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احتمال امضای یک قرارداد بلندمدت جدید
میان اوپک و تولیدکنندگان نفت

...

ارز وطال

اخبار

دالر

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

)0(42.000

خوانساری ۱۳۹ :هزار کانتینر در بنادر
رسوب کرده است

رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از بخشنامه بانک مرکزی
مبنیبرالزامواردکنندگانبهپرداختمابهالتفاوتقیمتارز
وارداتی با نرخ 4200تومان ،از رسوب ۱۳۹هزار کانتینر که
دربنادررسوبکردهاست،خبرداد.بهگزارشمهر،خوانساری
رئیساتاقبازرگانیتهراندرجلسههیئتنمایندگانایناتاق
افزود :سه شــنبه هفته گذشــته بیش از ۲۰۰فعال اقتصادی
به اتاق بازرگانی تهــران مراجعه کردند که عمــده اعتراض آن
ها به بخشنامه  ۱۶مردادماه ســال جاری هیئت وزیران است
که پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را برای واردکنندگان تکلیف
کردهاست.ایندرحالیاستکههمینامرباعثبروزمشکالت
جدیشدهاست،بنابرایناینتصمیمازسویدولتجوانمردانه
نبود.ویافزود:تعدادیازاقالمیکهدرگمرکباقیمانده،در
سالگذشتهثبتسفارششدهوامسالبهدلیلاینکهواردات
بخشــی از کاال ممنوع شــده ،اجازه ترخیص نــدارد و برخی از
تولیدکنندگانبههمیندلیلدچارمشکلشدهاند.ویتصریح
کرد ۱۳۹:هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل
هفتمیلیونتنکاالوازجمله 2/5میلیونتنکاالیاساسی
است.دراینحالوزیرصنعتازاصالحوتسهیلروندترخیص
کاالهاومواداولیهماندهدرگمرکهاخبردادوگفت:تصمیمات
الزمدراینبارهبرایابالغبهستادساماندهیاقتصادیدولت
آماده شده و به زودی روند ترخیص کاال به ویژه مواد اولیه مورد
نیاز تولید اصالح خواهد شد.شریعتمداری با تاکید براین که
مسئوالنگمرکنیزدرمواردیاصالحبرخیمصوباتدولتی
راضروریاعالمکردند،دربارهچگونگیایناصالحاتافزود:
به عنوان مثال کســانی که قبــل از ممنوعیت برخــی اقالم به
واردات کاال اقدام کردند باید بتواننــد کاالهای خود را با توجه
بهضوابطپیشینازگمرکترخیصکنند.ازسویدیگررئیس
کلگمرکاعالمکرد:تاخیرهاییدربارهدریافتتفاوتنرخارز
در ترخیص کاالها به وجود آمده بود که با مصوبه جدید هیئت
دولتومعافیتسههزارو ۵۰۰ردیفکدکاالهاازدریافتاین
تفاوت،مشکلحلشد.

بازدید خبرنگاران ازموزه بانک ملی
بردبار :روابــط عمومی بانک ملی ایران در نودمین ســالگرد
تاســیس این بانک امکان بازدید اهالی رسانه را از موزه بانک
ملی فراهم آورد.به گزارش خراســان ،ساختمان اصلی موزه
بانک ملی تا سال گذشــته درحقیقت یکی از شــعب اصلی و
مرکزی بانک ملی ایران واقع در خیابان فردوسی بود که طی
مراســمی با حضور معاون اول رئیس جمهور رســما به عنوان
موزه گشــایش یافت.این ســاختمان اولین ساختمانی است
که در کشورمان به عنوان بانک اســتفاده شده که توسط یک
معمار آلمانی در دوره پهلوی اول ساخته شده است اما یکی از
نکات جالب و دیدنی این موزه به نگارش آیه بسم ا ...الرحمن
الرحیم روی تار مویی باز مــی گردد که برای بازدیدکنندگان
با میکروسکوپ قابل رویت اســت اما نگارنده آن استاد رایین
اکبرخــان زاده ،نگارنــده آیــات قــرآن کریم که سالهاســت
دراین عرصه فعالیت دارد ،به خراسان می گوید با قدرتی که
به مرور از کار با آیات قرآن کریم به دست آورده  ،می تواند بدون
استفاده از چشــم مســلح کارهایی انجام دهد که برای افراد
عادی تنها از طریق چشم مسلح قابل رویت است.
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رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به ارائه پیشنهاد به سران قوا تشریح کرد:

جزئیات طرح اخذ مالیات از سکه و ارز

حذف رانت و کاهش قیمت فوالد

انتقاد رئیس کل اتاق ایران از دردسرهای
مصوبه پرداخت مابه التفاوت ارزی

پوند

نرخی اعالم نشده است

وزارت صنعت سرانجام قیمت گذاری رانتی
محصوالت فوالدی در بورس کاال را متوقف کرد

در حالــی که قیمــت گــذاری دســتوری و غیرمنطقی قیمت
محصــوالت فــوالدی در بــورس کاال اختــاالت و رانت های
بزرگی در زنجیره عرضه این محصوالت ایجاد کرده و موجب
اعتراضات بسیاری شده بود ،ســرانجام وزارت صنعت دیروز
سقف قیمتی این محصوالت در بورس را حذف کرد تا قیمت
ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شــود .انتظار می رود با این
تصمیم ،قیمت هــا در بورس مقداری افزایــش یابد اما قیمت
در بازار به خاطــر افزایش عرضــه و کاهش جذابیــت احتکار
محصوالت کاهش یابد .شایان ذکر است پیش از این با وجود
عرضه محصوالت فوالدی ( اعم از انواع ورق ،بیلت ،تیرآهن،
نبشی و  )...بر اساس ارز 4200تومانی در بورس کاال ،قیمت
ها در بازار تقریبا دوبرابر بود .در این شــرایط ســرانجام دیروز
سرقینی معاون وزیر صنعت گفت :سقف رقابت در معامالت
بورس کاال برای محصوالت فوالدی باز است .جعفر سرقینی
در گفت و گو با شاتا افزود :همچنین از این به بعد قیمت های
پایه محصــوالت فوالدی در بــورس کاال معادل متوســط نرخ
کشــف شــده کاالها در چهار عرضه آخر بورس کاالست  .وی
افزود :با اجرایی شدن این مصوبه  ،عرضه محصوالت فوالدی
توسط فوالد ســازان در بورس به صورت چشمگیری افزایش
یافتــه و در نهایــت منجــر به کاهــش قیمت هــای محصوالت
فوالدی در کــف بازار و بــرای مصــرف کننده نهایــی خواهد
بود.به گفته معــاون وزیر صنعت ،این تصمیم بــه دنبال ابالغ
دســتورالعمل تنظیم بازار محصوالت فوالدی و بــا عنایت به
تاثیر مثبت اجرای این دســتورالعمل بر کاهش نرخ حاشــیه
بازار این کاالها اتخاذ شد .به طوری که قیمت میلگرد که قبل
از دستورالعمل در بازار به حدود  6500تومان افزایش یافته
بود ،هم اکنون به حدود چهار هزار تومان کاهش یافته است.
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درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

فارس  -الکســاندر نواک وزیر انرژی روســیه گفت اوپک و تولیدکنندگان دیگر نفت ،احتماال ابتدای ماه دســامبر یک قرارداد بلندمدت جدید امضا
میکنند .اعضای اوپک و روسیه در اواخر سال  2016توافقی امضا کردند که به موجب آن توافق این کشــورها تعهد کردند تا برای کم کردن فزونی
عرضه در بازار ،تثبیت سطح تولید و کمک به افزایش قیمت نفت ،تولید خود را کاهش دهند .این قرارداد پایان سال میالدی به اتمام می رسد.

ماجرای مودیان  2کت و شلواره و مالیات 30میلیاردی یک لحاف دوز!

حسین بردبار-رئیس سازمان امور مالیاتی
دیروز در نشســتی خبــری از شناســایی 22
هزارمیلیارد تومان فــرار مالیاتی خبرداد که
 12هــزار میلیــارد تومــان از این رقــم پس از
بررسی شــش هزار تراکنش مشکوک بانکی
باالی پنج میلیارد تومان کشــف شــده است.
تقوی نژاد در پاسخ به خراسان درباره اجرای
مالیات بر ســپرده های کالن بانکی گفت :با
بررسی که از  30کشور جهان با اقتصادهای
مختلف داشته ایم مشخص شد که  27کشور
از سپرده های کالن بانکی مالیات می گیرند،
ما هم در صورتی که دولت قبول کند آمادگی
ورود در این بخش را داریم .سید کامل تقوی
نژاد همچنین از ارائه چند پیشــنهاد مالیاتی
به شورای هماهنگی قوا برای تصمیم گیری
از سوی ســران قوا خبرداد که از جمله درباره
اجــرای مالیات بــر عایدی ســرمایه و دریافت
مالیات از معامالت کالن ارز و ســکه و خودرو
و آمادگی زیرساخت های کشور برای اجرای
مالیــات بر عایدی ســرمایه اســت.به گزارش
ی نژاد دیروز در جمع
خراسان؛ سید کامل تقو 
خبرنگاران از وصــول درآمد بیش از  ۳۶هزار
میلیــارد تومان در پنج ماهه نخســت امســال
خبردادودربارهدریافتمالیاتازسپردههای
بانکی نیز در پاسخ به خراسان تصریح کرد :در
بســیاری از کشــورهای جهان از سپردههای
بانکیمالیاتدریافتمیشودومانیزبهدنبال
اینهستیمکهاگردولتاینموضوعرابپذیرد
از سپردههای بانکی از طریق اطالعاتی که از



عالی اقتصاد کشور قرار گرفته است.
▪پشت پرده بدهی  30میلیارد تومانی
یک لحاف دوز

بانکمرکزیدریافتمیکنیممالیاتدریافت
کنیم.وی افزود :هم اکنون تمامی اطالعات
مربوط بــه تســهیالت بانکهــا در اختیــار ما
قــرار دارد و اطالعــات مربوط به ســپردهها و
گردش مالی بــه جز یک بانک و یک موسســه
که در آستانه ادغام قرار دارند در اختیار بانک
مرکزی قــرار گرفته که بانــک مرکزی پس از
تجمیع آنها را به ما ارائه می کند.
▪جزئیات پیشنهاد مالیات بر معامالت
ارز و سکه

وی همچنیــن با بیــان این که معامــات ارزی
باالی پنج هزار دالر برای سازمان امورمالیاتی
قابل رصد اســت ،در پاســخ به خراسان درباره
دریافتمالیاتازاینمعامالتگفت:پیشنهاد
این موضوع را به شــورای هماهنگــی قوا ارائه

...

دستمزد



کرده ایــم کــه در صــورت موافقت بــا آن طبق
جدولی از معامالت ارزی بیش از  50تا 100
میلیون تومان تا  25درصد مالیات گرفته می
شــود.رئیس ســازمان امور مالیاتی افزود :در
این پیشنهاد درباره ســکه تا  ۲۵سکه معافیت
مالیاتــی در نظــر گرفته شــده و بیــش از آن بر
اساسیکجدولمیزانمالیاتآنهامشخص
شــده اســت ،به طوری که برای  ۱۰۰۰ســکه
میتوانیم تا  ۳۵درصــد مالیات بگیریم.تقوی
نژاد دربــاره دریافت مالیــات از واردکنندگان
خــودرو نیز گفــت :آن چه که ما میخواســتیم
این اســت که تمــام واردکنندگان خــودرو در
ســالهای  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷عــاوه بر مالیات
معمول  ۶۰درصد مالیات دیگــر نیز پرداخت
کننــد کــه پیشــنهاد ایــن مــوارد در خصوص
سوداگران ارز ،سکه و خودرو در اختیار شورای

...

بانک مرکزی



رئیس ســازمان امــور مالیاتی با بیــان این که
پدیــده تشــکیل شــرکتهای صــوری یکی از
مســائل مهم کشــور در حوزه مالیات اســت،
گفت :بیش از شش هزار مورد شرکت صوری
تشخیص داده شده است که چهار هزار شرکت
مورد شناســایی نهایــی قــرار گرفته انــد و در
فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی هستند .به
گفتــه وی ،بــا هــدف مبــارزه بــا شــرکتها و
فاکتورهــای صــوری در یــک اســتان 3000
میلیــارد تومــان بــرگ تشــخیص صادر شــد،
یک سبزی فروش شناســنامه خود را در ازای
مبلغ ســه میلیون در اختیار ســودجویان قرار
داد تا بــا آن واردات صورت گیــرد .یک لحاف
دوز  30میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد.
▪ماجرای کت و شلوارهای متفاوت برخی
مودیان مالیاتی

وی با بیان این که برخی مؤدیان دو کت و شلوار
دارنــد ،اظهار کرد :بــرای دریافت تســهیالت
بانکی کت و شلوار نو و برای دادن مالیات کت
و شلوار کهنه میپوشند.به گفته وی همچنین
 ۶۰۰۰مودی از کارت بازرگانی غیر استفاده
میکردند و حتــی در موردی یکــی از مودیان
با پرداخت تنها ســه میلیون تومان به شخصی
از شناســنامه وی برای واردات استفاده کرده

...

کاالی اساسی

بود که درباره شناســایی کارتهای بازرگانی
پنج هــزار میلیــارد تومــان مالیات شناســایی
شــد.وی در خصوص حمایت دولــت از بخش
تولید و کاهش مالیات ایــن بخش اظهار کرد:
دولت الیحــهای را در ســال  ۱۳۹۵به مجلس
ارائه کرده که کمیسیون اقتصادی مجلس نیز
جلسات بسیار زیادی در این باره برگزار کرده
اســت و اکنون مراحل نهایی آن در کمیسیون
اقتصادی در حال انجام است که ظرف دو ماه
آینده به پایان خواهد رسید.
▪درخواست وزارت راه و شهرسازی برای
دادن مسئولیت مالیات خانه های خالی به
شهرداری ها

رئیس ســازمان امور مالیاتی با بیــان این که
مالکان خانههــای خالی و ســازندگان ملک
نیز باید مالیات بدهند تصریح کرد :وزارت راه
و شهرسازی مکلف است که ســامانه اسکان
و امــاک را تهیه کنــد و اطالعــات مربوط به
منازل مســکونی خالــی را در اختیــار ما قرار
دهد که تاکنون این کار انجام نشــده اســت.
آن چه که ما شــنیدهایم وزیــر راه اعالم کرده
که این کار از عهــده وزارت راه و شهرســازی
خارج است و پیشنهاد داده که به شهرداریها
واگذار شــود و مالیات این منازل نیز توســط
خود شهرداریها دریافت شود اما در هر حال
قانون گذار چنین کاری را فعال منوط به اقدام
وزارت راه و شهرسازی و ایجاد سامانه مذکور
دانسته است که ما منتظر اجرای آن هستیم.



...

ارز و طال

جبران کاهش قدرت خرید کارگران
بدون افزایش مزد

بهمنی :پا درمیانی بنده برای تبرئه
سلطان سکه کذب است

خروج کاالهای اساسی از مریوان
ممنوع شد

همتی :با قدرت ارز کاالهای اساسی
و واحدهای تولیدی را تامین می کنیم

تســنیم -دو روز قبل جلســه کمیته مزد با دستور
کار ترمیم مزد  97برگزار شد و سه گروه کارگری و
کارفرماییودولتبرسرافزایش 800هزارتومانی
و تورم  31درصدی هزینه های معیشت کارگران
توافقکردند.توفیقی،نمایندهکارگراندرشورای
عالی کار با اشــاره به کاهــش  ۵۲درصدی قدرت
خریــد کارگران گفت :قرار نیســت مــزد کارگران
هشــتصد هزار تومان افزایش داده شود .بلکه او ًال
قرار اســت دولت و کارفرمایان بــه تامین این مبلغ
اقدام کنند .ثانیــ ًا بخش دیگر ایــن کاهش قدرت
خرید قرار است از طریق تزریق ارز دولتی به تولید
کنندگان توســط دولــت و تامیــن ارزاق کارگران
اجرایی شود .این مبلغ جزئی از مزد خواهد بود و به
آن کسور تأمین اجتماعی تعلق می گیرد .

بهمنی ،رئیس کل اســبق بانک مرکــزی گفت :پا
درمیانی بنــده برای تبرئــه مظلومیــن در دادگاه
صحت نــدارد و برخی رســانه هــا کــم لطفی می
کنند .محمود بهمنی در گفــت وگو با خبرگزاری
خانه ملت ،دربــاره انتشــار اخباری مبنــی بر این
که برای آزادی سلطان سکه در زمان دولت دهم
پادرمیانی انجــام داده ایــد ،گفت :بنــده در هیچ
زمانی با آقــای مظلومین مالقاتی نکــرده ام و وی
را نمی شناسم تنها شــناخت بنده از مظلومین به
دیدن تصاویر وی از رسانه ها در مدت اخیر باز می
گردد .نماینده مردم ساوجبالغ ،نظرآباد و طالقان
و عضو کمیســیون اقتصادی مجلس ادامه داد :پا
درمیانی بنده برای تبرئه آقای مظلومین در دادگاه
صحت ندارد و برخی رسانه ها کم لطفی می کنند.

فرماندار مریوان اعالم کرد :خروج هر نوع کاالی
اساســی اعم از روغن ،برنج ،قنــد و  ...از مرز که با
معیشت مردم ارتباط مستقیم دارند ،ممنوع شد.
محمد شفیعی در گفتوگو با ایســنا،اظهار کرد:
از امروز به گمرک و نهادهایی که با این مســئله در
ارتباط هســتند ،اعالم کردیم که از خروج هر نوع
کاالی اساسی اعم از روغن ،برنج و دیگر اقالم که
با معیشت مردم ارتباط دارند ،جلوگیری شود .وی
افزود :چون ارتزاق مردم مریــوان برای ما اولویت
دارد ،ضمــن احتــرام بــه مهمانان و گردشــگران
عراقی ،از امــروز برای خــروج کاالهای اساســی
ممنوعیت قائل شدیم .طی روزهای اخیر به دلیل
افزایش نرخ ارز ،روند خروج کاال از کشــور توسط
برخی گردشگران خارجی تشدید شده بود.

رئیس کل بانــک مرکزی اعالم کــرد :این بانک با
قدرت ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاالهای
اساســی را تامیــن مــی کنــد .بــه گزارش بانــک
مرکــزی ،عبدالناصر همتــی در دیدار بــا مدیران
بانک هــا ،با اشــاره بــه رهنمودهای مقــام معظم
رهبری درباره کنتــرل و هدایت نقدینگی ،بر عزم
نظام در کنتــرل نقدینگی تاکید کــرد .رئیس کل
بانــک مرکــزی دربــاره درآمدهــای ارزی کشــور
تاکید کرد :به رغم تالش دولت ترامپ برای قطع
درآمدهــای ارزی کشــور تدابیــر مختلفــی برای
خنثی ســازی آن انجــام گرفته و بانــک مرکزی با
قدرت ارز موردنیاز کاالهای ضروری و اساســی و
نیز مواد اولیه و کاالهای واسطه ای کارخانجات و
نیازهای واقعی مردم را تأمین می کند.

پایان بررسی اصالح یک از  2قانون اصلی بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس

ارکان فقهی و نظارتی بانک مرکزی تقویت می شود

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس از پایان رســیدگی
به اصالح قانــون بانک مرکزی در کمیســیون متبوعش
خبر داد که طبق آن ســازمانی مســتقل بــرای تحول در
سیســتم نظارتی بانک مرکزی و همچنین کمیته فقهی
ایجاد می شود.پورابراهیمی در گفتوگو با خبرگزاری
خانه ملــت ،در خصوص مصوبات کمیســیون اقتصادی
مجلس در هفته جاری با اشــاره به ایــن که اصالح قانون
بانک مرکــزی حدود یک ســال و نیــم در کمیتــه پولی و
بانکی کمیسیون اقتصادی بررسی شــده است ،افزود:
از ســال  51اصالحاتی درخصوص قانون بانک مرکزی
انجام نشده بود.به گفته وی ،اصالح ســاختار ،اهداف،
وظایف و ماموریت های بانــک مرکزی از محورهای مهم
اصالح قانون بانک مرکزی اســت ،همچنین در اصالح
قانون به تشکیل یک سازمان نظارتی قدرتمند در بانک
مرکــزی بــرای تغییر نظارت ســنتی توجه شــده اســت،
همچنین هیئت عالی در بانک مرکزی براســاس قانون
تشــکیل شــده تا با اســتفاده از ظرفیت افراد متخصص
و اقتصــاددان عملیــات تصمیم گیــری در بانک مرکزی
به صــورت حرفه ای دنبــال شــود.پورابراهیمی تصریح
کــرد :اصالح ســاختار بانــک مرکــزی با هــدف کاهش
وابستگی این بانک به دولت و همچنین تقویت استقالل
بانک مرکزی اســت .وی ادامه داد :تشکیل کمیته های

تخصصی در بانــک مرکزی ،تقســیم وظایف و همچنین
تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر انطباق تصمیمات
اینبانکباموضوعاتشرعیودینیازدیگرنکاتمهمی
بوده که در اصالح قانون بانک مرکزی لحاظ شده است.
امکان به کارگیــری ابزارهــای نوین و اختیــارات جدید
بانک مرکزی برای مدیریت تــورم در متن اصالح قانون
بانک مرکزی لحاظ شده اســت.به گفته وی ،این قانون
در مجلس با قید فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به این که بعد از حدود  50سال اصالح قانون
بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است ،گفت :بعد از
اصالح قانون بانک مرکزی ،کمیسیون اقتصادی مجلس
موضوع اصالح قانون بانکداری جمهوری اسالمی را در
دستور کار قرار می دهد و تالش می شود تا پایان مهرماه
انجام این مهم را نیز به پایان برساند.گفتنی است موضوع
اصالح قوانین بانکی سالهاست که مورد مطالبه است
اما از ســال  1390کــه لوایــح اصالحی دولــت دهم به
دالیلی بایگانی شــد هر بار مشکلی ایجاد شــد تا این که
سرانجام در ششــم مرداد  95لوایح دوقلو (قانون بانک
مرکزی و قانون بانکــداری) در وزارت اقتصاد تصویب و
راهی دولت و سپس مجلس شد و اکنون با گذشت حدود
دو ســال ،یکی از ایــن لوایــح ،در کمیســیون اقتصادی
مجلس نهایی شده و آماده ارائه به صحن است.

سرگیجه بازار در روز پرنوسان ارز و طال
دیروز یکی از روزهای پرنوسان بازار ارز طی مدت گذشته
بود و قیمتهــا بدون منطق و دلیل روشــنی بــه یک باره
افزایــش و در مدت زمان بســیار کوتاهی ریزش داشــت.
گزارش هــا همچنین حاکــی از آن اســت که ایــن روزها
دالالنفردایی ،بدونآن کهارزیدر اختیار داشتهباشند،
ســعی میکنند با قیمت باالتری دالر فردایــی را معامله
ت ارز را در بازار باال ببرند.به گزارش
کنند تا بتوانند قیمــ 
ایسنا ،دیروز قیمت دالر در بازار دالالن از حدود  ۱۳هزار
و ۸۰۰تومان شروع و در فاصله یکی دو ساعت تا ۱۴هزار
و  ۹۰۰تومان پیش رفت و در نهایت بــه  13هزار و 800
بازگشت.ازسویدیگریورونیزهمزمانروندروبهرشدی
در پیش گرفــت و از حدود  ۱۵هــزار و  ۸۰۰تــا  ۱۷هزار
تومانافزایشداشت،امااینرشدفقطبرایدقایقیبودو
در کمتر از نیم ساعت ریزش حداقل ۱۰۰۰تومانی در هر

دو ارز اتفاق افتاد .سکه نیز پس از صعود به نرخ  4میلیون
و  620هــزار ،با  200هزار تومان کاهــش به  4میلیون و
 420هزار تومان رســید.دیروز گذری بر محوطه میدان
فردوسی به عنوان یکی از بازارهای اصلی معامالت ارزی
نشان از روز پرهیجان و البته پرالتهابی داشت.

افزایش شدید استقراض در روزهای
وفور درآمد؛ دولت به فروش اوراق معتاد
شده است؟
در حالــی کــه طــی چهــار ماهــه اول امســال ،عمــده
درآمدهای دولت رشــد قابل توجهی داشته است ،قوه
مجریه باز هم رکورد تامین مالی از محل اســتقراض را
شکســت .طی این مدت درآمدهای نفتی و مالیاتی به
خوبی محقق شد و حتی از مبالغ مندرج در بودجه هم
فراتر رفت تــا جایی که دولــت توانســت پرداخت های
عمرانی را دو برابر کند و طی چهار ماه  23هزار میلیارد
تومان پرداخت عمرانی (دو هزار میلیارد تومان بیشتر
از تکلیف قانونی در بودجه) داشــته باشد .با این حال،
درآمدهای استقراضی (حاصل از دریافت وام ،انتشار
انواع اوراق و  )...در این مدت دوبرابر شده و به رقم 31
هزار میلیارد تومان رسیده است .رقمی که  50درصد
بیشتر از مقدار مجاز شمرده شده در قانون بودجه است.
سوال مهم این است که با توجه به وجود انواع درآمدها
(مثل رشد  60درصد درآمدهای نفتی) و در حالی که
منابع کافی بــرای پرداخت عمرانی به مقدار بیشــتر از
تکلیف قانونی در بودجه را داشــته ،چرا باز هم دســت
به انتشار نجومی اوراق زده است؟ آیا دولت که از سال
 93با سرعت سرسام آوری بر میزان منابع استقراضی
افزوده ،معتاد این منبع درآمدی شده است؟

...

بازار خبر
مرغ به نرخ مصوب نزدیک شد
ایسنا -بررسی بازار گوشت مرغ نشان از آن دارد که قیمت
مرغ زنده و گوشت گرم روند نزولی روزهای گذشته خود را
ادامه داده و هر کیلوگرم گوشــت مرغ به  ۹۰۰۰تومان در
شهر کاهش یافته است .البته این قیمت هنوز  ۸۰۰تومان
با نرخ مصوب فاصله دارد.

قاچاق بنزین به  ۲۰میلیون لیتر در روز رسید
تسنیم -خسروجردی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت،
گاز و پتروشیمی ایران از قاچاق روزانه دست کم ۲۰میلیون
لیتر بنزین به کشورهای همســایه خبرداد و گفت :بهترین
گزینه اکنون برای مبارزه با قاچاق ســوخت احیای سامانه
هوشمند و کارت سوخت است.

شرکت فورد پیشنهاد ترامپ برای انتقال
تولید به داخل آمریکا را رد کرد
فارس -ترامپ در توئیتی گفت شــرکت فورد بــرای فرار از
تعرفه بر واردات کاال از چین ،خط تولید یکی از خودروهای
پرطرفدار خود را به داخل آمریکا منتقل خواهد کرد .فورد
این مسئله را رد کرد و گفت به تولید در چین ادامه میدهد.

چین به دنبال مجوز سازمان تجارت جهانی
برای تحریم آمریکا
فارس -بر اساس دستور کار سازمان تجارت جهانی چین
قرار اســت هفته آینده از این ســازمان بــرای تحریم کردن
آمریکا درخواســت مجوز کند .این احتمــال وجود دارد که
بررسی این پرونده مدتها به طول بینجامد .سال گذشته
میالدی چین توانســت در یک مناقشــه تجاری در سازمان
تجارت جهانی علیه آمریکا پیروز شود.
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