اقتصاد
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حجتی :برخی التهابات بازار مرغ
ناشی از سیاه بازی است

...
اخبار

بانک مرکزی با هشدار به بانک های خاطی
از سقف عمومی تراکنش ها صادر کرد:

دستور  5بندی به بانک ها
درباره انتقال وجه
رئیس کل بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شــبکه بانکی
خواســتار پایبنــدی بانــک هــا و موسســات اعتبــاری بــه
دســتورالعمل هــای بانــک مرکــزی در زمینــه نظــام های
پرداخت به ویژه ســقف عمومی تراکنش ها شد.به گزارش
روابط عمومی بانک مرکزی ،در این بخشنامه ،عبدالناصر
همتی تاکید کرده اســت :اخیر ًا تخطی از مفاد بخشــنامه
های بانک مرکزی به بهانه درخواســت مشتریان در برخی
بانک ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم
ناشــی از رعایت نکردن مقررات ،باعث آشفتگی و اختالل
در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه
و سفته بازی ایجاد کرده اســت .بر این اساس ضمن تاکید
بر اجــرای دقیق مفاد بخشــنامه های بانــک مرکزی ،الزم
اســت تغییرات الزم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت
دقیق آن نظارت به عمل آید .پنج بندی که رئیس کل بانک
مرکزی خواستار پایبندی بانک ها و موسسات اعتباری به
آن ها شده به شرح زیر است:
 -1ســقف عمومــی تراکنــش انتقــال وجــه شــتابی
و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه های مجاز ،به جز
کارت خوان شعبه ای ،برای هر فقره کارت در هر شبانه روز
مبلغ  30میلیون ریال است.
 -2ســقف عمومــی تراکنــش انتقــال وجــه شــتابی
و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای
هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و
حضوری ،مبلغ  150میلیون ریال است.
 -3سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت
در هر شبانه روز مبلغ  500میلیون ریال است.
تبصره:اینسقفمشمولتراکنشهایپذیرندگانحساب
های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمیشود.
 -4ارســال کد ملی دارنــده کارت در تمــام تراکنش های
کارتی به هنگام پاسخ تراکنش اجباری است.
 -5درج «بابت» در تمام دســتور پرداختهای ارســالی در
سامانههای ساتنا و پایا اجباری است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تاکید کرده
است ،این بانک بر رعایت مفاد این بخشنامه نظارت دقیق
کرده و با بانکها و موسســات اعتباری صادرکننده کارت
که به هر علتی مفاد آن را رعایت نکنند ،برخورد انضباطی
قاطع و فوری به عمل میآورد.

همزمان با فرارسیدن موعد اعالم دور جدید
تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران ،این
کشور مجبور شد برای خارج نشدن کشورها
از تحمل فشــار قطع خرید نفــت از ایران ،به
هشــت کشــور معافیت دهد .به ایــن ترتیب
آمریکا در نخســتین گام از اجرای دور جدید
تحریم ها مجبور به عقب نشینی شد.در حالی
که دیروز ،ترامپ دستور بازگشت تحریم های
یک جانبه آمریــکا علیه ایران را صــادر کرد،
همزمــان دولت آمریــکا از معافیت مشــروط
هشت کشور در خصوص خرید نفت از ایران
خبــر داد .بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس،
مایک پمپئو وزیر امور خارجــه آمریکا ،دیروز
اعالم کرد که این معافیتها موقت خواهند
بود و کشــورها بایــد منابــع جایگزینی برای



نفت ایران پیدا کنند.پمپئو گفت که هشــت
کشور معافشده از تحریمها تالش کردهاند
واردات نفــت خود از ایــران را کاهش دهند،
اما موفق نشــدهاند تا ضرباالجل دوشــنبه
ایــن کار را انجــام دهنــد .وزیر امــور خارجه
آمریکا همچنین تصریح کرد که کشــورهای
عضو اتحادیه اروپا مشــمول ایــن معافیتها
نمیشــوند.بر اســاس ایــن گــزارش ،پمپئو
دیروز اشاره ای به اسامی هشت کشور معاف
شده نکرد ،اما بلومبرگ گزارش داد که ژاپن،
کره جنوبی ،هند و چین از تحریمها مســتثنا
شد ه و چهار کشور دیگر مشخص نشدهاند که
انتظار می رود فهرست کامل این کشورها روز
دوشنبه منتشر شود .با این حال وزیر انرژی
ترکیه نیز بعــد از بیانیــه وزیر خارجــه آمریکا

...
گاز



پس از اعالم رسمی عقب نشــینی آمریکا از شــعار صفرکردن صادرات نفت ایران و در آستانه
موعد تحریم های یک جانبه آمریکا علیه کشــورمان ،رئیس کل بانک مرکزی ،در یادداشتی
نوشــت :با یاری خداوند متعال امروز دیگر بر همگان مســجل شــد که آمریکا در تحریم کامل
نفت ایران و به صفر رســاندن آن به هر دلیل و بهانه ای ناکام شــده است .با معافیت تدریجی
کشورهای متعدد از تحریم خرید نفت ایران ،فضای آینده تجاری و درآمدی کشور مشخص تر
می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران ،وی با اعالم وضعیت مطلوب ذخایر ارزی بانک مرکزی
افزود :بانک مرکزی کــه در ماه های اخیر ذخایر ارزی خود را به حد مطلوب رســانده اســت،
متناسب با شرایط در حال تغییر ،حتی در شرایط بسیار نامحتمل به حداقل رسیدن صادرات
نفت ،برنامه متناسب با آن دارد.همتی به تنظیم دقیق منابع و مصارف ارزی کشور توسط بانک
مرکزی اشاره کرد و افزود :بانک مرکزی تالش خود را ،همان طور که در هفته های اخیر نشان
داد ،بر ثبات بازار پول و ارز متمرکز کرده و تقویت تدریجی و روزافزون پول ملی و افزایش رقابت
پذیری اقتصاد و جلوگیری از نوسانات را هدف قرار داده است .همتی در پایان با ابراز اطمینان
به عبور از شرایط تحریم ها تصریح کرد :بانک مرکزی در کنار برنامه ریزی برای تعادل بازار ارز و
کنترل تورم ،در کنار دولت محترم برای توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی مردم ،به خصوص
دهک های پایین درآمدی ،قرار دارد و از هیچ کوششی فروگذار نیست.

گفت که آنکارا یکی از کشــورهایی است که
از تحریم های نفتی علیه ایران مســتثنا شده
اســت .به گزارش بلومبــرگ ،ایــن معافیت
حداقل ادامه عرضــه مقــداری از نفت ایران
بــه بازارهــای جهانــی را تضمیــن و احتما ًال
نگرانیها دربــاره اختالل در عرضه و فشــار
بیشتر به قیمتهای بینالمللی نفت را تنها
پیش از انتخابــات میــان دوره در آمریکا آرام
خواهد کرد.اعمال این معافیت ها در حالی
اســت که پیشــتر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران
نیــز ضمــن هشــدار دربــاره تبعــات افزایش
قیمت نفــت در صــورت حذف نفت ایــران از
بازارهای بین المللــی ،گفته بود که تهران با
هر روش ممکن نفت خود را صادر خواهد کرد
و واشــنگتن نمی تواند مانــع از فروش کامل

...

صادرات

شاخص

همتی :آمریکا در تحریم کامل نفت ایران ،ناکام مانده است

عقب نشینی تحریمی آمریکا

کارت انرژی نیازمند مصوبه مجلس است
حســین بردبار -مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق
ایران با بیان این که موضوع جریمه بدمصرف ها و تشــویق
پرمصــرف ها از طریــق اجرایی کــردن کارت انــرژی قابل
تحقق اســت ،افزود :موضوع کارت انرژی در حد یک ایده
اســت و مطالعات فراوانی روی آن صورت گرفته اســت اما
برای اجرایی شــدن نیازمنــد تصویب در مجلس شــورای
اسالمی است.دکتر داوود فرخ زاد ،دیروز در نشست خبری
نمایشــگاه صنعت برق ایران درپاســخ به پرسش خراسان
درباره این که سازوکار تشویق کم مصرف ها چگونه است
و آیا از کارت انرژی برای این منظور اســتفاده خواهد شد؟
افزود :بــرای این کار ابتدا باید یک نظــام الگوی مصرف را
به تصویب برســانیم و درهمین زمینه مطالعات مبسوطی
روی مشترکان داشته و به این نتیجه رسیده ایم که با وجود
این که تعداد پرمصرف ها کم است ولی میزان مصرف شان
چندبرابر مشترکان عادی است.
وی ادامــه داد :از میــان  35میلیون مشــترک برق کشــور
حدود 5تــا 6درصد آن هــا بدمصرف هســتند ولی همین
ها  27درصد از مصــرف را دارند که اگــر حتی  10درصد
از این میزان کاســته شــود و به  17درصد کل مصرف برق
کشــور برســد ،یعنی 5هزارمگاوات در مصرف برق صرفه
جویی شده است.وی تاکید کرد :ما نمی خواهیم با جریمه
بدمصرف ها درآمد کســب کنیــم بلکه مــی خواهیم آن ها
درســت مصرف کنند.فرخ زاد با تاکید بر ایــن که هدف ما
از اصالح تعرفه ها افزایش قیمت برق نیســت بلکه جریمه
بدمصرف ها و تشــویق خوش مصرف ها در زمینه مدیریت
مصرف اســت ،افزود :امیدواریم با همــکاری که مردم می
کنند بتوانیم در تابســتان سال آینده شــاهد تحقق برنامه
خاموشــی صفــر یعنــی فقــدان خاموشــی در کل کشــور
باشیم.وی همچنین از اجرایی شدن برنامه صفر  98یعنی
خاموشی صفر در تابستان ســال آینده خبرداد و افزود :بر
اســاس این برنامه بیش از  5200مگاوات نیــروگاه های
حرارتی 600 ،مگاوات تجدیدپذیــر و  180مگاوات برق
آبی به ظرفیت شبکه برق کشور در ســال آینده افزوده می
شود و سه هزار مگاوات نیز کاهش مصرف خواهیم داشت
تا ان شاء ا ...خاموشی درتابستان سال آینده به صفر برسد.

خبر مرتبط

معافیت نفتی  8کشور در روز اعالم تحریم ها

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران:

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان این که قیمت هرکیلوگرم مرغ در نهایت باید  ۱۰هزارتومان باشد ،افزود :مســئله کامیون داران آسیب جدی به صنعت
مرغداری کشور وارد کرد .به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،محمود حجتی ادامه داد :برخی از التهابات در بازار مرغ ناشی از سیاه بازی است که سعی
می شود با عرضه مرغ به بازار رفع شود اما نباید فراموش کرد مسئله کامیون داران آسیب جدی به صنعت مرغداری کشور وارد کرد.



نفت ایران در بازارهای بین المللی شــود.به
گزارش خراســان ،اگر چه این معافیت های
مشــروط را می توان عقب نشــینی آمریکا در
مقابل ایران قلمداد کرد ،بــا این حال ،نباید
تداوم فشــار آمریکا بر کشــورهای یادشده از
طریق شرط زمانی برای کاهش خرید نفت از
ایران را نادیده گرفت .به عبارت دیگر آمریکا
هم اینک از شــعار صفــر کردن فــروش نفت
ایران به واقع ،عدول کرده ،اما ظاهر ًا اعمال
فشار بر کشورها در قالب بسته تحریمی خود
را متوقف نکرده است.
▪روسیه :به ایران در مقابله با تحریمهای
نفتی کمک میکنیم

در این حال ،وزیــر انرژی روســیه اظهار کرد

...
آمریکا



که بــا وجــود تحریمهای نفتــی آمریــکا علیه
ایران که از  13آبان آغاز میشــود ،روسیه به
تجارت با تهران ادامه خواهد داد« .الکساندر
نــواک» ،وزیــر انــرژی روســیه در گفتوگو با
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز ،ابراز کرد:
«ما بــاور داریم که بایــد به همراه شــرکایمان
دنبال مکانیســمی باشــیم که به همکاری با
ایران ادامه دهیم ».وی با بیان این که روسیه
ترسی از اقدام تالفیجویانه آمریکا در صورت
ادامه تعامــات نفتی با تهران نــدارد ،افزود:
«ما در شــرایط تحریــم زندگــی میکنیم .ما
تحریمهایــی را که یــک جانبه و بــدون مجوز
ســازمان ملــل شــکل بگیرنــد بــه رســمیت
نمیشناســیم و چنیــن روشهایــی را غیــر
قانونی میدانیم».

...
تجارت

ایران از قطر در پارس جنوبی
سبقت گرفت

ایران و  3کشور منطقه کریدور
اقتصادی با چین ایجاد می کنند

بزرگ ترین حراج اوراق قرضه دولتی
آمریکا برای جبران کسری بودجه

توصیه صندوق بین المللی پول
درباره نحوه مواجهه ایران با تحریم ها

در حالــی که از ســال گذشــته میزان اســتحصال
گاز ایــران از پــارس جنوبی با قطر مســاوی شــده
بود ،اکنــون همزمان با آغاز بازگشــت تحریمهای
نفتی آمریکا ،ایــران با تولید روزانــه بیش از 600
میلیــون مترمکعــب گاز در پــارس جنوبــی از قطر
ســبقت گرفت .به گزارش فــارس ،همزمــان با به
پایان رسیدن تعمیرات اساسی در پارس جنوبی و
تولید حداکثری برداشت و فراورش گاز برای آبان
امسال مطابق با ظرفیت  570میلیون مترمکعبی
در پــارس جنوبــی فراهــم شــد .در شــرایط فعلی
ظرفیت برداشــت روزانه گاز قطر از پارس جنوبی
 566میلیون مترمکعب در روز بوده و عمال ایران با
بهرهبرداریچهارسکویجدیددریاییوپنجردیف
شــیرین ســازی گاز موفق به تولید بیــش از 600
میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی شده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت:
چهــار کشــور ایــران ،پاکســتان ،افغانســتان و به
احتمال زیاد هندوســتان یک کریــدور اقتصادی
با چین برقرار خواهند کرد کــه البته هند تاکنون
پا پیش نگذاشته اســت .به گزارش مهر ،اسدا...
عسگراوالدی در گفت وگو با رادیو اقتصاد با اشاره
بــه برنامه ریزی انجام شــده بــرای ایجــاد کریدور
اقتصــادی بیــن ایــران ،پاکســتان ،افغانســتان و
هندوستان با چین ،اظهار کرد :ایران به دلیل اخم
و تخم غربی ها لبخند شرقی ها را پذیرفته و روابط
اقتصادی و تجاری دراز مدتی به خصوص با چینی
ها برقــرار کرده اســت .وی گفــت :امیدواریم این
مذاکرات ظرف یک تا دو ماه آینده منجر به امضای
پروتکل نهایی و همیــن طور مبــادالت بین چهار
کشور با حداقل تعرفه و نرخ ترجیحی شود.

وزارت خزانه داری آمریکا قصــد دارد بزرگ ترین
حراج اوراق قرضه دولتی در تاریخ این کشور را با
هدف جبران افزایش شدید کسری بودجه دولت
اجرا کند .به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک،
اســتیون منوخین وزیــر خزانــهداری آمریکا قصد
دارد با هــدف جبــران بخشــی از افزایش شــدید
کسری بودجه این کشور اوراق قرضه کوتاه مدت
و میان مدت منتشر کند و وزارت خزانه داری این
کشور نیز به همین دلیل به دنبال برگزاری بزرگ
ترین حراج اوراق قرضه آمریکا در تاریخ این کشور
اســت .به نظر میرسد اســتیون منوخین رکورد
وزیــران پیشــین را در زمینه فــروش اوراق بدهی
دولتی بشکند چرا که وزارتخانه وی قصد دارد در
حراج پیشرو  81میلیارد دالر اوراق قرضه دولتی
آمریکا را به بخش خصوصی واگذار کند.

صندوق بینالمللی پــول گفت که ایــران باید در
مواجهه بــا تحریمها ،سیاســتگذاریهایی را به
کار بگیرد تا پایداری اقتصــاد کالن خود را حفظ
کند .به گزارش مهر به نقل از رویترز ،ســخنگوی
صندوق بینالمللی پول ،گفت :وضع تحریمهای
جدید آمریکا ،رشــد اقتصادی ایــران را با محدود
کردن صادرات نفت ،کاهــش خواهد داد و ایران
بایــد سیاســتگذاریهایی را بــرای محافظت از
اقتصاد کالن خود بــه کار بگیرد ،به ویــژه درباره
گروههایی که از همه آسیبپذیرتر هستند .گری
رایــس ،گفت کــه ایــن صندوق بــه طور جــدی از
ایران میخواهد کــه چهارچوب ضدپولشــویی
و ضد تامین مالی تروریســم خــود را تقویت کند و
تا ضرباالجل فوریه  ،۲۰۱۹با اســتانداردهای
بینالمللی همخوانی داشته باشد.

در کدام مولفه های کسب و کار از دنیا
جلوتریم؟
مقایسه مولفه های سهولت کسب و کار با میانگین کل
دنیا نشــان می دهد که فضای کســب و کار در ایران از
منظر مولفه های مربوط به سهولت فرایند ورشکستگی
و پرداخــت دیــون ،حمایــت از ســرمایه گــذاران خرد،
دریافت اعتبارات و شروع کسب و کار ،وضعیت بدتری
نسبت به کل دنیا دارد .در مقابل ،مولفه های سهولت
تجارت فرامرزی و اجرای قراردادهــا در ایران از موارد
مشابه در دنیا ،بهتر است.

...

بازار خبر
 60درصد تنخواه بودجه در  6ماه اول
امسال مصرف شد
فــارس  -دولت در شــش ماه اول امســال عالوه بــر تنخواه
بانک مرکزی که  3درصد بودجه عمومی را شامل میشود،
حــدود  ۶۸۵۰میلیارد تومــان از بند ز تبصــره  ۵را مصرف
کرده اســت .طبق گزارشهای رسمی خزانهداری ،دولت
در بودجــه امســال  ۱۴هــزار و  ۳۱میلیارد تومــان تنخواه
دریافت کرده است .براســاس این گزارش ،دولت از محل
بنــد (ز) تبصره  ۵بودجــه  ۶۸۵۰میلیارد تومــان و از محل
تنخواهگــردان عمومــی بودجــه که توســط بانــک مرکزی
پرداخت میشــود ۷۱۸۱ ،میلیارد تومان دریافت کرد که
مجموع آن  ۱۴هزار و  ۳۱میلیارد تومان میشود.

ثروتمند ترین فرد جهان تنها در  2روز19 ،
میلیارد دالر ضرر کرد
فارس  -مدیرعامل شــرکت آمازون که اکنــون پولدارترین
فرد جهــان از نظــر نشــریه بلومبرگ محســوب میشــود با
سقوط بازارهای سهام در آمریکا تنها در دو روز  19میلیارد
دالر از ثــروت خود را از دســت داد .به گزارش اســپوتنیک،
جف بزوس که به اذعان نشریه بلومبرگ ثروتمندترین فرد
جهان محسوب میشود همچنان به رغم از دست دادن 19
میلیارددالرازسهمخودپولدارترینفردجهاناست.بزوس
ماه گذشــته میالدی  167.7میلیارد دالر ثروت داشت که
ثروت وی هم اکنون به  128.1میلیارد دالر رسیده است.

رکود در بازار خودرو و تقالی دالالن

وزیر نیرو در حاشیه نمایشگاه صنعت برق خبر داد:

اصالح تعرفه مشترکان بدمصرف آب و برق تا پایان پاییز
بردبار -وزیر نیــرو با بیان این که اصالح تعرفه مشــترکان
بدمصرف آب و برق هم اکنون در دستور کار هیئت وزیران
اســت ،از به ســرانجام رســیدن این موضــوع تا پایــان پاییز
امســال خبرداد و تاکید کــرد که هدف از اصــاح تعرفه ها
اصالح رویه مصرف بدمصرف ها و مدیریت مصرف اســت
نه کسب درآمد تا با اعمال این تعرفهها اقلیت پرمصرف به
جرگه خوش مصرفها بپیوندند.رضا اردکانیان دیروز در
حاشیه مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی
صنعت برق ایران افزود :با پیاده سازی این طرح امیدواریم
در زمینه کنترل مصرف و عبور از پیک تابســتان سالهای
پیشرو به موفقیتهای خوبی دست پیدا کنیم.اردکانیان
با اشــاره به این که تا پایــان دولت دوازدهــم ظرفیت نصب
شده نیروگاههای تجدیدپذیر به چهار هزار مگاوات خواهد
رسید ،ادامه داد :در یک سال سپری شده از دولت دوازدهم
حدود  700مگاوات انرژیهای پاک در کشور نصب شده
و حدود دو هزار مگاوات قــرارداد جدید نیز در این زمینه به
امضا رســیده اســت.وی افزود :در این بین نوســانات بازار
ارز تا حدودی در روند توســعه تجدیدپذیرها در کشور موثر
بوده اســت ولی با وجود این همکاران ما در ارتباط نزدیک

با این صنعت ،درصدد هستند که راهکارهای الزم را برای
کنترل این نوســانات و رفع مشکالت موجود تدوین کنند؛
بر ایــن اســاس پیشبینی مــا این اســت که آهنگ توســعه
تجدیدپذیرها دوباره به ســرعت قبلی بــاز میگردد.وی بر
لزوم استفاده از ظرفیت صادراتی کشور تاکید کرد و گفت:
خدمات فنی مهندســی مربوط به وزارت نیرو در صدر رقم
صادرات خدمات فنی مهندســی کشور اســت؛ هم اکنون
نیز مســئولیت کمیســیون مشــترک فدراســیون روسیه و
جمهوری فدرال آلمان به وزارت نیرو محول شــده اســت.
طبیعتابخشخصوصیپایثابتتوسعهارتباطاتاستوما
به دنبال توسعه امکانات صادراتی خود هستیم.اردکانیان
تاکید کرد :هم اکنون شــرکتهای ایرانی در کشــورهای
آفریقایی دست اندرکار پروژههای بزرگ آب و برق هستند و
مادرصددیمازمجموعهظرفیتهایقانونیوسازوکارهای
موجود برای تقویــت بخش خصوصی اســتفاده کنیم.وی
یادآور شد :در جلسه هفته گذشــته هیئت دولت مقرر شد
تا دســتگاهها به ویژه وزارت نیرو جزو تامیــن کنندگان ارز
باشندکهدراینبین،صادراتبرقبهعنوانیکیازاقدامات
وزارت نیرو مورد تاکید قرار گرفته است و بر خدمات فنی و
مهندســی نیز تمرکز ویژهای کردهایم.وزیــر نیرو در بخش
دیگری از سخنان خود با اشاره به چالشهای صنعت برق
کشور،گفت:امروزهدرحالیکهبهلحاظفناوریدرشرایط
خوبی به سر میبریم ،ولی با وجود این وضعیت مصرف در
داخل کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد.

با انتشار گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار  2019مشخص شد

کسب وکارایران بازهم در رقابت جهانی جا ماند
به گزارش خراسان ،بانک جهانی در جدیدترین گزارش
خود ،نمره سهولت فضای کسب و کار ایران را( 56.98از
 )100ارزیابی کرد که نسبت به سال گذشته  0.5واحد
رشد داشته است .با این حال ،رتبه ایران در این شاخص
نســبت به ســال گذشــته 4 ،رده تنزل یافته و کشور ما در
جایگاه  128دنیا از جمع  190کشور ،قرار گرفته است.
شــاخص ســهولت کســب و کار ،خود از  10زیر شاخص
تشکیل شده است .بر این اســاس ،فضای کسب و کار در
اقتصاد ایران ،بهتریــن رتبه های خود را در زیرشــاخص
هایی از جمله شــرایط و مقررات دریافت مجوز ســاخت و
ثبت مالکیت به ترتیب با رتبه های  86و  90کسب کرده
است .بدترین رتبه های فضای کســب و کار کشور نیز در
زیرشاخص های «شروع کسب و کار» و «حمایت از سرمایه
گذاران خرد» با رتبه های  173رقم خورده اســت.داده
های این گزارش مشخص می کند که بیشترین پیشرفت
های ایران از نظر رتبه در زیرشاخص های سهولت تجارت
فرامرزی (با  45رتبــه صعود) و (فرایند) ورشکســتگی و
پرداخت دیون (با  29رتبه صعود) رخ داده است .از طرف
دیگر« ،شروع کسب و کار» و «شرایط و مقررات اخذ مجوز
ساخت» دو زیرشــاخصی بوده اند که بیشترین افت رتبه
فضای کسب و کار ایران در آن ها بوده است.
▪عمده ترین اصالحات فضای کسب و کار ایران

بانک جهانی از دو شاخص سهولت در پرداخت مالیات و

رتبه ایران
شاخص سهولت کسب و کار
شروع کسب و کار
شرایط و مقررات مجوز ساخت
دسترسی به برق
ثبت مالکیت
دریافت اعتبارات
حمایت از سرمایه گذاران خرد
سهولت پرداخت مالیات
تجارت فرامرزی
اجرای قراردادها

2018
۱۲۴
۹۷
۲۵
۹۹
۸۷
۹۰
۱۷۰
۱۵۰
۱۶۶
۸۰

2019
۱۲۸
۱۷۳
۸۶
۱۰۸
۹۰
۹۹
۱۷۳
۱۴۹
۱۲۱
۸۹

ورشکستگی و پرداخت دیون

۱۶۰

۱۳۱

ســهولت تجارت فرامرزی به عنوان شاخص هایی که در
مجموع ،فضای کسب و کار ایران را سهل تر کرده اند نام
برده اســت .این گزارش می افزاید ،جمهوری اســامی
ایران،باارائهیکسامانهآنالینبرایتکمیلوتسلیمسهم
تأمین اجتماعی ،ایجاد امکان تکمیل و تسلیم درخواست
استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت آنالین ،تکمیل
و تســلیم اظهارنامه اصالحی مالیات بر درآمد شرکت به
صورت آنالین و پرداخت بدهی مالیاتی اضافی در بانک،
پرداختمالیاتراتسهیلکردهاست.همچنین براساس
اعالم بانک جهانی ،ایران با ارتقای ســامانه پنجره واحد
تجارت ملی ،صادرات و واردات را تسهیل کرده است.

مهــر  -دنده معکــوس قیمت دربــاره خودروهــای داخلی
کشیده شده و نرخها رو به کاهش است ،به نحوی که قیمت
برخی خودروها ،حداقل دو میلیون تومان پایین آمده است.
بازار خــودروی ایران کم کم بــه خواب زمســتانی میرود،
گویا رکود باز به بازار برگشته است .کشش قیمتی هم البته
بیش از این نیست و به همین دلیل ،بسیاری از خریداران و
فروشــندگان متقاعد شــدهاند که باید قیمتها را به سطح
متعادل و معقول خود برگردانند.

...
خبر

شریعتمداری 30 :تا  40هزار میلیارد
دارایی صندوق های تامین اجتماعی و
بازنشستگی واگذار می شود
پنجاه و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی استان ،پنج شنبه گذشته در مشهد با حضور وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در مشهد برگزار شد ،جلسه ای
که عالوه بر وعده وزیر برای پیگیری مشــکالت و مطالبات
بخــش خصوصی اســتان ،بــا اعــام مواضــع و تصمیمات
شــریعتمداری درباره واگذاری دارایی های صندوق های
بازنشســتگی و تامین اجتماعی همراه شــد .البته بخشی
از این جلســه نیز بــه انتقــادات صریح بخــش خصوصی از
شریعتمداری اختصاص داشت و اتخاذ رویکرد شعار و وعده
به جای داشتن برنامه عملیاتی در وزارتخانه ،مورد نقد قرار
گرفت.به گزارش خراسان ،محمد شــریعتمداری روز پنج
شنبه در این جلسه ،دولت را در بحث واگذاری شرکتهای
دولتی ناموفق ارزیابی کرد و افزود :از مجموع شرکتهایی
که برای واگذاری انتخاب شــدند ،در شروع فعالیت دولت
یازدهم ،فقط  11شرکت منحل شــد و حتی یک شرکت را
هم نتوانستیم در این مدت بهطور واقعی واگذار کنیم .باید
اذعان کنیم ،اگرچه سیاســت اصولی قــوه مجریه پیگیری
مجدانه واگذاری شــرکتهای دولتی اســت اما متأسفانه
در این حوزه موفق نبودهایم .شریعتمداری تأکید کرد :در
این دوره بایــد تالش کنیــم موانع واگــذاری صندوقهای
دوگانه بازنشســتگی کشــوری و تأمین اجتماعــی را که به
بنگاهدارانی بزرگ تبدیلشــدهاند ،رفع کنیــم تا در مدت
کوتاهی این موضوع محقق شود.وی مجموع داراییهای
قابلواگــذاری در وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی را
حــدود  200هــزار میلیــارد تومان اعــام و بیان کــرد :در
مرحله نخست  30تا  40هزار میلیارد تومان از دارایی های
صندوقبازنشستگیکشوریوصندوقتأمیناجتماعیدر
دستور واگذاری قرارگرفته است البته بخشی نیز در قالب
سهام اســت ،مثل ســهام پتروشــیمی خلیجفارس که 49
درصد آن در اختیار دولت بوده و ممکن است بخشی از آن را
در بورس عرضه کنیم و سهم دولت را به 20درصد برسانیم.
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