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نوبخت :حتی لبوفروش هم قیمتهای خود را
با نرخ ارز تطبیق میدهد

...

ارز وطال

اخبار

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری خبر داد:

فعالیت مجدد سامانه کارا و اعطای
وام  3درصدی به روستانشینان

بردبار -معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم ریاست
جمهوری که دیــروز در برنامــه زنده رادیویــی گفت وگوی
اقتصادی در رادیو گفــت وگو حضور یافته بــود ،از فعالیت
مجدد ســامانه کارا خبــرداد و افزود :روستانشــینان اگر با
هم در انجام فعالیتهــای اقتصادی مشــارکت کنند ،وام
با کارمزد  3درصــد و در روســتاهای مرزی بــا صفر درصد
ســود دریافــت میکنند.به گزارش خراســان ،دکتر ســید
رضــوی در نشســتی خبــری در محــل رادیو گفــت وگو در
پاسخ به پرســش دیگر خراســان درباره قطع ســامانه کارا
با بیان این که این ســامانه به دالیل فنی قطع شــده اســت
و از همیــن امــروز فعالیت آن مجــدد راهاندازی میشــود،
افزود:ما به مردم روســتاها گفته ایم که اگر بــا هم در انجام
فعالیتهــای اقتصادی مشــارکت کنید ،وام بــا کارمزد 3
درصد و در روســتاهای مرزی وام بدون کارمزد میدهیم و
اگر نمیخواهید به هر دلیلی مشارکت کنید ،در روستاهای
مرزی وام بــا کارمزد  4درصد و در روســتاهای غیرمرزی با
کارمزد  6درصد در هر رســتهای که منجر به شــغل پایدار و
درآمدزا بشود ،پرداخت میکنیم.

گزارش رئیس قوه قضاییه از روند پیگیری
پروندههای فساد اقتصادی

بازداشت  ۱۲۰متهم 30 ،کیفرخواست آماده
ارسال به دادگاه
رئیس قوه قضاییه گزارشی از روند پیگیری پروندههای فساد
اقتصادی ارائه داد .به گزارش ایسنا ،آیت ا ...آملی الریجانی
در جلسه مسئوالن عالی قضایی تصریح کرد :دستگاه قضایی
حسب وظیفه ذاتی و استجازه اخیر از مقام معظم رهبری ،در
حال انجام اقدامــات مهمی در برخورد با مفاســد اقتصادی
اســت .در اولین روزهای انتشــار این اخبار و به دست آوردن
اطالعات از تخلفات صورت گرفته ،در دادسرا شعب ویژهای
تشــکیل شــد و قضاتی نیز منحصرا بــرای رســیدگی به این
پروندهها تعیین شدند که در حال تالش شبانه روزی هستند.
بنا به تعبیر معاون اول محترم قوه قضاییه ،انســان شــرمنده
تالش این قضات میشــود .باید از آنان تشــکر کرد که بدون
چشمداشت و بی شائبه در حال انجام وظیفه هستند .رئیس
قوه قضاییه افزود :فعال چهار شعبه دادگاه نیز به صورت ویژه
برای رسیدگی به این پروندهها تشــکیل شده است .بیش از
 ۳۰کیفرخواســت آماده ارجاع به دادگاه است و  ۱۲۰متهم
نیز در بازداشت به سر میبرند .البته به دنبال این هستیم که
محاکمه افراد مرتکب جرایم بزرگتر در اولویت باشد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم
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اولین دادگاه مفاسد اقتصادی بعد از نامه آملی الریجانی به زودی برگزار میشود

َا َبرمفسد اقتصادی هفته آینده پای میز محاکمه علنی

«ح.ب.د» یکی از مفسدان اقتصادی روز شنبه در دادگاه
انقالب به صورت علنی به اتهام افساد فی االرض محاکمه
میشود.به گزارش فارس ،در ادامه رسیدگی به پرونده
مفســدان بزرگ اقتصــادی قرار اســت روز شــنبه هفته
آینده ،سوم شهریور «ح.ب.د» یکی از مفسدان اقتصادی
به صورت علنــی محاکمه شــود .براســاس اطالعات به
دست آمده ،بازپرس پرونده این فرد را متهم به افساد فی
االرض از طریق اخــال در نظام اقتصادی کشــور کرده
و براســاس محتویات پرونده تقاضای اشد مجازات شده
اســت .این متهم قرار اســت در شــعبه پانزدهــم دادگاه
انقالب به ریاســت قاضی صلواتی محاکمه شــود.اولین
بار نام «ح.ب.د» ،در اوایل ســال  1386مطرح شــد .در
تاریخ  8خرداد  ،1386ســتاد مرکزی مبــارزه با قاچاق
کاال و ارز در اطالعیهای از دستگیری قاچاقچی و مفسد
اقتصادی دانهدرشــتی به نام «ح.ب.د» خبر داد و از او به
عنوان «بدهکار دو هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز
پس از دستگیری با دادن تعهد اخالقی آزاد شد» نام برده
بود.در اطالعیه آن زمان ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
ذکر شــده بود«:عمده دریافتیهای نامبرده بازگشایی
بی ضابطه ال.سی از ســوی بانکهای عامل و بر اساس
زد و بند با برخــی کارکنان بوده اســت .همچنین ایجاد
ســپرده به نام خود و اعضای خانواده و ســوء اســتفاده از
اعتبارات سپرده برای کسب اعتبار شــرکت زنجیرهای



...
گمرک

غیر فعال از دیگر شــگردهای دریافت تســهیالت کالن
توسط نامبرده بوده است.از سوی دیگر تمام فعالیتهای
نامبــرده در زمینه قاچاق کاال ،پول شــویی و ایجاد دفاتر
بازرگانی در کشــور امــارات بوده که متاســفانه بــا نفوذ
در گمرکات خرمشــهر ،ســلفچگان ،چابهار ،ســیرجان
و جنوب تهــران و زد و بند بــا برخی مســئوالن گمرکی،
مرتکــب تخلفات گســترده در زمینــه واردات کاال شــده
اســت .هم اکنون وزارت اطالعات چنــد محموله بزرگ
از کاالهای قاچاق شده توســط نامبرده و عوامل مربوط
را کشــف و ضبط کرده و نامبــرده تحت تعقیــب قضایی
اســت».بدهکار بــزرگ بانکی کــه نامــش در رده باالی
جدول  575نفری ابربدهکاران بانکی قرار گرفته است،
به غیر از عناوین قاچاقچی بزرگ و بدهکار بزرگ بانکی،
پروندههای دیگری نیز دارد.یکی از پیگیرترین شاکیان
«ح.ب.د» یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ
قیر محســوب میشــود و  330میلیارد تومان از او طلب
دارد .او با ایجاد روابط بــدون ضابطه با مدیران وقت این
شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است،
قیر خریده و وثایق غیر موثر ارائه داده است .با گذشت سه
سال از سررسید این پرداختها همچنان این مطالبات
در کنــار مطالبــات معــوق بانکی وصول نشــده اســت تا
مدیران جدیــد این شــرکت در دولت یازدهــم همچنان
پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند.



رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :نمیتوان برای ایجاد آرامش در بازارها به دست پنهان آداماسمیت امید بست .به گزارش تسنیم ،محمدباقر نوبخت
در نشست بررسی الگوی توسعه ایران گفت :باید قبول کنیم که حتی لبوفروش هم قیمتهای خود را با نرخ ارز تطبیق میدهد .به گفته نوبخت امروز
نوبت حمایت از پول ملی است .اگر همه به سمت دالر هجمه بیاورند پول ملی بیارزش و کاغذ پاره میشود.

...

بخش خصوصی

شاخص کل

ارز  7هزار تومانی مبنای ترخیص کاال از گمرک شد

واردکنندگان به دیوان عدالت اداری شکایت بردند
روز گذشــته تصمیم دولت درباره ترخیص کاالهای وارد
شده با ارز 4200تومان از گمرک مشخص شد و بر مبنای
این تصمیم ،کاالها به جز برخی موارد استثنا با پرداخت
 2800تومان ،به عنوان مابه التفاوت نرخ ارز ،از گمرک
ترخیص میشــوند .به ایــن ترتیب کاالهای وارد شــده با
ارز  4200تومــان ،در عمل با ارز هفت هــزار تومان وارد
کشور میشــوند .به گزارش ایســنا ،دولت هفته گذشته
مصوبهای ابالغ کرد که بر اساس آن کاالهایی که پیش از
ابالغ بسته جدید ارزی با نرخ دالر رسمی  ۴۲۰۰تومانی
وارد گمرک شــده بودند ،صاحبان آن باید برای ترخیص
شــان از گمرک ،مابهالتفاوت آن تا نرخ ارز بــازار ثانویه را
به ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان
پرداخت میکردنــد ،اما ایــن تصمیم دولتمــردان مورد
اعتراض تولیدکننــدگان و واردکنندگان بســیاری قرار
گرفت و مقرر شد تا دولت در این زمینه بازنگری جدیدی
کند.خســروتاج ،رئیس سازمان توســعه تجارت و معاون
وزیر صنعت در این باره به ایسنا گفت :مواد اولیه وارداتی
قطعــات و ملزومــات موردنیاز کــه محصول نهایــی آن با
نرخ ارز رسمی قیمتگذاری میشــود و مواد اولیه دارو،
تجهیزات پزشــکی و قطعات لوازم یدکــی و ملزومات آن
به تشــخیص وزارتخانههــای ذی ربــط از پرداخــت مابه
التفاوت معاف هستند.وی افزود :در این میان کاالهایی
که مشمول این معافیت نیســتند باید به بانکهای عامل



...

قبض گاز

ادعای  110هزار میلیاردی درباره یارانهها با
وجود شفاف سازیهای گذشته خبرساز شد:

جنجال آفرینی دوباره درباره
منابع یارانه نقدی

خود مراجعه و با دادن تعهد بــرای پرداخت مابه التفاوت
ارزی ،کاالهــای خود را ترخیص کنند.براســاس مصوبه
دولت در مواردی که تأمین ارز پیش از تاریخ 97.05.16
ازطریقبانکیاسامانهنیماپذیرفتهشدهاماکاالیمربوط
ترخیص نشــده اســت (به جز کاالهای موضــوع بند ()۱
تصویبنامهفوقالذکر)بانکعاملموظفاستباگرفتن
تعهدنامــه از وارد کننده مبنــی بر پذیــرش پرداخت مابه
التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نــرخ ارز بازار (بازار ثانویه)
در زمان ترخیص کاال ،معادل  28هــزار ریال به ازای هر
دالر (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) برای صدور اعالمیه
تأمیــن ارز به عنــوان گمرک اقــدام کنــد.در همین حال
تعدادی از واردکننــدگان با ارائه دادخواســتی به دیوان
عدالت اداری ،خواستار لغو بخشنامه مابه التفاوت ارزی
( بند پنج بسته سیاست ارزی جدید) شدند.



...

گزارش خبری

...
مالیات

انتقاد توکلی ازحراج 20میلیارد دالر
ارز و 62تن طال

مهلت تعویض دسته چکها دو ماه
تمدید شد

وعده بازگرداندن پول اضافه به
مشترکان گاز

پزشکان  6هزار میلیارد تومان فرار
مالیاتی دارند

رئیس هیئتمدیره ســازمان مردمنهــاد دیدهبان
شــفافیت و عدالت از حراج  20میلیارد دالر ارز و
 62تن طال توسط بانک مرکزی در ماههای اخیر
با وجود اطالع از بازگشت تحریمها انتقاد کرد.به
گزارش مهر ،احمد توکلی افزود« :بانک مرکزی
درحالیکه میداند  ۱۴مرداد تحریمها تشــدید
میشــود و قادر بــه تجــارت طــا و دالر نخواهیم
بــود ۲۰ ،میلیــارد دالر و  ۶۲تــن طــا را حــراج
کرد».توکلی افزود :اسامی آنهایی که ارز دریافت
کردهاند ،باید توسط بانک مرکزی منتشر شود.

بانــک مرکــزی در اطالعیــهای اعالم کــرد :مهلت
دریافت دسته چک صیادی برای مشتریان بانکها
تا چهــارم آبان تمدید شــد .به گزارش ایبنــا ،در این
اطالعیه آمده است :به منظور همراهی با مشتریان
بانکها و مردم عزیــز ،اجرای نهایی طــرح صیاد به
تاریــخ  97.8.4موکــول و دو ماه تمدید میشــود.
ضروری است آن دسته از مشــتریانی که هنوز چک
صیــادی دریافــت نکردهاند ،طــی این مــدت برای
دریافت دسته چکهای جدید اقدام کنند .فرصت
تعییــن شــده نهایی اســت و به هیــچ عنــوان تمدید
نخواهد شــد و بانکها و مؤسســات اعتباری بعد از
مهلت زمانی فوق هیچ گونه مسئولیتی در خصوص
کارســازی چکهای غیر بــه صورت بیــن بانکی در
سامانهچکاوکندارندوصرفاایندستهازچکهادر
بانکصادرکنندهچکامکانوصولخواهدداشت.

روز گذشــته مجلس از پاســخ وزیر نفت به دو سوال
نماینــدگان قانع شــد و زنگنه قــول داد کــه مبالغ
غیرقانونــی دریافتی از مشــترکان گاز که با عنوان
بیمه خســارت گاز دریافت شــده بــود ،بازگردانده
شــود.به گزارش ایســنا ،در جلســه علنــی دیروز،
سوال غالمرضا کاتب نماینده گرمسار دربار ه علت
دریافت غیرقانونی مبالغــی در تعرفه گاز مصرفی
مشــترکان مطــرح شــد.بعد از توضیحــات کاتب و
زنگنه ،مطهری رئیس جلســه گفت :پول دریافت
شده از مشترکان گاز در قبوض آنها با عنوان بیمه
خسارت گاز در سال 97با مجوز مجلس نبوده است
و اکنون باید پول مردم برگردانده شود.وی گفت:
وزیر قول داده که این پول را که در ســال  95بابت
بیمه خســارت گاز گرفته شده اســت ،برگردانند.
انشاءا ...اقدامات الزم صورت میگیرد.

یک کارشــناس سیاســت گــذاری حوزه ســامت
اعتقاد دارد ،فرار مالیاتی پزشکان هم اکنون بیش
از شش هزار میلیارد تومان است.به گزارش فارس،
حسین بانکی یک شنبه شب در برنامه پایش گفت:
هم اکنــون در کشــور  40هزار پزشــک متخصص
داریم .درآمد ماهیانه این پزشکان متخصص را50
میلیون تومان لحاظ میکنیم که در مجموع درآمد
سالیانهپزشکانمتخصص 24،هزارمیلیاردتومان
است .برای دندان پزشکان که تعداد آنها 28هزار
نفر است ،مبلغ ماهانه را  30میلیون تومان در نظر
میگیریمکهمجموعدرآمدسالیانهدندانپزشکان
 10هزارمیلیاردتومانشد.باایناحتسابمجموع
درآمد سالیانه دندان پزشکان و پزشکان متخصص
 34هــزار میلیــارد تومان اســت .اگر نــرخ مالیات
را  20درصــد در نظــر بگیریــم مقــدار مالیاتی که
دندان پزشکان و پزشکان متخصص باید بپردازند
شش هزار و  800میلیارد تومان است .هم اکنون
طبق اظهار نظر رئیس سازمان مالیاتی باید 700
میلیارد تومان مالیات از پزشکان دریافت شود که با
رقم محاسباتی ما فاصله زیادی دارد.

در حالــی که موضــوع منابــع هدفمنــدی یارانهها و ســهم
شــرکتها از این منابــع (بابــت هزینههای جــاری تولید و
توزیع حاملهای انرژی و آب) مدتها قبل مطرح و موضوع
شفاف ســازی شــده بود ،رئیس هیئت تحقیق و تفحص از
هدفمندی یارانه ها ،قبــل از انجام تحقیق و تفحص کافی،
از ابهام در منابع و امکان دو برابر شــدن یارانه نقدی بعد از
انجام تحقیق و تفحص خبر داد!به گزارش خبرگزاری خانه
ملت ،جبار کوچکی نژاد با اشاره به تحقیق و تفحص از ستاد
هدفمندســازی یارانهها و با بیان این که در مــاده  ۸قانون
هدفمندی یارانهها تاکید شــده که دولــت میتواند کمک
بالعوض به شرکتها داشته باشد ،افزود :دولت به صورت
بالعوض به برخی شــرکتها کمک و حتی به یک شــرکت
 ۱۰میلیارد تومان کمک بالعوض کرده ،اما بحث اصلی این
است ،با توجه این که در یک استان به دو شرکت کمک کرده
آیا این کمک ضوابط داشته یا زد و بند بوده است؟ وی با بیان
اینکهدرتحقیقوتفحصمشخصمیشودکهدرآمددولت
از محل هدفمندی چقدر اســت ،افزود :شــرکت ملی نفت
چندین هزار میلیارد تومان پول ســازمان هدفمندســازی
یارانهها را پرداخت نکرده است که اگر این پولها پرداخت
شــود یقینا یارانه نقدی  ۴۵هزار تومانی دو برابر میشود.
وی تصریــح کــرد :اگــر  ۱۱۰هــزار میلیــارد تومان ســتاد
هدفمندسازی یارانهها از سوی شرکت ملی نفت پرداخت
شود ،میتوان یارانهها را دو برابر کرد.
▪فراخبر :جنجال آفرینی درباره موضوع شفاف شده!

گفتنی اســت کل درآمد حاصل از فروش حاملهای انرژی
(بنزیــن ،گازوئیــل ،بــرق ،گاز و ).. .و آب هم اکنــون حدود
 110هزار میلیارد تومان است که نیمی از آن به شرکتهای
تولیدکنندهوتوزیعکننده(شرکتپاالیشوپخشوبرقوآب
منطقهای و ).. .بر میگردد تا هزینههای خود از جمله حقوق
کارکنانشان را پوشش دهند .کمکهایی نیز به شرکتهای
آب منطقهای که زیان ده هســتند از بودجه دولت میشود.
البته انتقاداتی به شــرکتها درباره ســهم خواهی از منابع
هدفمنــدی وارد شــده اســت .از جمله مرکــز پژوهشهای
مجلس خواستار ایجاد شفافیت در این حوزه شده بود .اما در
قانون برنامه ششم ،بعد از برخی حاشیه سازی ها ،در نهایت
مقرر شــد دولت در جداولی کل منابع و ســهم شــرکتها و
سهم یارانه نقدی را صریحا اعالم کندو موضوع فیصله یابد.
اما اکنون برخی افراد بــا نوعی هیجان ،از زد و بند و کشــف
ابهاماتی حــرف میزنند که مدتها قبل حل شــده اســت!
گفتنی اســت همان موقــع روزنامه خراســان در گزارشــی
مفصل در دی ماه  95این موضوع را بررســی کرده بود که از
یماه 95یا با جست وجوی عبارت
آرشیو روزنامه مورخ 13د 
«رمزگشایی از معمای درآمدهای هدفمندی یارانه ها» قابل
دریافت است .در خور ذکر است که در آن گزارش ،کل درآمد
ناخالص فروش انرژی در سال  ،94حدود  70هزار میلیارد
تومان محاسبه شده بود که با توجه به افزایش قیمت آب ،برق
وگازوهمچنینافزایشمصرقبنزین،درآمدناخالصدولت
از این محل به  110هزار میلیارد تومان رسیده بود.
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