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کمبود و گرانی مواد اولیه
شیرینی فروشان
فارس -رئیس اتحادیه دارندگان قنادی با اشاره
به روند تعطیلی برخی از واحدهای این صنف
گفت :در یک مــاه گذشته هر حلب روغــن 16
کیلویی از  150به  500هــزار تومان رسیده،
ضمن این که در بــازار کام ً
ال نایاب شده است.
همچنین قیمت هــر کیسه آرد  40کیلویی
مخصوص شیرینی پزی در این مدت از  150به
 280هزار تومان رسیده و برخی اقالم مورد نیاز
شیرینی پزی از جمله پودر کاکائو و پودر نارگیل
نیز  200درصد گران شده است.

تکمیل آورده اولیه  66هزار نفر
در طرح اقدام ملی مسکن

فارس -مدیر امور اعتبارات بانک مسکن گفت:
تاکنون افتتاح حساب ۱۱۵هزار و ۷۴۴متقاضی
مسکن ملی در این بانک انجام شده و متقاضیانی
که حساب بازمی کنند  ۱۵روز فرصت دارند بر
اساس اعالم دستگاه اجرایی متولی ساخت و
ساز وجه خود را واریز کنند .علمداری با بیان این
که تاکنون  ۶۶هزار و  ۸۰۸نفر وجه خود را واریز
کرده اند ،افزود :وجهی که متقاضیان مسکن ملی
باید واریز کنند بسته به نوع پروژه و متراژ واحد
 ۴۰ ،۳۰یا  ۵۰میلیون تومان است.

سقف برداشت انتقالی در برخی
بانک ها افزایش یافت
مهر -گزارشهای میدانی از برخی شعب بانکی
حکایت از افزایش سقف برداشت انتقالی دارد.
در این باره یکی از متصدیان نظام بانکی گفت:
بر اساس بخشنامهای که در  ۱۵مهرماه به شعب
ابالغ شده ،سقف برداشت انتقالی در باجههای
درجه یک و دو از  ۵میلیون تومان به  ۱۵میلیون
تومان و در باجههای درجه سه و چهار از  ۵میلیون
تومان به  10میلیون تومان تغییر کرده است.

قطعی شدن مالیات یک میلیون و
 ۷۰۰هزار مؤدی بدون رسیدگی
مهر -معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور
مالیاتی کشور اظهار کــرد :در راستای تبصره
ماده  ۱۰۰قانون مالیات های مستقیم مالیات
بیش از یک میلیون و  ۷۰۰هزار مؤدی خرد بدون
رسیدگی قطعی شد .به گفته مسیحی این اقدام
در راستای ماده  97و رسیدگی به اظهارنامه
مؤدیان کم ریسک برای اولین بار انجام می شود.
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مصوبه عرضه داراسوم
برای جبران ناکامی دارایکم
هیئت دولت با واگــذاری باقی مانده سهام
دولت در بانکهای ملت ،تجارت و صادرات
در قالب صندوق سرمایهگذاری قابل معامله
( )ETFدارا سوم موافقت کرد .به این ترتیب
پروژه ناتمام دارایکم در قالب داراسوم نهایی
می شود .پروژه ای که با توجه به روند پیش
روی بورس به نظر می رسد به طور موفقیت
آمیزی نهایی شود.به گــزارش ایرنا ،هیئت
دولت ،در جلسه دیروز خود با واگذاری باقی
مانده سهام دولت در بانکهای ملت ،تجارت
و صادرات در قالب صندوق سرمایهگذاری
قابل معامله ( )ETFدارا سوم موافقت کرد .بر
این اساس ،سقف سرمایهگذاری هر شخص
حقیقی در صندوق یاد شده ۵۰ ،میلیون ریال
تعیین شد.همچنین میزان تخفیف واگذاری
سهام دولت در صندوق سرمایهگذاری قابل
معامله ( )ETFواسطهگری مالی  -دارا سوم
شامل باقی مانده سهام دولت در بانکهای
ملت ،تجارت و صادرات ایران به میزان ۲۰
درصــد تعیین شد.مبنای محاسبه قیمت
برای اعمال تخفیف ،قیمت متوسط سهام
در  ۳۰روز قبل از شروع پذیرهنویسی خواهد
بــود و قیمت پس از اعمال تخفیف ،نباید
از  ۷۰درصــد قیمت پایانی روز معامالتی

قبل از شروع پذیره نویسی کمتر باشد.روز
گذشته معمار نژاد معاون وزیر اقتصاد ارزش
واگ ــذاری ایــن صندوق را معادل  40هزار
میلیارد تومان اعالم کرده بود.در متن مصوبه
توضیح داده نشده اســت کــه تخفیف 20
درصــدی و سقف خرید  5میلیون تومانی
برای هر نفر شامل همه مردم می شود یا فقط
افــرادی که دو ای تی اف قبلی را خریداری
نکرده اند ،مشمول این تخفیف و سقف خرید
می شوند .چرا که در خرید ای تی اف دوم
(پاالیشی یکم) تخفیف فقط به خریداران
جدید اختصاص داشت و خریداران ای تی
اف قبلی مشمول تخفیف نبودند.در مجموع
به نظر می رسد با توجه به روند فعلی بورس،
استقبال از این صندوق ،خوب باشد .در موارد
قبلی به دلیل بازدهی مناسب بورس ،افراد
ترجیح می دادند ،با خرید مستقیم سهام از
بورس بازدهی مناسب کسب کنند ،بنابراین
تخفیف  20درصدی برای آن ها جذابیتی
نداشت ولی با توجه به روند بازدهی اندک
بــورس طی دو ماه اخیر و پیش بینی تداوم
آن حداقل تا پایان سال ،به نظر می رسد این
تخفیف گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری
ایجاد کند.
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پیش بینی مثبت صندوق بینالمللی
پول از رشد اقتصاد ایران در 2021

افت  71درصدی صادرات
ایران به ترکیه

صندوق بینالمللی پول ضمن بهبود پیش بینی
رشد امسال اقتصاد ایران از منفی  6/5درصد
به منفی  5درصــد ،پیش بینی کــرد که رشد
اقتصادی کشورمان سال آینده به مثبت 3/2
درصد خواهد رسید.به گزارش فارس ،صندوق
بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود از
چشمانداز اقتصادی جهان ،رشد اقتصادی
ایــران در سال  2020یعنی سال پیش رو را
که دو ماه و نیم تا پایان آن باقی مانده است،
منفی ( 5مــنــفــی )4/99درصــد پیش بینی
کــرده اســت .پیش بینی اولیه ایــن نهاد بین
المللی از رشد اقتصادی ایران در سال 2020
منفی 6/5بود که در این گزارش آن را بهبود
داده است.صندوق بین المللی پول ،همچنین
رشد اقتصادی مثبت  3/2درصد را در سال
میالدی آینده (سال  )2021برای ایران پیش

بینی کرده است .بر اساس این گــزارش ،نرخ
تورم ایران در سال 2020برابر با 30/5درصد
پیش بینی شده است .رقم تورم ایران در سال
 2019نیز  41درصد اعالم شده است .به این
ترتیب ،نرخ تورم ایران نیز در سال 2020بهبود
می یابد.در همین حال صندوق بین المللی پول
پیش بینی خود از رشد اقتصادی کشورهای
بزرگ را نیز تغییر داد و رشد منفی باالتری برای
کشورهای بزرگ پیش بینی کرد .براساس این
گزارش رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته که
در سال  2019برابر با  1/7درصد بوده در
سال  2020به منفی  8درصد کاهش مییابد.
ایندرحالیاستکهبرآوردقبلیصندوقمنفی
 6/1درصد بود.رشد اقتصادی امسال منطقه
یورومنفی10/2ورشداقتصادی آمریکا منفی
 8درصد پیش بینی شده است.

روحانی از افتتاح سامانه جامع تجارت در آذرماه خبر داد

سامانه شیشه ای برای رصد ورود تا عرضه کاالی وارداتی

رئیس جمهور از افتتاح سامانه جامع تجارت
در آذرمــاه خبر داد که بر اســاس آن ،مراحل
ورود کاالها تا عرضه آن در مغازه ها شفاف
خواهد شد .وی همچنین درآماری قابل تامل
رشــد تقاضای سرمایه گــذاری در شش ماه
نخست امسال را  37درصــد اعــام کرد.به
گــزارش پایگاه اطــاع رسانی دولــت ،رئیس
جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت از افتتاح
سامانه جامع تجارت در نهم آذر امسال خبر
داد و گفت :این سامانه ای است که من سالها
و ما ههاست دنبال آن هستم تا از روزی که
کسی ثبت سفارش میکند تا آن مغاز های

که آن جنس را به فــروش میرساند بتوانیم
در آن سامانه ببینیم .روحــانــی تاکید کرد:
گمرک ،انبارها ،بحث احتکار ،این که جنس
کجا رفته و تمام انبارهای کشور ،باید زیر سلطه
این سامانه قرار بگیرد .تمام اقدامات بانک
مرکزی باید در چارچوب این سامانه قرار بگیرد.
روحانی آمــاری از رشد تولید و فــروش بخش
های مختلف و به خصوص صنعت ارائه کرد.
به گفته وی ،امسال همزمان با افزایش نسبی
تولید گندم ،خرید گندم از کشاورزان نسبت
به سال گذشته  7درصد افزایش داشته است.
در حــوزه صنعت نیز تولید و فــروش در شش
ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته به ترتیب  6/4و  8درصد افزایش را
نشان می دهد .رئیس جمهور در خصوص
وضعیت صادرات غیر نفتی با بیان این که این
رقم در شهریور نسبت به ماه مرداد  ۲۵درصد
افزایش یافته ،اظهار کرد :روند صعودی افزایش
صادرات غیرنفتی شروع شده است .روحانی
از رشد تقاضای سرمایه گــذاری در شش ماه

شاخص

امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت:
تقاضای سرمایهگذاری در کشور ما در شش ماه
امسال نسبت به شش ماه پارسال  ۳۷درصد
رشد دارد و پروانه بهرهبرداری نسبت به پارسال
 ۸درصد رشد را نشان می دهد.
▪چند نکته دربــــاره رشــد  37درصــدی
تقاضای سرمایه گذاری

به گــزارش خراسان اعــام آمــار رشد سرمایه
گــذاری توسط رئیس جمهور شاید مقداری
تامل برانگیز باشد .نکته اول در این باره این
است که دقیق ًا معلوم نشده رقم اعــام شده
مربوط به تقاضای سرمایه گذاری داخلی است
یا خارجی .در صــورت رشد تقاضای سرمایه
گذاری خارجی ،این موضوع مطرح است که
به طور معمول آن چه در عمل اتفاق می افتد،
حجم کمتر سرمایه گــذاری خارجی نسبت
به میزان تقاضای اولیه است .اما در سرمایه
گــذاری داخلی ،این نکته جای ســوال است
که آیا اثر تــورم از رشد ارزش سرمایه گذاری

خارجینسبتبهسالگذشتهحذفشدهاست
یا خیر؟ همچنین در شرایطی که وزارت صمت
در وب سایت خود هنوز آمار تولیدات در شش
ماه امسال را منتشر نکرده ،اقتصاد نیوز دو روز
قبل آمارهایی از وضعیت مجوزهای صنعتی در
شش ماه امسال را منتشر کرد که در آن ،درصد
تغییرسرمایهمجوزهایصادرشده،دردوبخش
جوازهای تاسیس و پروانه های بهره برداری به
ترتیب 42/5و  72/1درصد بیان شده است.
ارقامی که باز با درصد رشد سرمایه گذاری
اعالم شده توسط رئیس جمهور مطابقت ندارد
و حتی بیشتر از آن اســت .البته این گزارش
دلیل رشد سرمایه گذاری در پروانه های بهره
برداری را مربوط به «مجتمع آلومینیم جنوب»
دانستهکهبرایبهرهبرداریازاینطرحسرمایه
 ۱۳۶/۲هزار میلیارد ریالی صرف شده است.

صادرات غیر نفتی در شش ماه نخست امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت
 34/1درصد به لحاظ ارزش و 33/9درصد
از نظر وزن مواجه شده است .شیوع کرونا
و بسته شدن مرزها به همراه تراکم کامیون
ها در مرز و کندی صــادرات ،از دالیــل این
کاهش بوده است .از سوی دیگر در بین پنج
کشور عمده مقصد صادرات ،بیشترین افت
صادرات مربوط به ترکیه است .پیشتر رئیس
سازمان توسعه تجارت از کاهش حــدود ۲
میلیارد دالری صادرات گاز ایران به ترکیه در
 5ماه  99نسبت به سال قبل خبر داده بود.

خبر
معاون فنی سازمان مالیاتی با اشاره به ردیابی
گرافیکی افراد در شرکت ها خبر داد:

شناسایی  ۲۵۰۰شرکت کاغذی
در  2ماه گذشته

معاون فنی سازمان امــور مالیاتی از شناسایی
 ۲۵۰۰شرکت کاغذی در دو ماه خبر داد و گفت:
براساس اطالعات به دست آمده  ۲۰۰شرکت با
یکنشانیپستیشناساییشد.محمودعلیزادهدر
گفتوگوبا فارسبااشارهبهبرخوردجدیسازمان
امور مالیاتی کشور با شرکتهای کاغذی اظهار
کرد :با همکاری دستگاههای ذی ربط و دادهها و
اطالعات در سامانه تعریف شده و در دو ماه گذشته
بیش از  ۲۵۰۰شرکت صوری شناسایی کردیم
که با استفاده از سازوکار گرافیک است .معموال
افــرادی که در شرکتهای کاغذی هستند ،به
صورت زنجیرهای در شرکتهای دیگر نیز حضور
دارند.مث ً
الاگر فردیدریکشرکتشناساییشده
این فرد در شرکت های دیگر رصد خواهد شد .وی
تاکید کرد :دومین موضوع برای شناسایی مکان
ثبتی شرکتهاست .به وجود آمدن این شرکتها
معمو ًال با نیت اقتصادی نیست و بیشتر به دنبال
فرار مالیاتی و اخالل در نظام اقتصادی هستند.
مث ً
الدریکمکان ۲۰۰شرکتبایکنشانیپستی
ثبت شده است ،بنابراین تمام فعالیتهای آن ها
زیر نظر قرار میگیرد .وی با بیان این که در گذشته
حدود  ۴۵۰۰شرکت کاغذی شناسایی کردیم،
افزود :این شرکت ها در واقع موجودیت فیزیکی
ندارند.صورتهایمعامالتواهیایجادمیکنند
ودرکنارفروشندهیاخریدارواقعیقرارمیگیرند و
اقدام به صدور فاکتور واهی میکنند.

