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نیویورک تایمز گزارش داد

اخبار کوتاه

جزئیات اولین تراکنش در حال انجام اینستکس

نیویورک تایمز در گزارشــی نوشت که اینستکس نماد
ناکامــی اروپا در اســتقالل یافتن از آمریکا است.نشــریه
نیویورک تایمز با اشــاره به یک سالگی اینستکس نوشت:
در ابتدا قرار بود اینســتکس ابزاری برای کســب استقالل
راهبردی اروپا از آمریکا باشد اما در نهایت تنها این مساله
به اثبات رســید که اروپا چقدر فاصله تا تحقق این هدف
دارد .اینســتکس در ژانویه  ۲۰۱۹توسط آلمان ،انگلیس و
فرانســه برای فراهم کردن امکان تجارت با ایران با توجه
به تحریمهای آمریکا ایجاد شــد.قرار بود ابتدا اینستکس
امکان پرداخت مســتقیم وجه بدون استفاده از نظام مالی
آمریکا را برای شرکتهای ایرانی و اروپایی فراهم کند و به
منظور جلوگیری از آثار تحریمی پولی به شــکل مستقیم
در این سیســتم رد و بدل نمیشد .اگر چه این ایده روی
کاغذ ممکن بود اما در عالم واقع کار ســختی برای تحقق
این ایده وجود داشت.
در مقایسه با بیانیه آتشــین وزرای خارجه اروپایی در
هنگام آغاز به کار اینســتکس در ســال قبل ،امروز بیاینه
مقامات وزارت خارجه آلمان در تغییری آشــکارا سخن از
وجود تنها یک تراکنش در مرحله پردازش در ســاز و کار
اینســتکس میگوید که ارزش آن نیز تنها چیزی کمتر از
یک میلیون یورو است.
همچنین آمریکاییها خواســتار شفافیت کامل همین
معامله و تطابق کامل آن با نظام تحریمی خود هســتند.
به گزارش ایسنا،این تراکنش که اولین تراکنش اینستکس
نیز محســوب میشود یک محموله پزشــکی تولید شده
توسط یک شرکت آلمانی اســت.به گفته نیویورک تایمز،
هنوز نام شــرکت آلمانی و همچنین بانکهای عامل انجام

این تراکنش اعالم نشــده اســت و وارداتی از ایران که به
جــای پول آن این محموله به ایران صادر شــود نیز اعالم
نشده اســت.از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت
 ،۹۷کشورهای اروپایی از دادن پاسخ متناسب به این اقدام
یکجانبه ناکام بودهاند .توافق هسته ای سال ۲۰۱۵که بین
ایران ،اتحادیه اروپا و پنج کشــور عضو شــورای امنیت به
عالوه آلمان امضا شد قرار بود تا جلوی توسعه برنامه هسته

ای ایران در ازای برداشته شــدن تحریمهای اقتصادی را
بگیرد .ســه ســال بعد دولت ترامپ از توافق خارج شد و
نه تنها تحریمهای قبلی بلکه تحریمهای گســترده تری را
نیــز بر ضد ایران وضع کرد.نیویورک تایمز خروج از برجام
را تغییری بزرگ در سیاســت خارجی آمریکا میداند که
در آن به جای سیاســت چماق و هویج و همکاری نزدیک
با متحدان اروپایی ،دولت ترامپ رویکرد فشــار حداکثری

آغاز طرح مقابله با قاچاق لوازم خانگی از فروشگاههای بزرگ
به گفته ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان
لــوازم خانگی ،اجرای طرح برخــورد با کاالهای بدون
شناســه از چهارشــنبه ۱۶ ،بهمن ماه از سوی ستاد
مبــارزه با قاچاق کاال و ارز آغاز شــده ،در حال انجام
است و در مرحله اول آن هایپرمارکتها و فروشگاههای
بزرگ بررسی میشود.اوایل دی ماه وزارت صمت اعالم
کرد که تمامی تولیدکنندگان و تشــکلهای صنعتی
لــوازم خانگی تولید داخل تا  ۱۵دی ماه فرصت دارند
که بــرای  ۸گروه کاالیــی خود فراینــد ثبت و اخذ
شناســه را انجام دهند و برای کاالهای خود شناســه
دریافت کننــد و بعد از این تاریخ هــر کاالیی که در
ســطح بازار شناسه کاال نداشته باشــد کاالی قاچاق
تلقی میشــود .اما این مهلت تا  ۱۵بهمن ماه تمدید
شــد و طبق اعالم انجمن صنایع لــوازم خانگی طرح
برخورد با لوازم خانگی بدون شناسه از چهارشنبه۱۶ ،
بهمن ماه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آغاز
شد.البته محمدرضا غزنوی ،سخنگوی انجمن صنفی
تولیدکنندگان لوازم خانگی ،در گفتوگو با ایسنا ،اعالم
کرد که در مرحله اول اجرای این طرح ،هایپرمارکتها
و فروشــگاههای بزرگ بررســی میشــود.وی با بیان
اینکه اجرای آییننامه شناسه و رهگیری کاال موضوع
مــاده  ۱۳قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز یک طرح
زیرساختی است ،تصریح کرد :بنابراین برای جلوگیری
از ایجاد هر گونه تنش ،این طرح پلهپله اجرا میشود.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی
همچنین اجــرای این طرح را نیازمنــد کار فرهنگی

دانســت و گفت :اجرای طرح برخورد با لوازم خانگی
بدون شناســه نیازمند همکاری تولیدکنندگان ،بازار
و سایر دستگاهها اســت .البته اجرای این طرح شروع
شده ،اما با احتیاط و برنامهریزی خاصی پیش میرود،
چرا که ماننــد برخی از کارهای دیگــر امکان اجرای
یک شــبه آن وجود ندارد.غزنوی در پایان در پاسخ به
اینکه چه تعداد از تولیدکنندگان به درج شناســه بر
کاالهای خــود اقدام کردند ،گفت :اجرای این طرح به
نفع تولیدکنندگان است و تقریبا همه شناسههای کاال
را درج کردند ،اما در مواردی ممکن اســت دسترسی
تولیدکنندگان به این شناسهها با مشکالتی مواجه شده
باشــد که این مسئله استثنا است و برای همه نیست.
وی درباره تعداد کاالی قاچاق جمع شــده تاکنون نیز
اظهار بیاطالعی کرد و گفت که اطالعات دقیق در این
زمینه در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است.
به گزارش ایســنا ،آئیننامه اجرایی شناسههای کاال و
رهگیری کاال موضوع ماده ( )۱۳قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز اواخر شــهریور ماه  ۱۳۹۵از ســوی اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوری ،برای اجرا ابالغ
ن را به
شــد .ماده  ۲۰این آئیننامه مسئولیت اجرای آ 
وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت محول کرده و طبق
مــاده  ۱۲آن وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
موظف اســت «امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت
گواهی الکترونیکی را در ســامانه جامع تجارت فراهم
کند و یکتا بودن شناســههای رهگیری را در ســطح
تمامی کاالهای مشمول ،تضمین کند».

را برگزیــد که در آن الزم بود با اروپا به عنوان بخشــی از
مشــکل برخورد شــود .از زمان خروج یکجانبه آمریکا از
برجــام ،امضا کنندگان اروپایی با اعــام مخالفت خود به
دنبال راهی برای تجرات با ایران رفتند اما اروپا برای تحقق
وعده خود به ایران با شــرایط ســختی مواجه شد.دیوید
جلیلوند ،کارشناس سیاست خارجی در مسائل خاورمیانه و
مشاور اقتصادی گفت :پیامدهای سنگین تحریمهای ثانویه
آمریکا و توانایی این کشــور با کنترل بازارهای مالی جهان
با استفاده از دالر بدان معناست که شرکتها باید به نوعی
رابطه خود را با آمریکا حفظ کنند.
حتی اگر شرکتی در آمریکا فعالیتی نداشته باشد ،یکی
از بانکهای طرف حســاب آن یا یکی از شرکتهای بیمه
گر آن با آمریکا در ارتباط هستند و در نتیجه وقتی آمریکا
دست به اعمال تحریمی میزند حتی فعالیت شرکتهایی
که در بازار این کشــور حضور ندارنــد نیز تحت تاثیر قرار
میگیرد.
پیشتر استیون منوچین ،وزیر خزانه داری آمریکا اعالم
کــرده بود که با رئیس اینســتکس در خصوص تجارت با
ایــران مکاتبه کرده و به کشــورهای اروپایی در خصوص
عواقب جدی نادیده گرفتن تحریمهای ایران هشــدار داده
است.به گفته این مسئول آمریکایی ،استفاده از اینستکس
تنها با رعایت نظام تحریمی آمریکا بدون مشــکل خواهد
بود.در حال حاضر اینســتکس در ساختمان وزارت دارایی
فرانسه در شهر پاریس مســتقر است و ریاست آن را یک
فرد آلمانی بر عهده دارد .انگلیس نیز ســهامدار این ساز و
کار است و برخی از کشورهای اروپایی برای پیوستن به آن
ابراز تمایل کردهاند.

نرخ رشد اقتصادی برای افق پیشرو منفی است
رئیــس اتــاق بازرگانی ایــران ،گفت :نرخ رشــد
اقتصــادی نه تنها منفی اســت ،بلکه برای افق پیش
رو هم همچنان منفی خواهد بود.به گزارش خبرنگار
مهر ،حســین سالح ورزی در نشســت با خبرنگاران
در ســخنانی با بیان اینکه حال اقتصادی ایران خوب
نیست ،اظهار داشــت :این امر یک واقعیت است ،ما
در کشور با شــرایطی مواجه هســتیم که نرخ رشد
اقتصادی نه تنها منفی است ،بلکه برای افق پیش رو
هم همچنان منفی خواهد بود.
وی ،بیان داشــت :اگــر با این «دســت فرمان»
حال حاضر ادامه مســیر داشــته باشــیم ،بر اساس
شاخصهای اقتصادی تازه شــش سال دیگر شرایط
سال  ۹۶را خواهیم داشت.رئیس اتاق بازرگانی ایران
با اشــاره به نرخ تشکیل سرمایه در کشور نیز ،عنوان
کرد :نرخ تشکیل سرمایه در کشور ایران منفی است،
مثبت شدن تشکیل شدن ســرمایه و اشتغال مثبت
چشم انداز طوالنیتری را میطلبد.
ســاح ورزی همچنین به وضعیت صادرات کشور
اشــاره کرد و گفت :به واسطه تحریمهای بینالمللی،
نه تراکنش مالی ممکن اســت و نــه اینکه عملیات
لجســتیک حمل و نقل و صادرات بــه راحتی انجام
میشود.وی همچنین به فضای کسب و کار در کشور
اشــاره کرد و گفــت :فضای کســب و کار مجموعه
عواملی اســت که خــارج از اختیار صاحب کســب
و کار و مدیر بنگاه اســت و این عواملی هســتند که
براساس قانون ،در کشورها بهبود و تسهیل و ارتقای

آنها توســط نهادهای حاکمیتی و بخشی نیز ممکن
است مربوط به حوزه قانون گذاری ،قضائی و دولتها
باشــد.رئیس اتاق بازرگانی ایران بــا تاکید بر اینکه
شــاخصهای سهولت فضای کسب و کار هم از سوی
نهادهای بین المللی و هم نهادهای داخل کشور اندازه
گیری میشود ،گفت :تا چهار سال پیش اندازه گیری
ســهولت فضای کسب و کار داخلی و استانها توسط
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی انجام
میشود و از زمان تصویب قانون بهبود ،این وظیفه به
عهده اتاق بازرگانی قرار داده شد.سالح ورزی ،تصریح
کرد :اتاق بازرگانی نیز از چهار ســال پیش با مصوبه
شــورای عالی آمار ،مرکز آمار و اطالعات اقتصادی را
ایجاد کرد که در حال حاضر دو کار مهم و شــاخص
اندازه گیری ســهولت فضای کسب و کار به تفکیک
اســتانها و دیگری شــاخص قدرت خرید که نشان
دهنده میزان رونــق و یا رکود در بخشهای مختلف
اقتصادی بوده را انجام میدهد.
وی با بیان اینکه متأســفانه علیرغم تالشــی که
در ســالهای گذشته در حوزه صورت گرفته ،در این
بخش وضعیت «آسانســوری» در کشور داشتهایم و
در شــاخصهای سهولت فضای کسب و کار هر سال
دو پله باال میرفتیم و ســال بعد چهار پله ســقوط
میکردیم ،گفت :دلیل اصلی این امر هم تعدد قوانین
و مقررات و تورم مقرراتی است.ســاح ورزی ،تاکید
کرد :شــاخص ادراک فســاد هم رابطه مستقیمی با
تعدد مقررات دارد.

مرکز پژوهشهای مجلس:

رشد اقتصادی بدون نفت سال  ۱۳۹۸مثبت  ۱.۸درصد خواهد بود
مطابق با اعالم مرکز پژوهشهای مجلس،
هرچند ب ه دلیل نرخ رشــد منفی بخش نفت،
رشد اقتصادی کشــور در سال  ۹۸همچنان
منفــی خواهد بود ،اما رشــد اقتصادی بدون
نفت در ســال  ۹۸حــدود  ۱.۸درصد برآورد
میشــود.مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی با انتشــار گزارشی با عنوان «تحلیل
بخش حقیقی اقتصاد ایــران  .۱۳عملکرد ۶
ماهه اول و برآورد رشــد اقتصادی غیرنفتی
ســال  »۱۳۹۸اعالم کرد :هرچنــد بهدلیل
نرخ رشــد منفی قابل توجه بخش نفت ،رشد
اقتصادی کشــور در ســال  ۱۳۹۸همچنان
منفــی خواهد بود ،اما رشــد اقتصادی بدون
نفت در سال  ۱۳۹۸حدود  ۱.۸درصد برآورد
میشود.
در بخش چکیده گزارش بازوی کارشناسی
مجلس آمده است« :با بازگشت بخش مهمی
از تحریمهــای اقتصادی ،اقتصــاد ایران در
ســال  ۱۳۹۷عملکرد ضعیفی داشت .ازجمله
میزان کاهش تولید صنعت بهخصوص صنایع
بزرگ نظیر خودروســازی و نیز صادرات نفت
و میعانــات گازی قابــل توجه بــود .از طرف
دیگر ،افزایش ســطح قیمتها (مصرفکننده
و تولیدکننده) در حالی که ســطح اســمی
برخی مخارج نظیر مخــارج جاری و عمرانی

دولت و نیز ســرمایهگذاری بخش خصوصی،
افزایش چشــمگیری نداشــت ،رشد حقیقی
برخی بخشهــا نظیر ســاختمان و خدمات
عمومی را با کاهش قابل مالحظه مواجه کرد.
با توجه به اینکه در ســال  ۱۳۹۸نیز بسیاری
از عوامل مذکور ازجمله کاهش صادرات نفت،
محدودیتهــای واردات و صادرات ،کســری
بودجه و  ...پابرجاست ،انتظار اولیه بر آن بود
که رشــد اقتصاد غیرنفتی در سال  ۱۳۹۸نیز
منفی باشد.
با این حال ،برخی تحوالت مثبت ،شرایط
را در بعضی بخشها بهبود بخشــیده اســت.
توضیــح آنکه اوالً بارندگیهای بیش از انتظار
در ســال آبی قبل ،موجب شد که برآوردهای
مثبت قبلی از رشد این بخش بهبود یابد .ثانیاً
تحوالت بازار مسکن ،حجم سرمایهگذاری در
بخش ســاختمان را در نیمه اول سال ۱۳۹۸
افزایش داده اســت .بهنظر میرسد عمده این
تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در
مقایسه با تورم کلی اقتصاد بوده است.
رشــد تولید ســاختمانهای مسکونی در
نیمه اول ســال  ۱۳۹۸به اندازهای بوده است
که رشد منفی تولید ســاختمانهای دولتی
(ناشی از کاهش حقیقی طرحهای عمرانی) را
نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان را

بهطور نسبتاً قابل توجهی افزایش داده است.
بهنظر میرسد رشد بخش ساختمان نیز تأثیر
مثبتی بــر برخی بخشهــای صنعتی نظیر
«الستیک و پالستیک»« ،کاشی و سرامیک»،
«ســیمان» و «ســایر کانیهــای غیرفلزی»
داشــته و رشــد مثبت این بخشها را نیز به
دنبال داشته است.با در نظر گرفتن مالحظات
فــوق ،هرچند بهدلیل نرخ رشــد منفی قابل
توجه بخش نفت ،رشــد اقتصادی کشــور در
ســال  ۱۳۹۸همچنان منفی خواهد بود ،اما
رشــد اقتصادی بدون نفت در ســال ۱۳۹۸
حدود  ۱.۸درصد برآورد میشود .توضیح آنکه
رشد بخش کشاورزی  ۵.۵درصد ،رشد بخش
صنعت  ۱.۵درصد ،رشــد آب ،برق و گاز ۱۰
درصد ،رشــد بخش ساختمان  ۱۴.۵درصد و
رشــد بخش خدمات منفی  ۱.۵درصد برآورد
میشود.
رشــد منفی بخش خدمات عمدتاً بهدلیل
رشــد منفی بخــش امور عمومــی درنتیجه
کاهــش حقیقی مخارج جــاری دولت و نیز
افت ارزشافزوده بخش واسطهگریهای مالی
و بهخصوص بخش بانکی به قیمتهای ثابت
در این سال اســت« .در بخش پایانی بخش
«چکیــده» گــزارش این مرکز پژوهشــی با
تاکید مجدد بر اینکه نرخ رشــد سال ۱۳۹۸

ابالغ معافیت مالیاتی  ۵۰درصدی حقوق یکی از اولیای فرد معلول
آییننامه اجرایــی قانون حمایت از حقوق معلوالن
ابالغ شــد که براســاس آن حقوق و مزایا یا دستمزد
مشــمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت
شــدید و خیلی شــدید  ۵۰درصد معــاف از مالیات
میشــود.به گزارش خبرگزاری مهر ،امید علی پارسا
رئیس کل ســازمان امــور مالیاتــی آئیننامه اجرایی
تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص آئیننامه اجرایی
ماده  ۲۵قانون حمایت از حقوق معلوالن را ابالغ کرد.
براساس ماده دوم این ابالغیه ۵۰ ،درصد حقوق ،مزایا
و دســتمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای
معلولیت شــدید یا خیلی شدید اعم از اینکه در منزل
یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند ،مطابق
این آئین نامــه از پرداخت مالیات معاف اســت.ماده
سوم این آئین نامه نیز میگوید :سازمان امور مالیاتی
موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد
دارای معلولیت ،به درخواســت یکی از اولیا و حســب
بررسیهای صورت گرفته و تأیید مراتب ،گواهینامهای
صادر و شــدت معلولیت ،مشــخصات کارفرما و محل
اشتغال و مسئولیت پرداخت هزینههای مترتب بر فرد
دارای معلولیت توسط یکی از اولیا را تأیید کند.بر این
اساس ،کارفرما مکلف اســت پس از صدور گواهینامه
موضــوع مــاده ( )۳این آئین نامــه در زمان پرداخت

حقوق ،مزایا و دستمزد ،با ضمیمه کردن اسناد مربوط
به فهرست حقوق پرداختی ،معافیت مذکور را بر اساس
مقررات ،در درآمد مشــمول مالیات حقوق مشمولین
این آئین نامه ،اعمال کند.مــاده پنجم این آئین نامه
تاکید کرده است :در صورت زوال شرایط معافیت اعم
از کاهش یا رفع معلولیــت ،قطع پرداخت هزینههای
مترتب بر معلولیت فرد یا فــوت فرد معلول به اظهار
اولیا یا اطالع یافتن ســازمان ،اولیای مشمول معافیت
موضوع این آئین نامه موظفند مراتب را به ســازمان و
کارفرما اعالم کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را
جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی ربط
اعالم کند.الزم به ذکر است در راستای تبصره ماده ۴
این آئین نامه ،کارفرمایان اشخاص ذینفع میتوانند،
حسب درخواســت کارکنان ،پس از هماهنگی با اداره
امور مالیاتی مربوط نســبت به جبران اضافه پرداختی
مالیات هر ســال برای هریک از حقــوق بگیران خود
بر اساس فهرســت مالیات حقوق ماههای بعد تا پایان
همان ســال اقدام کنند.ضمناً در مواردی که معافیت
موضوع ماده  ۸۴قانون مالیاتهای مستقیم قابل کسر
از درآمد مشمول مالیات حقوق باشد ،معافیت موضوع
ماده  ۲۵قانون حمایت از حقوق معلوالن پس از کسر
معافیت مذکور ،اعمال شود.
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ممنوعیت عرضه کاالهای خارجی
در نمایشگاهها
سخنگوی ســتاد تنظیم بازار گفت:عرضه کاالهای خارجی در نمایشگاهها
ممنوع اســت و در صورت تخلــف ،برخورد قانونی از ســوی مراجع نظارتی
انجــام و غرفه عرضهکننده ،جمعآوری خواهد شــد.به گزارش وزارت صنعت،
معــدن و تجارت« ،محمدرضا کالمی» افزود :برنامه فروش فوق العاده در اکثر
اســتانها مصوب شــده و عرضه کاالها با تخفیف مناسب و برنامههای فروش
فوق العاده در این نمایشــگاهها انجام میشود.وی گفت:برآوردها حاکی است
تاکنون برنامه ویژه برگزاری  ۳۷نمایشــگاه در سراســر کشور تدوین شده و
نمایشــگاههای تهران نیز در مکانهای حکیمیه ،بوســتان ارم ،فرهنگسرای
خاوران ،بوستان والیت ،مصالی تهران ،شهر آفتاب و بوستان گفت وگو برگزار
خواهد شــد.کالمی خاطرنشانکرد :به منظور اســتمرار آرامش و ثبات نسبی
بازار و جلوگیری از ســوء استفاده واسطهها ،افزایش تقاضا در ایام پایانی سال
و تامین کافی مایحتاج عمومی ،دســتورالعمل تشدید بازرسی و نظارت ویژه
ایام پایانی ســال به اتاقهای اصناف سراسر کشور ابالغ شده است.سخنگوی
ســتاد تنظیم بازار یآدور شد :تاریخ برگزاری نمایشگاهها در استانها از  ۱۰تا
 ۲۵اســفند ماه متفاوت خواهد بود و در تهران از نیمه اسفندماه آغاز خواهد
شد.وی گفت :غرفه ویژه بازرسی اصناف در همه نمایشگاهها پیش بینی شده
و نمونه کاالهای قیمتگذاری شــده بــه صورت پلمپ در معرض دید مردم و
خریداران در غرفه بازرســی قرار میگیرد تا به عنوان مبنای قیمت کاال باشد.
کالمــی افزود :برای توزیع میوه و ترهبار در ایام پایانی ســال ،از طریق عرضه
محصوالت تازه ،با کیفیت ،قیمت مناســب و کنترلهای بهداشتی تمهیداتی
انجام شده است.

تورم تولیدکننده  ۵۰درصد شد
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به
فصل پاییز  ٩٨نسبت به دوره مشابه در سال قبل به  ۵۰درصد رسید که نسبت
به همین اطالع در فصل قبل  ٩.٩واحد درصد کاهش نشان میدهد.به گزارش
خبرگزاری مهر ،شــاخص قیمت تولیدکننده در ایران -فصل پاییز ( ١٣٩٨بر
مبنای سال پایه  )١٣٩٠از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.تغییرات شاخص
قیمت تولیدکننده کل کشــور نســبت به فصل قبل (تــورم فصلی) در فصل
پاییز  ١٣٩٨به  -٠.٣درصد رســید که در مقایســه با همین اطالع در فصل
قبل ١.٦ ،واحــد درصد کاهش دارد .کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به
بخشهای تولیدی کشاورزی ( -٤.٥درصد) و صنعت ( -٢.٣درصد) میباشد.
بیشترین تورم فصلی تولیدکننــده نیز به ترتیب مربوط به بخشهای معدن
( ٦.٥درصد) و خدمات  ٦.٢درصد اســت.تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده
کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز
 ١٣٩٨به  ٦ ,٢٥درصد رســید که در مقایســه با همین اطالع در فصل قبل
 ٢٣.٨واحد درصد کاهش داشــته اســت .به عبارتی ،میانگین قیمت دریافتی
توســط تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و خدماتشان در داخل کشور ،در
فصل پاییز  ١٣٩٨نسبت به فصل پاییز سال  ٢٥.٦ ،١٣٩٧درصد افزایش دارد.
در میان بخشهای مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (١٠.٩
درصد) و بیشترین نرخ مربوط به یخش معدن ( ٣٧.٦درصد) است.

بیت کوین  ۱۰هزار دالر را رد کرد

ارزش بیت کوین در معامالت روزگذشته بیش از پنج درصد افزایش یافته
اســت.به گزارش ســی ان ان ،پس از آن که رئیس بانک مرکــزی آمریکا از
سرمایه گذاری این بانک بر روی توسعه ارزهای دیجیتالی سخن گفت ،ارزش
بیت کوین جهش محسوسی را تجربه کرد .با این حال جروم پاول گفته است
که ارزهای دیجیتالی در حال تبدیل شــدن به یک ریســک سیســتماتیک
برای نظام دالری هستند.آرتور هایز ،مدیرعامل موسسه « بیت مکس» گفت:
شــیوع گسترده کرونا در سطح جهان باعث شده است که تقاضا برای ارزهای
دیجیتالی به ســطح بسیار باالیی برسد .اکنون زمان جشن گرفتن بیت کوین
است و معاملهگران میتوانند انتظار سود خوبی از نوسانات بازار داشته باشند.
بهــای بیت کوین پس از آن که در هفته های اخیر تا  ۵۰۰۰دالر نیز کاهش
یافته بود در معامالت امروز با  ۵.۰۹درصد افزایش به  ۱۰هزار و  ۲۷۲.۱۲دالر
رســید تا در یکی از باالترین سطوح ســه ماه اخیر قرار گیرد .نوسانات شدید
بیت کوین باعث شــده است که بســیاری از افراد نسبت به ورود برای معامله
ایــن ارز احتیاط کنند؛ چرا که در بازه زمانی ژوئن تا دســامبر  ۲۰۱۷ارزش
بیت کوین  ۴۰۰درصد افزایش یافت اما در بازه زمانی اکتبر تا دســامبر سال
گذشــته ارزش آن  ۳۰درصد کاهش یافت .بیت کوین اکنون حدود  ۱.۵برابر
ارزش ابتدای امســال خود قیمت دارد و اختالف نظر بین مسیر قیمت آینده
آن در بین تحلیلگران باال است.
بازار

عبور قیمت سکه از مرز  ۵میلیون و  ۱۰۰هزار تومان

(بهدلیل رشــد منفی قابل توجه بخش نفت)
منفی پیشبینی میشــود ،اما وضعیت بخش
غیرنفتی اقتصاد ایران بهتر از ســال گذشته
خواهد بود ،آمده اســت« :نکته شایان توجه،
مربوط به عملکرد نظام آماری است.
در چنین شرایطی سیاستگذاران و فعاالن
اقتصادی بیش از زمانهای ثبات اقتصادی ،به
دریافت آمارهای قابــل اتکا برای برنامهریزی
مناســب نیاز دارند .این در حالی است که با
وجود گذشــت حدود  ۹ماه از ســال ۱۳۹۸
همچنان هیچگونه آمــاری از عملکرد بخش

حقیقــی اقتصاد از جانب مرکــز آمار ایران و
بانک مرکزی منتشر نشده است .این موضوع
عدم کارایی مطلوب نظام آماری فعلی را نشان
داده و میتوانــد از جانب کاربــران بهعنوان
نشانهای از عدم اســتقالل حرفهای نهادهای
آماری تلقی شــود .در این شــرایط ضرورت
بازنگری در ســاختار نظام آماری کشــور با
تمرکز بر استقالل بیشتر آن و تفکیک وظایف
نظارتــی و اجرایی در تهیــه آمارها بهمنظور
افزایش پاســخگویی و قابلیت اتــکای نظام
آماری احساس میشود».

 ۱۰۰۰میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز بزرگترین پروژه راهآهن کشور
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی گفت :با پایان
عملیات بازسازی خط آهن محور جنوب ،این خط هم
اکنــون میتواند با حداکثر اســتعدادی که دارد مورد
بهرهبــرداری قرار گرفته و افزایش ســرعت قطارها در
آن محقق میشود .به گزارش وزارت راه و شهرسازی،
محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی درخصوص پایان
عملیات بازسازی خط آهن محور جنوب به طول ۲۹۰
کیلومتر با اشاره به کار مهم انجام شده و تاکید ویژهای
که روی این نوع فعالیتها وجود دارد ،اظهار داشــت:
باید از ســرمایههای موجود به بهترین شکل نگهداری
و با گسترش و ارتقا دادن آن راندمان و ایمنی افزایش
یابد.وی افزود :وقتی زیرســاخت و روسازی در راهآهن
دچار فرسودگی میشــود ،ایمنی سیر و حرکت قطار
را به خطر انداخته و ســرعت پایین میآید .مسالهای
که باعث شــده بود در گذشته شــاهد خروج قطار از
ریل باشــیم.وی ادامه داد :با بازسازی خط آهن محور
جنوب که یک کار مهم و بــا ارزش بود ،این خط هم
اکنــون میتواند با حداکثر اســتعدادی که دارد مورد
بهرهبــرداری قرار گیــرد .یکی از این موارد رســیدن
حرکت قطارها به ســرعت حداکثر  ۸۰کیلومتر است
که قوسهــای افقی این امــکان را فراهم میکند .به
ایــن ترتیب قطارها بدون اتالف وقــت و ایمنی باالتر

میتوانند حرکت داشته باشــند.وزیر راه و شهرسازی
ضمن تشــکر از همه مدیران ،پرســنل ،پیمانکاران و
دیگر دســتاندرکاران دخیل در این پروژه در ادامه با
اشــاره به بحث اتصال راهآهن به خرمآباد تصریح کرد:
در جلســهای که چند روز پیش در استانداری لرستان
با حضور اســتاندار در جلسه ســتاد اقتصاد مقاومتی
استان برگزار شد ،خوشبختانه موانع درخصوص بحث
اتصال راهآهن به خرمآباد برطرف شده است.وی ادامه
داد :با مصوبه شــورایعالی فنــی و پیگیریهای رئیس
ســازمان برنامه و بودجه کشور مشکالتی که پیمانکار
داشــت برطرف و با آغاز مجدد کار متعهد شدند که با
افزایش سرعت این پروژه گسترش یابد.این عضو کابینه
دولت دوازدهم تصریح کرد :ایــن پروژه ریلی یکی از
پیچیدهترین و بزرگترین پروژههای راهآهن کشور به
لحاظ سختی کار است و حدود  ۱۰۰۰میلیارد تومان
اعتبار نیاز دارد که با فراهم کردن آن امیدواریم کار در
زمانبندی مورد نظر دنبال شود.وزیر راه و شهرسازی در
ادامه با اشاره به اتصال راهآهن درود به خرمآباد اظهار
داشــت :اتصال راهآهن درود به خــرم آباد و بعد از آن
مطالعات در مسیر اندیمشک موضوع بسیار مهمی در
تحقق رساندن ظرفیت جابهجایی بار به  ۱۰۰میلیون
تن در سال است.

قیمت ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز چهارشنبه با رشد حدود ۲۰
هزار تومانی نســبت به روز معامالتی قبلی به بهای پنــج میلیون و  ۱۱۰هزار
تومان فروخته شد.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در بازار
آزاد تهران پنج میلیون و  ۹۰هزار تومان به فروش رسید.همچنین نیم سکه نیز
دو میلیون و  ۶۲۰هزار تومان ،ربع ســکه یک میلیون و  ۵۹۰هزار تومان و هر
قطعه ســکه گرمی  ۹۳۰هزار تومان داد و ستد شد.عالوه براین هر گرم طالی
خام  ۱۸عیار  ۵۲۰هزار تومان و هر مثقال طال نیز دو میلیون و  ۲۵۵هزار تومان
به فروش رســید .اونس نیز به بهای یک هزار و  ۵۶۵دالر معامله شد.مهمترین
عامل رشــد قیمت طال و سکه در روزهای گذشته ،افزایش قیمت دالر در بازار
آزاد ارزیابی شده است .همچنین قیمتها در بازار ارز با رشد نسبی مواجه بودند
بطوریکه هر دالر در صرافیهای بانکی روز چهارشنبه به قیمت  ۱۳هزار و 700
تومان به فروش رسید ،قیمتها در بازار آزاد حدود  ۳۰۰تومان باالتر از این رقم
بوده است.بر این اســاس ،نرخ خرید هر دالر روزگذشته در تابلوی صرافیهای
بانکــی  ۱۳هزار و  500تومان و فروش  ۱۳هزار و  700تومان بود.قیمت خرید
هــر یورو نیز  ۱۴هــزار و  900تومان و نرخ فــروش آن  ۱۵هزار و 300تومان
شــد.میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی دوشنبه در سامانه سنا  ۱۵هزار و
 ۲۱تومان و هر دالر  ۱۳هزار و  ۵۳۸تومان بود.همچنین در سامانه نیما در روز
معامالتی دوشنبه هر حواله یورو  ۱۳هزار و  ۵۰۷تومان فروخته شد ،حواله دالر
نیز  ۱۲هزار و  ۶۵۵تومان به فروش رسید.علت رشد جدید نرخ دالر در روزهای
اخیر نزدیک شدن به نشست  FATFو نگرانی از قرار گرفتن نام ایران درلیست
سیاه این نهاد مالی است.
بورس

بورس به اوج برگشت
معامالت روز چهارشنبه در بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص
کل این بازار بر خالف روز دوشــنبه که روندی نزولی را در پیش گرفته بود باز
هم صعودی شــد و  ۱۱هزار و  ۹۲۷واحد رشــد کرد.به گزارش ایسنا ،با صعود
بیش از  ۱۱هزار واحدی شــاخص ،شــاخص کل بورس به رقــم  ۴۵۹هزار و
 ۷۹واحد رســید و شــاخص کل با معیار هموزن نیز با  ۳۶۰۳واحد صعود رقم
 ۱۴۸هــزار و  ۹۳۰واحد را ثبت کرد.معاملهگران بورس  ۷۲۵هزار معامله انجام
دادند که  ۳۷هزار و  ۸۳۹میلیارد ریال تومان ارزش داشــت که نســبت به روز
دوشــنبه کاهشــی بود .معدنی و صنعتی گل گهر ،مخابرات ایران ،پتروشیمی
پارس ،ملی صنایع مس ایران ،معدنی و صنعتی چادرملو ،سرمایه گذاری غدیر و
بانک ملت نمادهایی بودند که نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را بر
بورس گذاشتند و بانکهای ملت ،تجارت و صادرات ایران ،سایپاف ایران خودرو،
پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت تهران بیست نمادهای پربیننده روزگذشته
بازار را تشکیل دادند.شاخص کل فرابورس نیز با  ۱۵۵واحد رشد در رقم ۵۸۱۵
واحد ایســتاد و معاملهگران این بازار  ۳۹۳هزار معامله به ثبت رساندند که ۱۸
هزار و  ۱۴۰میلیارد ریال ارزش داشت اما نسبت به روز دوشنبه کاهشی بود.در
فرابورس ،سنگ آهن گهرزمین ،سهامی ذوب آهن اصفهان ،پتروشیمی زاگرس،
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ،فرابورس ایران ،و پتروشــیمی مارون نسبت
به ســایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فقط تولید نیروی برق دماوند
بیشترین تاثیر منفی را داشت .همچنین سهامی ذوب آهن اصفهان ،گروه صنایع
کاغذ پارس ،گروه ســرمایهگذاری میراث فرهنگی ،فرابورس ایران ،توسعه مولد
نیروگاهی جهرم ،زرین آسی و بیمه دی نمادهای پربیننده فرابورس بودند.

