اخبار
ترخیص مشروط کاالهای ممنوعه
د
آغاز ش 

بع��د از تصمیم��ات اتخاذ ش��ده در رابطه با

تعیی��ن تکلیف کاالهای گ��روه  ، ۲۷اعالم
مسئوالن گم��رک از ش��روع ترخیص این
کااله��ا براس��اس ضواب��ط تعیی��ن شده و
کد رهگیری بانک حکایت
مش��روط به ارائه 
اس��فند س��ال

دارد .به گزارش ایسنا ،اواخر
بعد از
بود ک��ه س��رانجام 
گذشت��ه ،زمان��ی 
مدتها بحث و حواشی در رابطه با کاالهای

گروه  ۲۷ک��ه دارای اولویت ارزی غیرفعال
و به نوعی مشم��ول ممنوعیت واردات بود،
مسئوالن مربوطه ب��رای تعیین تکلیف این
حج��م از کاال تصمیم گی��ری کردند.این در
ب��ود که طبق اعالم مسئوالن گمرک
حالی 
ود  ۵۰میلیون
اد که حد 
برآورده��ا نشان مید 
دالر ک��االی گ��روه  ٢٧مشمول محدودیت
واردات به لحاظ شرایط ارزی شده و امکان
ترخیص نداشت.ام��ا تازهترین اعالم معاون
ارد که ترخیص
فنی گمرک از این حکایت د 
کاالهای گروه  ۲۷طبق ضوابط در دس��تور
ک��ار قرار گرفته و بر این اس��اس با توجه به
ود  ۳۰۰ردیف اظهارنامه
لیست ارائه شده حد 
خواهد شد.ارونق��ی افزود :بنا بر

را مشم��ول
شرایط تعیی��ن شده ترخیص کاالهای گروه
 ۲۷منوط به ارائه کدرهگیری بانک در کلیه
رویهه��ای وارداتی اعم از بانکی و غیربانکی
است .در عین حال که تامین ارز از محل ارز
خواهد شد.

أشخاص انجام
تغییر نرخ سو د بانکی با بررسی بیشتر
دریجی انجام شو د
وت 

م��ورد احتمال تغییر در نرخ

اقتصاد در

وزیر
س��ود بانکی گفت :طبیعت َا شرایط اقتصادی

حاضر ،اقتضائات جدیدی را طلب میکند ،اما
مورد بررسی بیشتری قرار گرفته
باید 
این امر 
و ب��ه تدریج انجام شود .ب��ه گزارش وزارت
تاکید
ژپسند 
فرهاد د 
امور اقتصادی و دارایی ،
باید در
ید 
کرد :نظام بانکی کشور در سال جد 
کنار تقویت طرف عرضه و اعطای تسهیالت
خود را
مستقیم به واحدهای تولیدی ،تمرکز 
بر حوزه مغفول مانده طرف تقاضا گذاشته و
از طریق اعط��ای تسهیالت به مردم جهت
خرید کاالی ایرانی ،نسبت به ساماندهی این

اقتصاد با بیان اینکه

حوزه اقدام کنند.وزی��ر
اعمال این سیاست را بهترین نوع حمایت از
تولید میدانیم ،افزود :بانکها در این ارتباط

توانند قراردادهایی را با بنگاههای تولیدی
می 
کنند و با این
منعقد 
یا س��ازمانهای اجرایی 
شود که برگشت پذیر
کار منابعی تزریق می 
مورد
ارد و اهداف 
بوده و ریسک کمت��ری د 
ه��د چه بسا که اگر
نظ��ر را نیز پوشش مید 
بنگاههای تولیدی ما تقاضای مکفی داشته
باشند ،این قدر سریع دچار چالش نمیشوند.
اقتصاد با بیان اینکه حوزه عرضه را نیز

وزیر
نباید و نمیتوان رها کرد ،خواس��تار سیاست

گذاری درس��ت و دقیق در ای��ن حوزه شد،
بهدط��وری که تأمین مال��ی پروژههایی که
پیشرفت ب��اال داشته و با تزریق منابع بانک
ب��ه بهره برداری می رس��ند ،در اولویت قرار
گیرند.
در سال کرونا هر  17ساعت یک
د
دش 
میلیار در متول 

عل��ی رغم شیوع کرونا ،امسال ،س��ال ثبت
بود
رکورد ب��رای ثروتمندترینه��ای جهان 

به طوریکه  5تریلی��ون دالر افزایش ثروت
اد بی س��ابقه
آورد و تعد 
برای آنها به ارمغان 
ای ب��ر میلیارده��ای جهان اف��زوده شد .به
اقتص��اد بین المل��ل فارس،

گ��زارش گروه
اقتصاد

رشد
رکود 
علی رغم شیوع کرون��ا و 
رآمد س��رانه اغلب قریب
منف��ی و کاهش د 
ب��ه اتفاق م��ردم جهان ،امسال ،س��ال ثبت
بود
رک��ورد برای ثروتمندتری��ن های جهان 

به طوریکه  5تریلی��ون دالر افزایش ثروت
اد بی س��ابقه
آورد و تعد 
برای آنها به ارمغان 
ای بر میلیاردهای جهان افزوده شد .در واقع
در سیستم س��رمایهداری حاکم بر جهان در
شرایطی که در بحران اقتصادی فقرا فقیرتر
ند و طبقه متوس��ط در اغلب کشورهای
شد 
ید اقتص��ادی قرار
جه��ان تحت فش��ار شد 
گرفت ،ثروت ثروتمن��دان با شتاب عجیبی
کنند این س��ال،
افزایش یافت.همه فکر می 
ب��ه هیچ س��الی شباهت نداشت ،ام��ا ما در
م��ورد همه گیری کرونا ح��رف نمی زنیم از

عرضه های عمومی سریع ،افزایش ارزهای
رمزنگ��اری شده و س��ر به فل��ک گذاشتن
اد
ارزش بازاره��ای ب��ورس م��ی گوییم.تعد 
میلیاردرهای فهرست ساالنه فوربس به رقم
بی س��ابقه  2755نفر رسیده که  660نفر از
افراد به
سال پیش بیشتر اس��ت .ثروت این 
رس��د که  8تریلیون

 131تریلیون دالر می
دالر از سال  2020بیشتر شده است.

زا دبوم خبر دا د

د دولت
دی 
دات ارزی بر اساس مصوبه ج 
ابالغ ضوابط نحوه ایفای تعه 

رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران
گفت :ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در
دویست و چهاردهمین جلسه خود ،مورخ
 ۱۵فروردی��ن ماه س��الجاری ،نسبت به
اصالح و تکمی��ل مصوبه جلسه یکصدو
هفتاد و هفتم س��تاد هماهنگی اقتصادی

اقدام ک��رد .ب��ه گ��زارش روابطعمومی
س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران ،حمید
زادب��وم اظهار داشت :تغییراتی در مصوبه

 177ایجاد شده که از آن جمله می توان
به تصویب امکان ایف��ای تعهدات ارزی
صادرکنندگان س��ال  97و بع��د از آن از
طری��ق واردات در مقابل صادرات خود یا
غی��ر مشروط به ثبت اظه��ار صادرکننده
مبن��ی بر در اختیار داشت��ن ارز مربوط به
پروانه ه��ای صادراتی در س��امانه جامع
تجارت اشاره کرد .ای��ن در حالیست که
در مصوبه  ، 177ای��ن امکان فقط برای

ایفای تعهدات ارزی س��ال  1398به بعد
وجود داشت .که بر اساس آن کمیته ماده

 3متشک��ل از س��ازمان برنامه و بودجه ،
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی  ،بانک
جهاد کشاورزی  ،وزارت
مرکزی  ،وزارت 
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی و به
مسئولیت وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
مهلت مذک��ور را بر اس��اس شماره ثبت
س��فارش به بانک مرکزی اعالم خواهد

کرد.مع��اون وزیر و رئیس کل س��ازمان
توس��عه تجارت ایران از دیگر اصالحات
انج��ام ش��ده در مصوبه یکص��دو هفتاد
هفتم س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت را
موضوعات مرب��وط به ترخیص کاالهای
کرد و ادامه داد :به استثناء
وارداتی عنوان 
مواردی که طبق قانون تعیین شده است
 ،گمرک جمهوری اس�لامی ای��ران باید
صرفا به آن دسته از کاالهای وارداتی که

ثبت س��فارش انها دارای اعالمیه تامین
ارز اس��ت اج��ازه ترخیص ده��د  ،ضمن
آنکه گم��رک جمهوری اس�لامی ایران
مجاز است بر اساس تعرفه های اعالمی
تایید وزیر
از س��وی وزارت صمت و ب��ا 
امور اقتص��ادی و دارایی  ،پیش از صدور
کد رهگیری
اعالمیه تامی��ن ارز ( بدون 
رصد کاالهای
) اقدام به ترخی��ص  90د 
اظهار شده کند.

د جایگزین فاینانس خارجی شو د
سرمایه مر دم در بورس میتوان 

داف اقتصا د کالن
دوقهای پروژه بورسی در کمک به اه 
کارکر د مغفول صن 
معتقد است
اقتصاد حمل و نقل 

گروه اقتصادی :کارشناس
راه ان��دازی صندوق های پروژه بورس��ی ع�لاوه بر آنکه
تأمین مالی پروژه های زیرس��اختی از محل بازار سرمایه
را انجام می دهد ،در هدایت نقدینگی به بورس هم مؤثر
است.از اواخر سال  ۹۸و اوایل سال  ۹۹که بازار سرمایه با
رشد باورنکردنی در جذب
اقب��ال عمومی مواجه شده و به 
محمد

س��رمایههای مردمی و س��رگردان دس��ت یافت،
اس�لامی وزیر راه و شهرسازی نیز در اوایل سال گذشته
از واگذاری تعدادی از پروژههای عمرانی در قالب صندوق
پروژه یا س��ازوکارهای مشابه آن به م��ردم از محل بازار
سرمایه خبر داد.به گزارش مهر ،این اظهارات اسالمی در
شد و اعالم کرد ۱۴ :پروژه
طی سال گذشته نیز بارها تکرار 
عمرانی زیرساختهای حمل و نقلی از محل بازار سرمایه
تأمین مالی میشود.همچنین حسن قالیباف اصل رئیس
سابق سازمان بورس و اوراق بهادار شهریور سال گذشته
از تعیین س��ازوکار صندوقهای پ��روژه در شورای عالی
اد و در خصوص تأسیس شرکتهای سهامی
بورس خبر د 
عام پروژه محور ،ابراز داشت :تأس��یس این شرکتها در
راستای تأمین مالی پروژههای سرمایه گذاری در شورای
عالی بورس به تصویب رس��ید.وی ادامه داد :مقرر شده تا
شرکتهای تأمین سرمایه و سهامداران عمده پروژههای
خود را در قالب یک شرکت س��هامی عام در س��ازمان به

ثبت برسانند .پس از ثبت شرکتها به عنوان سهامی عام،
خود را
رصد از سرمایه 
تواند  ۵۰الی  ۶۰د 
سهامدار عمده می 
کند و بالفاصله پس از پذیرش در فرابورس و
وارد 
به بازار 
بازگشایی نماد ،معامله صورت میگیرد.یک شرکت تأمین
سرمایه وابسته به بانک تخصصی بخش مسکن نیز سال
گذشته نسبت به راه اندازی یک صندوق پروژه برای تأمین
کرد
مالی قطعه گرمسار-سمنان از آزادراه حرم تا حرم اقدام 
میلیارد تومان از یونیتهای

و توانست در ی��ک روز ۳۰۰
مربوط به این صندوق را به فروش رس��انده هزینه احداث
این زیرساخت حمل و نقلی را تأمین مالی کند.
وزی�ر راه :راه آه�ن بیرجن د-یونس�ی از بورس تأمین

مالی میشو د

وزیر راه و شهرس��ازی در بهمن ماه س��ال قبل از عرضه
پروژه راه آهن بیرجند-یونسی به عنوان بخشی از خط آهن
اد که این
استراتژیک چابهار-سرخس در بازار سرمایه خبر د 
مهم تا کنون اتفاق نیفتاده است.این در حالی است که در
مولد اقتصادی از
اغلب کشورهای دنیا تأمین مالی بخش 
طریق بازارهای سرمایه و بهواسطه عرضه اولیه شرکتها
و پروژهها انجام میشود .به بیان دیگر ،یکی از نقشهای

بار مالی پروژههای زیربنایی جبران میشود ،شتاب توسعه
اقتصادی که متأثّر از توسعه متوازن زیرساختهای حیاتی
اقتصاد است هم افزایش مییابد.


صن دوقه�ای بورس�ی پ�روژه ،جایگزی�ن فاینان�س

خارجی

اصلی بازارهای مالی در کشورهای پیشرفته ،تأمین مالی
خواهند

برای پروژهها و شرکتهایی است که به تازگی می
وارد فعالیت اقتصادی شوند.بر خالف این رویه متداول اما

در کشور ما ،از ابتدای سال گذشته ،بازار سرمایه با دعوت
از مردم ،به جای عمق بخشی به بازار و تأمین مالی بخش
خرید و فروش س��هام
مولد اقتصاد ،به رونق بازار ثانویه و 

س��وق پیدا کرد .در حالی که در بازارهای مالی بینالمللی،
خرید و فروش س��هام ،تنها برای
ورود ب��ه ب��ازار ثانویه و 

کارشناس��ان متخصص امکان پذیر ب��وده و مردم عادی
خود را صرف ًا در ب��ازار اولیه که متعلق به تأمین
س��رمایه 
وارد میکنند.صندوقهای سرمایه گذاری
تولید است 
مالی 
پروژه محور که مجوز تأسیس آنها در شورای عالی بورس
کند تا مردم
تواند بستری را فراهم 
مصوب و صادر شد ،می 
ب��ه جای حضور در بازار پر ریسک ثانویه و متحمل شدن
زیان مالی به واسطه نداشتن دانش و تخصص کافی ،در
رصد ریسک پایینتر س��رمایه گذاری
بخش��ی از بازار با د 
کرده و عالوه بر این ک��ه نارضایتیهای اجتماعی ناشی
مولد
از نوس��انات ذاتی بازار ثانویه اتفاق نمیافتد ،بخش 
کند تا
خود را مرتفع 
بتواند بح��ران تأمین مالی 
اقتصادی 
خود را بازیابی کند؛ چیزی
اقتصاد کشور ،

به این واس��طه
رآمد ثابت
شبیه س��اختار صندوقهای سرمایه گذاری با د 
که سرمایه گذاران اگرچه ممکن است از سودهای کمتری
خرید و فروش مستقیم سهام برخوردار شوند ،اما
نسبت به 

سپردههای
سود بیشتری از 
توانند به 
با حداقل ریسک می 
بانکی دس��ت یافته و ریسک کاهش ارزش س��هام را به
صندوق منتقل کنند.
توس�عه زیربناهای حم�ل و نقلی را میت�وان مر دمی

کر د

اقتصاد

جواد شاهجویی ،کارشناس
محمد 
د رهمین ارتباط ،
حمل و نقل در خصوص صندوقهای پروژه اظهار داشت:
در حال حاضر تنها بخشی از توسعه زیربناهای حمل و نقلی
س��ود آن شریکند،
که مردم یا در تأمین مالی اصل آن یا 
بخش آزادراهی اس��ت که یا از محل س��رمایه گذاری در
د از آزادراهها که
احداث آن یا از محل پرداخت عوارض ترد 
سود سرمایه منجر میشود ،این اتفاق
به بازگشت اصل و 
رخ میده��د.وی افزود :این در حالی اس��ت که با تسهیل
فرآیند تأس��یس صندوقها و شرکته��ای پروژه
ش��دن 
محور ،توسعه منطقهای که در سالهای گذشته با استفاده
از بودجه عمرانی مصوب شده در لوایح بودجه سنواتی انجام
میگرفت ،در قالب پروژههایی شفاف و با قابلیت نظارت
به مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار میشود.
شاهجویی ادام��ه داد :همین موضوع ،بار مالی پروژههای
اقتصاد اس��ت را

تولید و
زیربنای��ی که الزمه پیشرفت در 
از روی دوش دول��ت برداشت��ه و عالوه بر آن ،به تکمیل
پروژههای عمرانی سرعت می بخشد .به بیان دیگر عالوه
بر اینکه بخشی از کسری بودجه دولت به واس��طه انتقال

ایجاد صندوقهای پ��روژه محور در
وی درب��اره ضرورت 
کرد و گفت :در شرایطی که دولت
ساختار بازار سرمایه اشاره 
به واسطه کسری بودجه امکان تکمیل به موقع پروژههای
ورود سرمایه
ارد و از سوی دیگر شرایط برای 
زیربنایی را ند 
گذاران خارجی و استفاده از وامهای بین المللی یا فاینانس و
ورود مردم
وجود ندارد ،الزم است زمینه الزم برای 
امثال آن 
به عرصه سرمایه گذاری در پروژههای زیربنایی فراهم شود.
اعتماد برای
ایجاد 
تأکید کرد :حضور مردم مشروط بر 
وی 
تواند لیست بلندباالی پروژههای نیمه تمام عمرانی
آنها می 
را سر و سامان داده و زمینه ساز شکوفایی اقتصادی کشور
روند معمول تأمین اعتبار
شود .در غیر این صورت و با ادامه 
برای پروژههای زیربنایی ،تکمیل نشدن پروژههای معطل
مانده و طوالنیتر شدن لیست پروژههای نیمه تمام عمرانی
اقتصاد حمل و نقل

در کشور اجتناب ناپذیر است.پژوهشگر
ادام��ه داد :برای مثال ،هم اکن��ون بیش از  ۸۰پروژه ریلی
بخواهد با فرآیندهای فعلی

ارد که اگ��ر
وجود د 
در کش��ور 
کشد تا تکمیل
تأمین اعتبار شود ،بالغ بر  ۶۰سال طول می 
شوند .آن هم در صورتی که در این مدت پروژه جدیدی به
ورود مردم
مجموع پروژههای ریلی اضافه نشود .در حالی که 
فرآیند تأمین مالی و حتی ساخت و
و بخش خصوصی به 
تواند نیاز به یک شبکه ریلی
بهره برداری از این پروژهها می 
منطبق با اس��تعدادهای اقتصادی کشور را در مدت زمانی
کوتاه به صورت کامل مرتفع کند.این کارشناس اقتصادی
فواید انتقال پروژههای عمرانی به بازار س��رمایه را
از دیگر 
هدایت نقدینگی به بورس دانست و افزود :در سال گذشته
مطابق با اعالم بانک مرکزی ،به صورت میانگین ماهانه
میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور به واسطه

 ۷۴هزار
س��ود س��پرده تسهیالت بانکی افزوده شده است؛
اعطای 
رشد نقدینگی به س��متی درست
از آنجایی که این میزان 
ایجاد تورم شده اس��ت؛ در حالی
هدایت نمیشود ،موجب 
ک��ه با همین حجم از افزایش نقدینگی در طول یک ماه،
میت��وان پروژههای ریلی مهم از جمله خط آهن چابهار-
سرخس ،رشت-آستارا ،کرمانشاه-خسروی ،شلمچه-بصره
و رشت-کاس��پین را تأمین مالی کرده و از این طریق هم
مولد برای
نیاز زیرس��اختی کشور را تأمین و هم سودآوری 
ایجاد کرد.
مردم و سرمایه گذاران 

استا د اقتصا د دانشگاه اهواز تشریح کر د

اقتصاد دانشگاه اهواز گفت :براس��اس

اس��تاد

آمارها ای��ران در دو ماه اخیر دو و نیم میلیون
بشکه نفت فروخته ،موضوعی که در سه سال
گذشته بی س��ابقه بوده اس��ت.مرتضی افقه؛
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز
در خصوص چرایی شش برابری تورم کاالهای
اساسی و فشار مضاعفی که در سال گذشته بر
شد به دانشجو گفت:
وارد 
اقشار ضعیف جامعه 
بعد از دفاع مقدس
اقتصاد ایران 

اصل مشکل
آغ��از شد ،به ای��ن دلیل نمیت��وان مدیریت
نقد
مورد 
اقتصادی کش��ور را در دوران جنگ 

دبیر سه ده ه
داوم سوء ت 
دن نرخ تورم حاصل ت 
 ۶برابر ش 

اد چرا که مساله مهم در آن زمان ،حفظ
قرار د 
امنی��ت و مقابله با هر گون��ه حمله و تعدی و
تجاوز به کشور بود ،اما از پایان جنگ تا کنون
د
سوء تدبیرها ،سیاست گذاریهای غلط و متعد 
در دورههای مختلف دولتها و دس��تگاههای
مختلف در افزایش نرخ تورم تا رسیدن به اینکه
معیشت مردم در یک س��ال شش برابر تورم
یافته موثر بوده است.وی در ادامه خاطرنشان
کرد :بنده معتقدم در کنار دولت ،سایر نهادها و
خود مجلس به
ارگانها حتی ق��وه قضائیه و 
برخورد کافی با مفسدان

دلی��ل عدم نظارت و

و اخاللگ��ران اقتصادی در چهار دهه گذشته،
موجود

وجود آمدن وضعی��ت
همگی در ب��ه 
هستن��د و آنها نیز در افزایش تورم بر

مقصر
سبد معیشتی مردم نقش ویژهای دارند.عضو

هیئت علمی دانشگاه اهواز در این باره تصریح
وجود
یاد شده در به 
کرد :تمامی دستگاههای 
موجود س��هیم هستند .حتی

آوردن وضعیت
میزان آس��یب پذیری ما از تحریمها که فشار
کرد به این دلیل است
وارد 
مضاعفی به مردم 
اند
که مسوولین در سه دهه گذشته نتوانسته 
وابستگی به فروش نفت خام را کاهش دهند،

بنابراین با تحریم نفتی مشکالت ناشی از سوء
مدیریتها مشخص شد .عضو هیئت علمی
دانشگ��اه اه��واز در این باره گف��ت :دولت در
خود
یکی دو سال گذشته اموال و داراییهای 
را ت��ا جای ممکن به فروش رس��اند ،تا جایی
که میتوانست از مردم در قالب عرضه اوراق
بدهی برای تامین بودجه پول گرفت ،بنابراین
بود که
در سال آخر چیزی برای فروش نمانده 
نتیجه آن به کسری بودجه و افزایش نقدینگی
انجامد کشی��ده شد ،بنابراین
ک��ه به تورم می 
افزایش شش برابری ن��رخ تورم در کاالهای

اساس��ی با مسائل عنوان شده مرتبط است و
به یک باره و یک شبه صورت نگرفته است.
اقتصاد دانشگاه اهواز در پاسخ به اینکه آیا

استاد

باید منتظر افزایش نرخ تورم
سال جاری هم 
در همه کاالها بخصوص کاالهای اساس��ی
شود
باشیم گفت :با توجه به اینکه احساس می 
نشانههای بازگشت به برجام و مصالحه آمریکا
رسد در
دیده میشود ،ضمن اینکه به نظر می 
زمینه فروش نفت وضعیت نسبت به دو س��ه
عادیتر میشود ،میتوان امیدوار
سال گذشته 
بود که تورم کمتر شود.


معاون وزیر صمت خبر داد؛

شد
الزام به دریافت مجوز برای شروع کسب وکار حذف 

سادهس��ازی
معاون وزیر صمت گفت :با اجرای مصوبه 
مراحل راهان��دازی کسب و کار ،شروع یک کسبوکار
بود و
خواهد 

تعهد متقاض��ی
صرف��ا با خوداظه��اری و 
بررس��یهای پیشینی به نظارت های پسینی تغییر می
سعید زرندی در خصوص
یابد.به گزارش وزارت صمت ،
برنامهها و اقدامات وزارت صمت در راس��تای توس��عه
و رون��ق در بخش تولید ،با اشاره به نظرس��نجی انجام
ش��ده از نخبگان صنعتی و فع��االن اقتصادی در حوزه
تولید کشور ،گفت :همانطور که پیشتر نیز اعالم شده

اس��ت ،در نظر س��نجی انجام شده از نزدیک به هزار

خود از
صن��دوق بینالمللی پ��ول پیشبینی 
اقتصاد جهان در س��ال  ۲۰۲۱را به ۶

رش��د

رش��د اقتصادی ایران

اد و
رص��د افزایش د 
د 
رصد اعالم کرد.به
در س��ال  ۲۰۲۰را  ۱.۵د 
گ��زارش باشگاه خبرنگ��اران جوان،صندوق
ارد
ک��رد انتظ��ار د 
بینالملل��ی پ��ول اعالم 
رشد کند.
رصد در  ۲۰۲۱
اقتصاد جه��ان  ۶د 


نخبه صنعتی کش��ور ،فضای کسب و ک��ار به عنوان
تولید عنوان
رشد و رونق 
یک��ی از مهمترین عوامل در 
تاکید بر اینکه
شد.مع��اون طرح و برنامه وزیر صمت با 
تسهیل و تسریع در شروع فعالیتهای اقتصادی یکی
بهبود فضای کسب وکار و به
از شاخصه��ای مهم در 
تولید است،
دنبال آن افزایش جذب س��رمایه به بخش 
تصریح کرد :در همین راس��تا ،ش��ورای عالی اداری در
سادهسازی
بهمن س��ال گذشته مصوبهای را به منظور 
ک��رد که در آن
مراح��ل راهان��دازی کسب و کار ابالغ 
مورد توجه ق��رار گرفت.زرندی با توضیح
این موضوع 

اینکه مصوبه مذکور ،دس��تگاههای اج��رای متولی یا
کند تمامی
همک��ار در ص��دور مجوزها را موظ��ف می 
الزامات و مقررات ذیربط را در ابتدای کار به متقاضیان
فعالیتهای اقتصادی اطالع دهند ،بیان کرد :با اجرای
توانند درخواست
این مصوبه ،متقاضیان کسب و کار می 
خ��ود را ب��رای شروع کار ب��دون هیچ پی��ش شرط و

درگی��ر شدن در فرآیندهای اداری خ��اص ارائه داده و
خود شوند.طبق توضیحات معاون طرح
پیگی��ر فعالیت 
و برنام��ه وزارت صمت به موج��ب این مصوبه ،شروع
تعهد متقاضی
یک کسبوک��ار صرف ًا با خوداظهاری و 

دی اقتصا د ایران در سال ۲۰۲۰
د  ۱.۵درص 
رش 

اقتصاد

رشد
آخرین پیشبینی این صندوق از 
رصد بود.
جهان در م��اه ژانویه برابر با  ۵.۵د 
گسترش واکسیناسیون کرونا باعث افزایش
رقم پیشبینی صندوق بینالمللی پول شده
ارشد صندوق
است.گیتا گوپینات ،اقتصاددان 
بینالملل��ی پ��ول در گزارش ای��ن صندوق
وجود
اقتصاد جه��ان گفت« :با 

از دورنمای

م��ورد همهگیری ویروس

بیثبات��ی باال در
رس��د راه��ی برای بیرون
کرونا ،به نظر می 
رفت��ن از این بحران اقتصادی و س�لامتی
تولید
رشد 
شود 
باز شده است».پیشبینی می 
ناخالص داخلی جهان ب��رای  ۲۰۲۲برابر با
باشد در حالی که قب ً
رصد
ال  ۴.۲د 
رصد 
 ۴.۴د 
تولید ناخالص جهان
رش��د 

اعالم شده بود.

نسبت به رعایت دستورالعملها و مقررات مصوب است
تعهد از طرف متقاضی ،بالفاصله مجوز
و پ��س از ارائه 
خواهد شد.وی در ادامه با

آغ��از فعالیت برای وی صادر
بی��ان اینکه اجرای این مصوب��ه موجب تغییر و تبدیل
نظارت دستگاههای مسئول از بررسیهای پیشینی به
ایجاد
نظارتهای پسینی میشود ،افزود :در این طرح با 
ید نظارتی حین اج��را ،اگر هر گونه
س��ازوکارهای جد 
انح��راف از ضوابط و مقررات ص��ورت گیرد ،بالفاصله
نسبت به ابطال مجوز ،تعلیق مشروط ،تذکر برای رفع
خواهد شد.

نقص و سایر جرایم و ضوابط تنبیهی اقدام

رصد بود.البته
در  ۲۰۲۰مع��ادل منفی  ۳.۳د 
اقتصاد

بهب��ود

روند
اد 
گوپین��ات هش��دار د 
نخواهد

جهان در تم��ام نقاط دنیا یکس��ان
تولید
رصد 
بود.صندوق بینالمللی پول  ۵.۱د 
ناخالص داخلی را برای اقتصادهای پیشرفته
در س��ال جاری میالدی پیشبینی میکند.
تولی��د ناخالص داخلی

رشد
رود 
انتظار م��ی 

آمریکا در سال جاری از سطح قبل از بحران
کرون��ا فراتر رود ،ولی در س��ایر اقتصادهای
پیشرفته در  ۲۰۲۲به س��طح قبل از بحران
کرونا برسد.در بین اقتصادهای نوظهور و در
تولید
حال توس��عه ،چین در  ۲۰۲۰توانست 
خ��ود را به س��طح قبل از
ناخال��ص داخلی 
بحران کرونا برساند.
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اخبار
د در آستانه ماه
دی 
«کمک معیشتی» ج 
مبارک رمضان ،برای  ۶۰میلیون نفر
د
دش 
واریز خواه 

بر اس��اس اع�لام رئیس جمه��ور« ،کمک
ید در آستانه ماه مبارک رمضان،
معیشتی» جد 
خواهد شد .به

برای  ۶۰میلی��ون نفر واری��ز
گزارش تسنیم ،رئیس جمهور در دس��توری
ب��ه نوبخت ،رئیس س��ازمان برنامه و بودجه
خواس��تار واری��ز یک نوبت کم��ک معیشتی
ید در آس��تاه ماه رمضان شد .الزم به ذکر
جد 
اس��ت ،کمک معیشتی به حساب یارانه60 ،
میلیون نفر واریز میشود.بر اس��اس مصوبات
ستاد ملی مبارزه با
مجلس شورای اسالمی و 
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی
کرونا به 
هر نف��ر ماهیانه  120هزار توم��ان پرداخت
افراد ب��ا دارا بودن مشخصات
شود .به س��ایر 
خواهد

زیر ماهیانه  100هزار تومان پرداخت
شد.افرادی که هیچ ی��ک از اعضای خانواده
آنها حقوق دریافت نمیکنند ،افرادی که هیچ
یک از اعضای خانواده آنها بیمه پرداز نباشند،
افرادی که اعضای خانوارشان طبق شاخص
باشند و
رآمد حداقلی برخوردار 
های بانکی از د 
افرادی که در گروه یارانه معیشت بگیر باشند.
روحان��ی گفت :در روزه��ای اول ماه رمضان
یک نوبت اضافی از یارانه کمک معیشتی به
 60میلی��ون نفر پرداخت میشود .یک کارت
اعتباری در اختیار مردم قرار میدهیم که نیاز
به مراجعه به بانک ندارد .پشتوانه این کارت
تواند س��هام عدالت باشد .برای
اعتب��اری می 
برخی به ازای هر نفر  7میلیون تومان و برای
خواهد داشت.

برخی  14میلیون تومان اعتبار
پر داخت  ۲۱میلیون تومان وام به هر
خانوار  ۳نفره با کارت اعتباری سهام
دالت
ع

رئیس جمهور اعالم کرد ،یک خانوار سه نفره
دارای برگ س��هام عدالت  ۵۰۰هزار تومانی،
میتواند تا  ۲۱میلی��ون تومان اعتبار در قالب

کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کند .به
گزارش تسنیم،بر اساس تصمیمات اتخاذ شده
س��تاد اقتصادی دولت که از سوی رئیس

در
جمهور اعالم شد ،مقرر شده است که به ازای
هر برگ سهام عدالت  10میلیون تومانی 14
میلیون اعتبار و برای هر برگ س��هام عدالت
 500ه��زار تومانی  7میلیون تومان اعتبار در
کارتهای س��هام عدالت لح��اظ شود.به گفته
رئیس جمهور ،بر این اس��اس یک خانوار سه
میتواند تا  21میلی��ون تومان اعتبار در

نف��ره
قال��ب کارت اعتباری س��هام عدالت دریافت
کند.ب��ه گ��زارش تسنیم ،ه��دف از اعطای
کارتهای اعتباری به پشتوانه سهام عدالت،
افزای��ش نقدینگی س��هامدارن ب��ود .بر این
اساس شرکت سپرده گذاری مرکزی از سوی
فرایند
ش��ورای عالی بورس و بانک مرکزی ،
اعطای توثیق سهام عدالت را انجام میدهد.
تاکنون بیش از  6هزار درخواس��ت از س��وی
مشموالن س��هام عدالت به شرکت س��پرده
گذاری ارس��ال و توثیق ش��د .در حال حاضر
 2بانک ملی و تجارت زیرس��اخت های الزم
اس��فند

اند بطوریکه بانک ملی
را انجام داده 
م��اه  99و بانک تجارت از  7فروردین 1400
اق��دام به پرداخت تسهیالت به س��هامداران
کرده اند.
د کاالهای اساسی وار داتی
درص 
د گوشت و مرغ بو د
نها دههای تولی 

س��خنگوی گمرک گفت :در سال  99بیش
از  23میلیون و  107هزارتن کاالی اساس��ی
میلیارد و  29میلیون و  13هزار

به ارزش 12
ش��د که
و  305دالر از گمرک��ات ترخی��ص 
خوراک دام و طی��ور با بیش از  13میلیون و
رصد وزن کل کاالهای
 438هزار ت��ن  58د 
خود
اساس��ی ترخیص شده از گمرکات را به 
سید روح
اختصاص دادند .به گزارش گمرک ،
اله لطیفی س��خنگوی گمرک اظهار داشت:
سه کاالی ذرت ،جو و کنجاله سویا به عنوان
تولید مرغ و گوشت جمعا با وزن
نه��اده های 
 13میلیون و  438هزار و  493تن و به ارزش
میلیارد و  741میلیون و  216هزار و 291

سه
رصد ارزش کل
رص��د وزن و  31د 
دالر 58 ،د 
واردات  25گروه کاالهای اساسی را در بر می
گیرد.وی افزود :ذرت با  9میلیون و  782هزار
میلیارد و  498میلیون

و  806تن به ارزش دو
و  957ه��زار و  141دالر ،در صدر کاالهای
وارد شده
وارداتی کشور و کاالهای اساس��ی 
قرار دارد .کنجاله سویا با یک میلیون و 819
ه��زار و  637تن به ارزش  793میلیون 938
هزار و  821دالر و جو با یک میلیون و 836
ه��زار و  50تن به ارزش  457میلیون و 320
وارد شده
هزار و  329دالر ،نهاده های دامی 
در سال  99بودند.

