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نامه  ۶۰نماینده به وزیر صنعت در انتقاد از
کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی

...
خبر

نقدهای بودجه ای رئیس دیوان محاسبات به
عملکرد  8ماهه امسال

از انحراف در اوراق مشارکت و خزانه تا
کسری  10هزار میلیاردی بودجه سالمت
محمد اکبری  -روز گذشته ،رئیس دیــوان محاسبات در
گزارشیعملکردهشتماههبودجه96راارائهکرد.گزارشی
کهازتحققنیافتنبخشیازدرآمدهایمالیاتیبهدلیلکامل
اجرانشدنطرحجامعمالیاتیخبر  وراجعبهانحرافاوراق
مشارکت و اوراق خزانه از اهداف اصلی خود و فساد ناشی از
معافیتهایگمرکیومالیاتیهشدارمیدهد.
به گــزارش خبرنگار پارلمانی خراسان ،عادل آذر با ارائه
گزارشی از عملکرد هشت ماهه بودجه  96به دالیل تحقق
نیافتن درآمدهای مالیاتی اشاره داشت و گفت :متاسفانه
اعمال معافیتهای مالی و گمرکی موجب فرار مالیاتی
شده است .وی افزود :اجرا نشدن طرح کامل و فراگیر جامع
مالیاتییکیازعلتهاییاستکه ۷۲۱میلیاردتومانخرج
اینطرحشدهاست.همچنیناستقرارنیافتنصندوقهای
مکانیزه فروش نیز از دیگر دالیل تحقق نیافتن درآمدهای
مالیاتی است .آذر خاطرنشان کرد :بخشی از وصول نشدن
درآمدهای مالیاتی به شرکت های دولتی برمی گردد که
معادل  ۱۴هزار میلیارد ریال است و این جای بررسی دارد
ومعلومنیستچرادولتدراینزمینهکارینکردهاست.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه به وضعیت انتشار
اوراق مشارکت از سوی دولت اشاره کرد و افــزود :اوراق
مشارکت و اسناد خزانه از مسیر اصلی خودش که سامان
دهیکوتاهمدتبدهیهایدولتبودهمنحرفشدهاستو
بایدبرایآنفکریشود؛پیشنهادمادردیوانمحاسباتاین
است که به جای این ها به سمت انتشار اوراق صکوک اجاره
ای برویم.در این قسمت الریجانی رئیس مجلس نیز ضمن
تایید سخنان رئیس دیوان محاسبات ،خطاب به نوبخت
تصریح کرد :بر اساس گزارش دیوان محاسبات تاکنون
 ۱۱۶درصد انتشار اوراق داشته اید که این یعنی از سقف
مجاز باالتر رفته و خالف برنامه ششم است.
رئیس دیوان محاسبات درباره موضوع هدفمندی یارانه ها
نیز بیان کرد :اگر حذف دهک های پردرآمد به طور جدی
دنبال نشود و به این سمت نرویم تمام بودجه عمومی را
باید به یارانه و حقوق کارکنان و صندوق های بازنشستگی
اختصاص دهیم .الریجانی هم با تایید این صحبت آذر،
تاکید کرد :رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس
سازمانبرنامهوبودجهبایدباهمبنشینندویکفرمولبرای
جدا کردن افراد نیازمند و غیرنیازمند طراحی کنند .رئیس
دیوان محاسبات در پایان با اشاره به وضعیت اجرای طرح
تحولنظامسالمتگفت:میزانتحققمنابعموردنیازطرح
تحول سالمت امسال  ۴۰درصد بوده و  ۱۰هزار میلیارد
تومان در این بخش کسری داریم ،بنابراین باید از االن برای
آن فکر مناسبی شود.
در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که پیش
بینی دولت از فروش نفت ،بشکه ای  ۵۰دالر بود ،گفت:
مجلس در مصوبه خود این میزان را به ۵۵دالر افزایش داده
بود که تحقق پیدا نکرد .محمد باقر نوبخت با اشاره به این که
در شش ماه اول امسال  614هزار نفر نسبت به شش ماهه
سالگذشتهواردبازارکارشدند،تصریحکرد 795:هزارنفر
مشغول به کار شدهاند؛ این در حالی است که 181هزار نفر
ازبیکارانسالهایگذشتهنیزمشغولبهفعالیتشدند.

پوند

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

یکعضوکمیسیونصنایعمجلسازنامه 60نمایندهبهوزیرصنعتبرایکاهشتعرفهوارداتخودروهایهیبریدیخبرداد.مقدسیبااشارهبهاینکه
درصدوارداتخودروهایهیبریدینسبتبهمیزانکلوارداتخودرورقمزیادینیست،اظهارکرد:درکالنشهرهابایدسیاستهایتشویقیبرای
استفادهازخودروهایهیبریدیوبرقیاعمالشودامامتأسفانهدرتصمیماخیردولتتعرفهخودروهایهیبریدیازپنجدرصدبه 45درصدرسیدهاست.

ارز وطال

دالر

یورو

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 800( 46.200

)0( 58.000

7.196 ) 3.500(66.000

12.578

1.448.000

14.800.000

) 50.000( 15.400.000

7.530.000

4.500.000

2.700.000

(دالر)

مقدار

تهران

) 16( 45.413

) 168( 56.500

7.196 ) 1.667(63.985

12.578

1.443.370

14.780.000

) 75.000( 15.225.000

7.470.000

4.450.000

2.850.000

) 4( 1.337

تغییر

وعده مجدد کاهش نرخ ارز همزمان با تحلیل جدید بانک مرکزی
درباره دالیل گران شدن دالر

ردپای  21هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی گفت :پیش بینی
میکنیم با توجه به سیاستها و اقدامات بانک
مرکزی در روزهــای اخیر و کاهش التهابات
جامعه ،روند نرخ ارز کاهشی خواهد شد و به
تعادل ماههای گذشته باز خواهد گشت .به
گزارشصداوسیما،سیفگفت:برایعملیاتی
شدنیکسانسازینرخارز،مانیازبهاطمیناناز
وجودکانالهایبانکیکافیداریمدرحالیکه
هماکنونوضعکانالهایبانکیمطلوبنیست
و یکی از پیش نیازهای این امر ،افزایش سرعت
دراتصالشبکهبانکیایرانبهشبکههایبانکی
بینالمللیوپذیرشاستانداردهایبانکیبین
المللی است.وی افزود :برای دستیابی به این
هدف،دولتدوالیحهبهمجلسدربارهضوابطو
مقرراتحاکمبرپولشوییتقدیمکردهاستکه
اگر این دو الیحه در مجلس تصویب شود اثرات
بسیار مثبتی در تنظیم روابط ما با نظام بانکی
بین المللی خواهد داشت.سیف همچنین
دربــاره نرخ ارز افــزود :پیش بینی میکنیم با
توجه به سیاستها و اقدامات بانک مرکزی در
روزهــای اخیر و کاهش التهابات جامعه ،این
روند کاهشی خواهد شد و به تعادل ماههای
گذشته باز خواهد گشت.وی افزود :روند چهار



تاپنجسالگذشتههمینبودهکهنرخارزدردو
ماه آذر و دی افزایش یافته و در اسفند متعادل
میشود.ازسویدیگر،حیدریمعاوننظارتی
بانک مرکزی همچنین درباره نوسانات نرخ
ارز در هفتههای اخیر  ،گفت :برخی اظهارات
غیرکارشناسی از جمله این که قرار هست از
سپردههای بانکی مردم مالیات گرفته شود،
موجب ترس مردم میشود و عدهای نگران
می شوند و پول خود را از بانک خارج می کنند
و بهدنبال خرید دالر میروند .وی افزود :در
باره موضوع مؤسسات اعتباری 21 ،هزار و
 500میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق
شد که بخشی از آن بهسمت بــازار ارز و دالر
رفت و موجب افزایش تقاضا شد درحالی که
عرضه محدود بود.

...
بورس



شاخص کل

99.224

شاخص

596

معاون نظارتی بانک مرکزی اعالم کرد:

وعده تسویه با همه سپرده گذاران مؤسسات غیرمجاز تا پایان بهمن
معاوننظارتیبانکمرکزیازتسویهباسپرده
گــذاران موسسات غیرمجاز تا پایان بهمن
خبر داد و گفت که بخشی از  21.5هزار
میلیارد تومان پول جدیدی که برای تسویه
حسابباسپردهگذاران،بهبازارتزریقوروانه
بازار ارز شد باعث تالطم در این بازار شد .به
گزارش فارس ،فرشاد حیدری در نشست
مشترکمسئوالناقتصادیدولتبااعضای
کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارکرد :تا
پایاناینهفتهاطالعیهبانکمرکزیدرباره
موسساتمالیغیرمجازصادروتاپایانبهمن
کار تسویه حساب با همه سپرده گــذاران
تعاونیهایمالیغیرمجازخاتمهیافتهتلقی
می شود.وی ضمن تشریح وضعیت تسویه
حساب با سپرده گــذاران موسسات ثامن
الحجج ،فرشتگان ،افضل ،وحدت و البرز و
بدرتوس،افزود:درهمینموضوعمؤسسات
اعتباری 21 ،هزار و  500میلیارد تومان
پولتازهبهاقتصادتزریقشدکهبخشیازآن
بهسمتبازارارزودالررفتوموجبافزایش
تقاضاشددرحالیکهعرضهمحدودبود.این
اظهارات حیدری در حالی است که رئیس
جمهور در گفت وگوی تلویزیونی اخیر خود
(دوشنبه 2بهمن)اعالمکردهبودکهتاکنون

بانکمرکزی 11.5هزارمیلیاردتومانبرای
حلمشکلموسساتاعتباریپرداختکرده
است.حیدری با اشــاره به برنامه واگــذاری
داراییهایمنجمدشدهبانکها،اظهارکرد:
در سه سال گذشته  35هزار میلیارد تومان
سهام و امالک بانک ها آزاد شده و امیدواریم
تاپایانتیرسالآیندههمینمیزانواگذاری

وفروشانجامشودتااینمبالغصرفافزایش
سرمایهبانکهاشود.ویاصالحکارمزدهارا
یکیدیگرازبرنامههایبانکمرکزیدانست
و افزود :در این راه بیش از هزار مورد اصالح
انجام شد امــا سازمان حمایت از مصرف
کنندگان موضوع را به تعزیرات ارجاع داد
که منتظر اعالم نظر این سازمان هستیم.

خبر مرتبط

آشنا:جز روحانیکسیجسارتتعطیلیموسساتغیرمجازرانداشت
حسامالدین آشنا در رشته توئیتهایی درباره موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نوشت:
جز روحانی کسی جربزه و جسارت جمع کردن این بساط کثیف را نداشت .به گزارش
ایسنا ،متن این توئیتها به شرح زیر است:پشت هر کدام از این موسسات و صندوق ها
چنان محکم بوده که تا کارشان به رسوایی نکشید امکان برخورد با آن ها وجود نداشته
است؛ وقتی هم که کارشان خراب شد دولت را مجبور کردند از جیب ملت بدهی ها را
بپردازد .رئیس یکی از این صندوق ها چه بسا با اسلحه می رفت داخل بانک مرکزی و
تهدید می کرد.جز روحانی کسی جربزه و جسارت جمع کردن این بساط کثیف را نداشت.
او هزینه مبارزه بی امان با نزولخواران تسبیح به دست و پینه بر پیشانی را میدهد .آن
ها مطمئن بودند به خاطر گروگان گرفتن میلیونها سپردهگذار خرد ،میتوانند بساط
باجگیری خود را حفظ کنند.این یکی از مینگذاریهای اصلی در راه استفاده از منابع
مردمی برای توسعه ملی بود .روحانی گفت مرگ یک بار شیون هم یک بار.

...

خصوصی سازی

شاخص کل بورس ،یک کانال دیگر را هم فتح کرد؛
این بار به کمک هلدینگ ها

سردارکوثری:اطالعیازدستورواگذاریبنگاههای
اقتصادیسپاهوارتشندارم

شاخص کل بورس تهران ،در حالی دیروز وارد کانال  99هزار واحدی
شد که شرکت های چندرشته ای سرمایه گذاری و هلدینگ ها بیشترین
کمک را به رشد شاخص کردند .شاخص کل دیروز با رشد  596واحدی
برای اولین بار به سطح 99هزار و 224واحد رسید .گسترش نفت و گاز
پارسیان ،سرمایه گذاری غدیر و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
معدنیگلگهر،چادرملووملیمس
کشوریدرکنارشرکتهایفلزیو
ِ
بیشترین کمک را به رشد شاخص کردند .گفتنی است در حالی شاخص
کل در آستانه  100هزار تایی شدن قرار گرفته است که به نظر می رسد
هلدینگهاوشرکتهایسرمایهگذاریهنوزظرفیترشدبیشتررادارند.

اعتمادآنالین -سرداراسماعیلکوثری،جانشینفرماندهقرارگاهثارا...
گفت :از جزئیات دستور رهبری مبنی بر واگذاری بنگاههای اقتصادی
سپاهوارتشخبرندارداماتاکیدکردسپاههیچگاهواردکارهایاقتصادی
نشدهوفقطفعالیتعمرانیدرچارچوبقانوناساسیکردهاست.بهگفته
وی،طبققانوندرزمانصلحنیروهایمسلحبایدبهدولتکمککنند؛بر
ایناساسسپاهبعدازجنگکارهایعمرانیکهشرکتهایدیگرتوانایی
انجام آن را ندارند ،انجام داده است .وی تاکید کرد« :مسلما اگر شرکت
هایخصوصیتواناییوتوانمندیانجامفعالیتعمرانیراداشتهباشند
آنپروژهبهنیروهایمسلحدادهنمیشود.



...
نیرو

هشدار برق آبی وزیر نیرو

حسین بردبار -وزیر نیرو با اشــاره به مسئله کم آبی ناشی از کاهش
بارندگی بی سابقه در کشور اعالم کرد :سال آینده با توجه به کم آبی و
خشکسالیموجود،مشکالتزیادیدرزمینهمصرفآبوتولیدانرژیبه
ویژهکاهشظرفیتتولیدبرقازنیروگاههایبرقآبیخواهیمداشت.به
گزارش خراسان ،رضا اردکانیان با بیان این که "وقت" منبع تجدیدناپذیر
فعالیتهایمدیراناست،گفت:گاهیدیدهمیشودکههنوزبامکانیزم
های دهه  60و با نشستن در جلسات غیرضروری ،وقت را که یک منبع
تجدید ناپذیر است از بین می بریم.معاون جدید برق وانرژی وزیر نیرو در
حاشیهاینمراسمدرپاسخبهپرسشخبرنگاریدربارهافزایشقیمتبرق
گفت:فعالوزارتنیروتصمیمیدراینبارهنگرفتهاست.

ایران نوزدهمین دارنده ذخایر ارز و طال
جدیدترین گزارش سازمان اطالعات مرکزی آمریکا از
میزان ذخایر ارز و طالی کشورهای جهان حاکی است،
میزان ذخایر ارز و طالی ایران در پایان سال  2016به
حدود 133میلیاردو 700میلیوندالررسیدهوایراناز
اینمنظردربینبیشاز 170کشوردنیا،درردهنوزدهم
قرارگرفتهاست.اینگزارشهمچنیننشانمیدهدکه
در سال ،2017ذخایر ارز و طالی ایران به بیش از132
میلیاردو 600میلیوندالررسیدهکههمچنانرتبهایران
را در رقم  19ثابت نگه داشته است .نمودار فوق ،میزان
ذخایر ارزی برخی از کشورهای دنیا در سال  2016را
نشان می دهد .بر این اساس ،چین ،ژاپن و اتحادیه اروپا
ردههاینخسترابهخوداختصاصدادهاند.کشورهایی
همچونآمریکاوترکیهنیزبهترتیببارتبههای 20و،24
پسازایرانقراردارند(.منبع:تسنیم)

...

بازار خبر
 ۴۰۰روستا تا  ۲ماه دیگر برقدار میشوند
ایسنا -مجری طرح برق روستایی کشور
از بــرقدار شدن  ۴۰۰روستای زیر ۱۰
خانوار تا پایان سال  ۱۳۹۶خبر داد و
گفت :به این منظور  ۹۰میلیارد تومان
سرمایه در نظر گرفته شده است.

طالی زرد و سیاه ،هر دو گران شدند
فارس -قیمت نفت به علت چشمانداز
مناسب دربــاره رشد اقتصادی و ادامه
کاهش تولید اوپک و روسیه و بهای طال به
علت کاهش ارزش دالر افزایش یافت و به
 69دالر و  70سنت رسید .قیمت طال نیز با کاهش ارزش
دالر به کمترین میزان سه سال گذشته افزایش یافت اما
پایان یافتن بی ثباتی ناشی از تعطیلی سه روزه دولت آمریکا
مانع از افزایش بیشتر قیمت ها شد.

دالر در  4580تومان آرام گرفت
نرخ ارز یک روز پس از اظهار نظر رئیس جمهور درباره
کاهش التهابات ارزی ،آرام گرفت .بر اساس اطالعات
سامانه سنا از میانگین موزون کل کشور ،دیروز دالر با
یک تومان کاهش به چهار هزار و 541تومان رسید .در
بازار آزاد تهران نیز نرخ دالر با یک تومان افزایش نسبت
بهروزگذشته،بهچهارهزارو 580تومانرسید.ایندر
حالیبودکهدرساعاتاولیهشروعبهکاربازار،نرخدالر
برای دقایقی ،سقف چهار هزار و  640تومان را لمس
کردامادرادامه،روندینزولیداشتوحتیدرکمترین
رقم،تا چهار هزارو 550توماننیزکاهشیافت.

CMYK

