانپرمصرف،اقدامات
تشویقیبرایمشترکانیکهکمترازالگویمصرفاستفاده
میکنند در نظر گرفته شده است .در این راستا به افرادی
که در سال جدید ،زیر الگوی تعیین شده و کمتر از سال
گذشتهمصرفبرقداشتهباشند،پاداشیباعنوانپاداش

(از  50میلیون نفر) برای فروش سهام و
برخی تمهیدات دیگر برای پیشگیری از
ایجاد فشار فروش ،به رشد قوی بورس در
معامالت دیروز منجر شد.
▪عبورپرقدرتیانوسانمجدد؟

ناظران معتقدند با توجه به رفــع نگرانی
ها و فضای مثبت ایجادشده و رشد قیمت
هــای جهانی ،دوبــاره نقدینگی و ویژگی
های فنی ،تعیین کننده روند بازار خواهد
بود .به این صورت که احتماال در بازار امروز
شاخص دوباره به سطح یک میلیون واحد
می رسد .شاخص کل پیش از این نیز دو بار
به یک میلیون واحد رسیده بود اما با غلبه
فشار فروش ،از آن عقب نشینی کرد .با فتح
احتمالی مجدد ایــن کانال در معامالت
امروز ،اگر خریداران با قدرت ظاهر شوند و
شاخص پایدار بماند ،می توان انتظار یک
روند صعودی دیگر را داشت اما اگر باز هم
در عبور پایدار از این سطح ناکام بماند ،باید
منتظریکبازارنوسانیدرمحدوده 900تا
یکمیلیونواحدبود.

مدیریت مصرف تعلق میگیرد .وی پاداش پرداخت شده
درسالگذشتهبهمشترکانخوشمصرفرا 106میلیارد
توماناعالمکرد.بهگفتهوی،سالگذشتهتنها 15درصد
از مشترکان بیش از الگوی مصرف برق مصرف کرده اند.
سخنگویصنعتبرقکشورگفت:درصورتیکهمردم در
مصرف برق  10درصد صرفهجویی کنند ،شاهد کاهش
 20درصدیدرهزینهبرقخودخواهندبود.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران ،از متوسط
قیمت اقالم خوراکی در مناطق شهری ،عدس
و برخی دیگر از حبوبات بیشترین رشد قیمتی
را طی اردیبهشت امسال نسبت به فروردین
داشتند .برنج ایرانی و خارجی هم گران شد.
گوشت قرمز و کــره و رب تغییر قیمت جدی
نداشتندودرسویدیگر،قیمتانواعسبزیجات
کاهشیافت.بهنحویکهقیمتپیازتقریبانصف
شدوگوجهفرنگی وخیارهمارزانشدند.البته
میوه های غیرفصل مثل سیب و پرتقال هم جزو
اقالمیبودندکهرشدقیمتداشتند.

بازار خبر

 ۱۰۰هزارنفرخواهانفروشسهام
کهاشدند
عدالتازطریقبان 
باشگاه خبرنگاران -مدیرعامل شرکت اطالع
رسانی و خدمات بورس گفت :از  ۴۹میلیون نفر
دارنده سهام عدالت ،تنها  ۱۰۰هزار نفر خواهان
فروش سهام خود در بانک ها شدهاند .در این حال،
ستادخبریسهامعدالتدراطالعیهشماره 2خود
اعالمکرد:بانکملینخستینبانکیبودهکهبخش
اعظم سهام مربوط به سفارش هــای دریافتی از
مشموالنسهامعدالترابهفروشرساندهکهمبلغ
آنبالفاصلهپسازتسویهمعامالتودریافتوجه،به
حسابمتقاضیانفروشواریزمیشود.

بانکحکمتایرانیان
دربانکسپهادغامشد
ایبنا  -مدیرعامل بانک سپه اعالم کرد ،با برگزاری
مجمع عمومی عــادی بهطور فوقالعاده ساالنه و
مجمع فوقالعاده ادغام بانک حکمت ایرانیان ،این
بانکبهطوررسمیدربانکسپهادغامشد.

ارز 4200تومانیبرخیاقالم
داروییحذفشد
فارس  -مدیر کل امور داروی وزارت بهداشت از
تغییر ارز دولتی به نیمایی برخی اقالم دارویی خبر
داد .این نامه  29اردیبهشت به سلیمانجاهی دبیر
سندیکایداروهایانسانیارسالشدهاست.

الیحهحذف ۴صفرازپولملی
بهبهارستانبرگشتخورد
محمد اکبری  -سخنگوی شورای نگهبان از ایراد
این شورا به الیحه حذف چهار صفر از واحد پولی
کشور خبر داد .کدخدایی در نشست خبری با
اصحاب رسانه درباره نظر شورا درخصوص حذف
چهار صفر از پول ملی گفت :این الیحه در جلسات
شوراینگهبانبررسیشدودرتبصرهیکاینطرح،
تعهداتی در برابر صندوق بین المللی پول ایجاد
شده بود که شورا اعالم کرد این تعهدات به روشنی
مطرح شود زیرا دارای ابهام است .وی تصریح کرد:
در جلساتی که با رئیس کل بانک مرکزی درباره
الیحه حذف چهار صفر داشتیم ،ابهامات درباره
تعهدات به صندوق بین المللی پــول رفــع نشد .
این ابهامات را به مجلس اعالم کردیم و پس از رفع
ابهاماتدربارهآناعالمنظرخواهیمکرد.
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