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نهاوندیان جانشین نیلی
در موسسه نیاوران شد

...

ارز وطال

اخبار

معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد
درهمایش روز ملی بیمه مطرح کردند:

دعوت از شرکت های داخلی
برای بیمه نفتکش ها
حســین بردبار -بیســت و پنجمین همایش روز ملی بیمه
امســال با حال و هوایــی متفاوت بــه دلیل جدی تر شــدن
مباحــث مرتبط بــا تحریــم از یــک ســو و رونمایی از شــش
اینشورتک(فناوریهایبیمه)فعالدرصنعتبیمهازسوی
دیگر بــا تحلیل های متفاوتی از ســوی حاضــران و ناظران
مواجــه بود ،معــاون اول رئیــس جمهوری درایــن همایش
تاکید کرد که کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی هم اداره
می شود و بعید میدانم ســهم نفت در بودجه  ،۹۸بیش از
 ۲۵درصد باشــد؛ وزیر اقتصاد هم از شرکت های بیمه ای
خواســت که درخصوص بیمه اتکایی نفت تالش کنند و به
این عرصه با وجود این که برای شان شــیرین نیست ،ورود
کنند.به گزارش خراســان ،اســحاق جهانگیــری  ،در این
همایش با اشاره به تالش دولت برای تدوین و ارسال بودجه
 ۹۸بهمجلسدرموعدمقررخاطرنشانکرد:اصرارداشتیم
که بودجه در موقع مقرر تدوین و به مجلس فرستاده شود که
این پیام به داخل و خارج از کشور داده شود که کشور بدون
اتکا به درآمد نفتی هم اداره میشود که البته بعید میدانم
ســهم اتکا به درآمدهای نفتی در بودجــه  ۹۸از ۲۵درصد
بیشتر باشد.وی تاکید کرد:ایران کشوری نیست که بتوان
آنرا از نظر حمل و نقل محاصــره و تحریم کرد.جهانگیری
همچنین اعالم کرد که از شرکتهای بیمهای انتظار دارد
هیچ نفتکشی برای بردن نفت و هیچ کشتی برای واردات
به ایران با نگرانی روبه رو نشــود.معاون اول رئیسجمهور
تصریح کرد :اقتدار کشــور در منطقه پرآشــوب خاورمیانه
بســیار حیاتی اســت چراکه اگر اقتدار ایــران در منطقه به
چالش کشــیده شــود ،منطقه به بحرانی خواهد رسید که
دنیا نمیتواند به راحتی از کنار آن بگذرد.فرهاد دژپســند
نیز در این همایش با بیان این که تحریم برای ایران موضوع
جدیدی نیســت؛ به فشــارهای خارجی از بعــد انقالب در
مواقع مختلف اشــاره کرد و افزود :شــرکتهای بیمه باید
وارد بیمه نفت شوند .اگرچه این موضوع برای صنعت بیمه
شیرین نیست ولی یک الزام به شــمار میرود که باید مورد
توجه قرار گیــرد .وی بــا بیان این کــه با تصویــب دولت در
بودجه  ،98قرار است بیمه البرز به طور کامل خصوصی و
سهم دولت واگذار شود ،اظهار کرد :این کاری بسیار خوب
است؛ اما کافی نیست؛ ضمن این که وضعیت کسب و کار
باید مورد توجــه جدی قرار بگیرد و نــوآوری باید در صنعت
بیمه مدنظر قرار داشته باشد.غالمرضا سلیمانی رئیس کل
بیمه مرکزی نیز دراین همایش گفت :بررسی عملکرد بیمه
نشانه رشد اقتصادی است،برخی از آمار نشان دهنده این
رشد اســت به عنوان مثال هزینه تولیدی بیمه در سال 96
حدود  34هزار میلیارد تومان بود که نســبت به سال ، 95
 21درصد افزایش داشته است.

با مصوبه مجلس برای اصالح قانون بودجه
 98صورت گرفت

اصالح قانون بخشودگی سود و جرایم
تسهیالت زیر  100میلیون تومان
مجلس طی بررســی طرح اصالح قانون بودجه سال ،97
بانک مرکزی را موظف به بخشودگی سود تسهیالت کمتر
از یک میلیارد ریال و بخشــش جریمههای متعلقه تا سقف
 ۷۳هزار و  ۲۰۰میلیارد ریال کرد .پیشتر ،عضو کمیسیون
مجلس ،از اجرایی نشدن کامل این طرح خبر داده بود  .به
گزارش فــارس ،نمایندگان در نشســت علنی دیروز (ســه
شــنبه) پارلمان در جریان بررســی جزئیات طــرح اصالح
قانــون بودجه ســال  97با بنــد ( )8این طــرح در خصوص
بخشودگی سود تســهیالت موافقت کردند.بر اساس بند
( )8مصوب طرح مذکور ،سقف بخشودگی سود تسهیالت
زیر یک میلیارد ریال مشروط به بازپرداخت اصل تسهیالت
و بخشــش جریمههای متعلقــه 73 ،هــزار و  200میلیارد
ریال تعیین میشود .هر یک از مشموالن بخشودگی سود
تســهیالت زیر یک میلیارد ریال میتوانند از زمان تصویب
این قانون صرفا یک فقره از بخشــودگی ســود تســهیالت
موضوع این بند استفاده کنند.در این زمینه بانک مرکزی
موظفشدبدونرعایتمبلغحداکثرتسویهمطالباتبانک
مرکزی از بانکها به تفکیک هر بانک (که در جدول ضمیمه
تبصره  35قانون اصالح بودجه ســال 95کل کشــور آمده
است) ،به اجرای طرح بخشــودگی سود تسهیالت زیر یک
میلیارد ریال اقدام کند.بر این اساس همچنین تسهیالت
اتحادیــه مرکــزی تعاونیهای عشــایری ایــران در صورت
بازپرداخت اصل آن مشــمول بخشودگی ســود و جریمه و
اســتفاده از مفاد این حکم میشود.پیشــتر ،اما و اگرهایی
درباره اجرای بخشودگی ســود و جرایم وام های زیر 100
میلیون تومان وجود داشت .شــهریورماه امسال ،حسینی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفته بود
که بانک مرکزی با گرفتن ایراد محتوایی برای تسویه بدهی
های بانکی بهانه تراشی می کند .حســینی با اشاره به بند
(ط) تبصره 16قانون بودجه سال ،97گفته بود :در این بند
سود و جرایم وام های زیر 100میلیون تومان بخشیده شده
است که متاسفانه بانک مرکزی تا امروز سهمیه بانک ها را
ابالغ و دستورالعمل را آن طور که باید و شاید اصالح نکرده
است که در نظر داریم با اصالح این موارد اجرایی شدن این
حکم قانون بودجه را تسهیل کنیم.

وزیر صنعت :رئیس جمهور با افزایش قیمت
خودرو مخالف نیست
وزیر صمت با بیان این که سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان در حال کارشناســی موضوع است ،افزود:
رئیــس جمهور بــا افزایش قیمت خــودرو مخالفتی نداشــته
اســت.محمدرضا رحمانــی در گفتوگو با فارس ،در پاســخ
به این ســوال که آیا رئیس جمهــور با افزایــش قیمت خودرو
مخالفــت کرده اســت؟ اظهار کــرد :خیــر ،این حــرف را چه
کسی زده اســت؟وی افزود :رئیس جمهور با افزایش قیمت
خودرو مخالفت نکرده و ســازمان حمایت در حال انجام کار
کارشناسی است .به گزارش خبرگزاری فارس ،رمضانعلی
سبحانی فر عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس پیش از
این به نقل از مسئوالن وزارت صنعت نقل کرده بود که رئیس
جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است.
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سرنوشت نامعلوم 15میلیارد دالرارزصادراتی

مدیرکل سیاست های ارزی بانک مرکزی 73 :درصد ارز صادراتی به کشور بازنگشت
مدیــرکل سیاســتها و مقــررات ارزی بانــک مرکــزی از
بازنگشــتن  15.7میلیــارد دالر (معــادل  73درصد) ارز
صادرات هشــت ماهه به چرخه اقتصاد کشور خبر داد .در
این حال رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس نیز بر لزوم
اصالح ســاز و کار بازگشــت ارز حاصل از صــادرات تاکید
کرد که در واکنش بــه این اظهارنظر ،وزیــر اقتصاد گفت:
بخشــنامه چگونگــی بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
براســاس جمعبندی نظــرات بخش خصوصــی و دولتی
ابالغ شده و این بخشنامه ،یک بخشــنامه نهایی است.به
گزارش صداوسیما ،مدیرکل سیاســتها و مقررات ارزی
بانک مرکزی بــا حضور در برنامه گفتوگــوی ویژه خبری
دوشنبه شب شبکه دو سیما ،با بیان این که اکنون مبنای
قیمتگذاری گمرک ،نرخ ارز در سامانه نیماست ،افزود:
بر اساس آمار هشــت ماهه گمرک ،حدود  27.8میلیارد
یورو صادرات غیرنفتی داشتیم که از این مبلغ 6.4مربوط
به میعانات است و  21.4باقی میماند که از این رقم 5.7
میلیارد یورو به سامانه "نیما" وارد شده است ،یعنی حدود
 27درصد ارز حاصل از صادرات .البتــه با توجه به این که
صادرکنندگان سه ماه فرصت دارند ارز حاصل را به کشور
برگردانند ،شــاید این رقم تغییر کند و بخشی از صادرات
هم به عراق و افغانستان به صورت ریالی است .وی افزود:



بنابراین  15.7میلیارد یــورو از ارز حاصــل از صادرات به
چرخه اقتصادی کشور بازنگشته اســت .مهدی کسرایی
پور گفــت :از  5.7میلیارد یورو کــه به بازار ســامانه "نیما"
وارد شــده اســت تقریبا  82درصد مربوط به شرکت های
پتروشیمی است .کسرایی پور تاکید کرد :به الزاماتی نیاز
داریم تا بازار متشــکل پولی شــکل بگیرد.حســین سالح
ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به این که
گفته می شود بخش خصوصی ارز حاصل از صادرات را به

کشور باز نگردانده ،درست نیست ،گفت :این نتیجه گیری
بر اساس پیش فرض های نادرست است.
وی با بیان این که بیــش از  80درصد صــادرات غیرنفتی
مربوط به شــرکت های دولتی ،نهادهای مالی و صندوق
های بازنشســتگی و مانند آن اســت ،افــزود :آن چه که در
حوزه محصوالت پتروشیمی صادر میکنیم به علت وجود
قیمــت جهانی ،قیمت آن ها مشــخص اســت ،امــا آن 20
درصــد مربوط به بخــش خصوصی واقعی بــه علت واقعی

...

...

...



ارز و طال



نفت

نبودن نــرخ پایه صادراتی ،حداقل نصف مبلغی اســت که
اعالم می شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در
این برنامه تصریح کرد مطالبه بانک مرکزی مبنی بر لزوم
بازگشــت ارز حاصل از صادرات ،به حق است اما سازوکار
اجرایــی آن اشــکاالت جــدی دارد که باید برطرف شــود.
پورابراهیمیادامهداد:بایدنرختسویهصادراترابراساس
نرخ واقعی اقتصاد انجام دهیــم و در این صورت صادرات،
حــدود  2برابر خواهد شــد .وی تاکید کرد :سیاســت تک
نرخی شدن ارز باید عملیاتی شود تا از رانتها جلوگیری
شــود.در این حال ،دیروز وزیر اقتصاد در نشســت شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،درباره درخواســت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اصالح مجدد
بخشنامه بازگشت ارز گفت :بخشنامه صادرشده برگرفته
از جلســات با بخش خصوصی اســت و اگر انتقادی به این
جلسه است نظرات جدید باید جمعآوری شود و با توجه به
تغییرات مکرر این بخشنامه ،بهتر است نظرات جمعبندی
و اعالم شود تا بهطور مفصل بررسی شود.وی افزود :آقای
همتی و رحمانی نظرشان این اســت که آخرین بخشنامه
یعنی بخشنامه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات
براساسجمعبندینظراتبخشخصوصیودولتیابالغ
شده و این بخشنامه یک بخشنامه نهایی است.

...



تورم

ارز دیجیتال

پایان فعالیت دالالن ارز و سکه تهران
پس از  ۳۰سال

عرضه مجدد نفت خام در بورس
تا کمتر از یک ماه دیگر

کاهش قیمت ها در پی افت نرخ ارز
زمان می برد

سیاست گذاری ارز دیجیتال،
در دستور کار هیئت دولت

رئیس پلیس پایتخت از پایان کار دالالن سکه و ارز
در خیابــان های منوچهری ،فردوســی و چهارراه
اســتانبول خبــر داد .بــه گــزارش ایسنا ،ســردار
رحیمی در حاشــیه اجرای نوزدهمیــن مرحله از
طرح رعد ،با حضــور در جمع خبرنــگاران گفت:
امروز پایان کار دالالن خیابانی ارز و ســکه است،
چراکه با اقدامات پلیس پس از  ۳۰سال دالالن از
چهار راه استانبول ،خیابان منوچهری و فردوسی
جمع آوری شدند .وی با بیان این که از ابتدای آغاز
طرح برخورد با دالالن سکه و ارز ،بیش از ۴۰۰نفر
از این افراد توسط پلیس دستگیر شدند ،افزود :از
این تعداد ۹۳نفر از دالالن که حسابهای نجومی
هم داشــتند به زندان افتاده اند و البتــه اقدامات
پلیس در این خصوص ادامــه دارد .وی افزود :در
چنــد روز گذشــته  ۶۰صرافی غیرمجاز از ســوی
بانک مرکزی معرفی شده است که چند روز برای
دریافت مجوز های الزم به آن هــا مهلت داده ایم.
البته بیــش از  ۱۵۰صرافی نیز مجاز هســتند که
پلیس از فعالیت های آن ها حمایت می کند.

رئیس سازمان بورس با بیان این که آمادگی برای
عرضه مجدد نفت خام در بورس را داریم ،افزود:
این کار بــه زودی و تا کمتر از یک مــاه دیگر انجام
میشود.شــاپور محمدی در گفتوگــو با فارس
گفت :سازمان بورس پیشنهاد داده که یک برنامه
عرضه منظم مثال هر هفته یا هر دو هفته یک بار از
سوی وزارت نفت تعیین شود و در آن زمان بندی
عرضه را انجــام دهد که وزارت نفــت هم در حال
بررسی است.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار با بیان این
که این آمادگــی از نظر بازار ســرمایه وجود دارد،
در پاســخ به این ســوال که آیا برای عرضه نفت در
بورس مصوبه جدیدی الزم اســت؟ تصریح کرد:
اگر مصوبهای الزم باشــد ،وزارت نفت آن مصوبه
را میگیرد ،اما از نظــر بازار ســرمایه مصوبات ما
کامل است .شاپورمحمدی در پاسخ به این سوال
که عرضه نفت در بورس دقیقا از چــه زمانی آغاز
خواهد شد؟ گفت :فکر میکنم این کار به زودی
و در کمتر از یک ماه آینده انجام شود.

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره
به کاهــش نــرخ ارز گفت :برخــی کاالها بــه دلیل
چســبندگی قیمتهــا در اقتصــاد ایــران در مدت
زمان طوالنیتری واکنش از خود نشــان میدهد.
به گزارش فارس ،پور ابراهیمی در حاشــیه جلسه
شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصی
چســبندگی قیمتهــا در اقتصــاد ایــران را دلیل
اصلــی کاهش نیافتــن نــرخ برخی کاالهــا به رغم
افت قیمت دالر بیان کرد و افزود :نوسان نرخ دالر
قیمت برخی کاالها را به سرعت تغییر میدهد که
نمونه آن سکه و طالســت اما برخی دیگر از کاالها
به دلیل چســبندگی قیمتهــا در اقتصــاد ایران،
در مدت زمــان طوالنیتری واکنش از خود نشــان
میدهد .وی بیان کرد :در صورت استمرار کاهش
نرخ ارز ،به نظر میرسد طی دو تا سه ماه آینده حتما
شاهد کاهش قیمتها باشیم .پورابراهیمی افزود:
البته در این خصوص نظارت دولت و سازمانهای
مربوط الزم اســت .طی حدود یک ماه اخیر قیمت
ارز به محدوده  12هزار تومان کاهش یافته است.

دبیر شــورای عالی فضای مجــازی با بیــان این که
سیاست های نهایی استفاده از ارزهای دیجیتالی
به زودی در هیئت دولت بررســی می شــود افزود:
دولت در حال تهیه مصوبه ای برای سیاست گذاری
در ایــن حــوزه اســت .ابوالحســن فیروزآبــادی در
گفت وگو با مهر با اشــاره به آخرین وضعیت تعیین
تکلیف ارزهای دیجیتالی (ارز رمز) در کشــور بیان
کــرد :ارز دیجیتال در کمیســیون اقتصادی دولت
آخرین مراحل بررســی را می گذراند و به زودی در
ســطح هیئت دولت بررســی می شــود .وی با بیان
این که نظارت بر ارزهای رمزنگاری شده در داخل
کشــور ضروری اســت خاطر نشــان کرد :کشور در
مرحله انجام سیاست های اولیه برای تعیین تکلیف
مشــارکت کنندگان در حــوزه ارزهــای دیجیتالی
است و در این زمینه با توجه به پیش نویسی که پیش
ازاینمرکزملیفضایمجازیبرایطرحدرشورای
عالی فضای مجــازی تهیه کرده بــود ،در این زمینه
با کمیســیون اقتصادی دولت همکاری می کند تا
در نهایت این سند برای طرح به هیئت دولت برود.

ضمن برشمردن مزایای تخصیص سوخت به افراد تشریح شد

واکنش ایران به خروج قطر از اوپک

انگشت اتهام به سمت عربستان و روسیه
خروج قطــر از اوپک بعد از  57ســال عضویت
در این کارتــل نفتی ،همچنــان واکنش هایی
در فضای بین المللی به همراه داشــته است.
رویترز این اقدام را سیاسی دانست و نماینده
ایــران در اوپــک این اقــدام را نشــانه ناامیدی
اعضــای کوچک اوپــک از عملکرد عربســتان
دانســت .وزیر خارجه امارات اما ایــن اقدام را
نشــانه کاهش نفــوذ قطر دانســت.به گزارش
خراســان ،قطــر روز دوشــنبه ضمــن اعــام
خروج این کشور از اوپک از ابتدای سال آینده
میالدی (اواســط دی ماه) تصریح کرد که این
یکتصمیمسیاسینیستبلکهصرفابراساس
چشم انداز و برنامه های این کشور گرفته شده
است .حدود  1.5ســال اســت که عربستان،
مصر ،بحرین و امارات روابط سیاسی و تجاری
خود با قطر را قطع کرده اند.به گزارش فارس،
نماینده ایران در اوپک گفت :تصمیم قطر برای
خروجازاوپکناامیدیتولیدکنندگانکوچک
از انحصار هیئتی به رهبری عربستان و روسیه
را نشان میدهد .کاظم پور اردبیلی به رویترز
گفت« :بسیار قابل تاسف اســت و ما ناامیدی
آن ها را درک میکنیــم ».وی افزود« :اعضای
بیشتری در اوپک از کمیته مشترک نظارت بر
تولید ،به علت تصمیمگیری یکجانبه و بدون
اجماع قبلــی الزم بــرای تصمیمگیری درباره

دفاع یک مرکز مطالعاتی از سهمیه  30لیتری برای هر نفر
یک مرکز مطالعاتی پیشــنهاد کرد که برای ســازمان دهی وضعیت
توزیع ســوخت در کشــور ،ســهمیه بنزین یارانــهای باید بــه صورت
«ماهانه  30لیتر بنزین  1000تومانی به ازای هر فرد» در نظر گرفته
شود و نرخ مصارف مازاد بر سهمیه نیز در بازاری که بین مردم شکل
میگیرد یا توسط دولت ،تعیین شود.به گزارش فارس ،شبکه تحلیل
گران اقتصاد مقاومتی در یک گزارش سیاستی با اشاره به آثار مثبت
عرضه بنزین با کارت سوخت در دوره  1386تا  ، 1394بی توجهی
به افراد بدون خودرو و اعطا نکردن سهم آن ها از منابع را ایراد اصلی
آن طرح دانست و نوشت :حال که دولت بنا دارد مجدد کارت سوخت
را فعال کند و از مزایای آن بهره ببرد ،ضروری است در الگوی اجرای
آن بازنگری صورت گیرد .الگوی پیشنهادی جایگزین« ،تخصیص
ســهمیه به هر فرد بر بســتر کد ملی سرپرســت خانوار» اســت که بر
اســاس آن ،بنزین یارانهای به صورت «ماهانه  30لیتــر بنزین هزار
تومانی به ازای هر فرد» در نظر گرفته شود و این سهمیه بر بستر کد
ملی ،به سرپرست خانوار تخصیص یابد .نرخ مصارف مازاد بر سهمیه
نیز (نــرخ آزاد) در بازاری که بین مردم برای خرید و فروش ســهمیه
شکل میگیرد ،تعیین شود.

ســطح تولیــد ،ناراضــی هســتند ».کاظمپور
اردبیلی با اشــاره به کمیته مشترک نظارت بر
تولید گفــت« :آن ها با عرضه بســیار بــه بازار و
ایجاد مازاد عرضه بر تقاضــای عظیم در بازار،
از مــاه می ،بــه همه اعضــا بشــکهای  30دالر
خســارت زده اند« ».با این رفتار ،باقی ماندن
در اوپک بــرای تولیدکننــدگان کوچک هیچ
مزیتی ندارد ».این مقام ایرانی افزود« :اکنون
آن ها از اعضای دیگر میخواهند تا در کاهش
تولید مشارکت کنند .هرکسی افزایش تولید
داشــته اســت ،همان باید کاهش تولید انجام
دهد...خلبان و کمک خلبان هواپیما را ساقط
کردهانــد و اکنــون تمامــی  25مســافر آن در
شــرایط بحرانی قرار دارند« ».بــا توجه به این
پیشینه شکست ،من تردید دارم توافق کاهش
تولید تمدید شود».

▪افراد بدون خودرو سهمیه خود را می فروشند

در این الگو ،افرادی که مصرف بنزین ندارند یا کممصرف هســتند،
مــی تواننــد بــا فــروش ســهمیه خــود در بــازاری متشــکل از طریق
ســازوکارهای نرم افــزاری ،از مابهالتفاوت نرخ آزاد و نــرخ یارانهای
بنزین به صورت مستقیم منتفع شوند .در این گزارش ،ضمن تاکید
بر لزوم کنترل نرخ حمل و نقل عمومی پس از سهمیه بندی پیشنهاد
شده اســت که با رفع موانع توسعه ســی ان جی در کشــور ،این مهم

امکان پذیر است چرا که تقریبا همه تاکسی ها دوگانه سوز هستند.
عالوه بر این ،برای اطمینان بیشتر میتوان تخصیص سهمیه ویژه به
تاکسیها را نیز مانند گذشته در دســتور کار قرار داد .اگر نرخ حمل
و نقل عمومی ثابت بماند ،عمده تبعات روانی نرخ آزاد بنزین بر دیگر
هزینه های خانوار قابل کنترل خواهد بود.
▪ 6مزیت تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد برای مردم و دولت

شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی ،درباره مزایای این روش توزیع
سوخت و یارانه انرژی قبل از هر چیز بر عادالنه تر بودن آن تاکید کرده
اســت؛ چرا که خانوارهای بدون خودرو یا کممصــرف نیز از دریافت
ســهمیه بنزین خود منفعت کســب میکنند .همچنین رفع مشکل
قاچاق به دلیل افزایش قیمت آزاد نیز از مزایای طرح شــمرده شده
اســت .عالوه بر آن توزیع مســتقیم یارانه بدون نیاز به مداخله دولت
و انتقــال آن از اقشــار پردرآمد و دهک هــای باال به اقشــار کم درآمد
نیز از مزایای این نوع تخصیص ســوخت دانسته شــده است .در این
حالت ،یارانه بنزین به صورت خودکار از اقشــار پردرآمد و پرمصرف
به خانوارهای بدون خودرو یا کممصرف منتقل میشــود .به عنوان
مثال در صورتی که یک خانواده چهار نفره ســهمیه بنزین خود را به
نرخ  2000تومان بفروشد ،ماهانه  240هزار تومان منفعت نقدی
خواهد داشت .همچنین آمده اســت که نارضایتی عمومی از تغییر
نرخ بنزین ایجاد نمی شود چرا که رشد قیمت بنزین به نفع جمعیت
زیادی از مردم است ( که بنزین شان را می فروشند).در نهایت تصریح
شــده اســت که در این مدل ،روزانه تقریبــ ًا  80میلیــون لیتر بنزین
ســهمیهای توزیع میشــود و مازاد بر آن درآمدی جدید برای دولت
است که باید برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل استفاده شود.

جزئیات جدید از الیحه بودجه 98

ارز 2نرخی ،رشددرآمد نفتی و ابهام درسهم صندوقتوسعه ملی

جزئیات دخــل و خرج الیحه بودجه ســال آینده
نشــان میدهــد منابــع عمومــی رشــد 12.3
درصــدی داشــته و نــرخ ارز هم بــرای کاالهای
اساســی  4200تومــان در نظر گرفتــه خواهد
شــد .به گزارش فــارس ،دوشــنبه شــب الیحه
بودجه 98وارقامکالنآندرهیئتدولتنهایی
و تصویب شــد و به گفته نوبخت رئیس ســازمان
برنامــه و بودجــه ،این الیحــه فردا پنج شــنبه به
مجلسارائه می شود .درباره درآمدنفتی دولت،
نکتهاینکههنوزسهمصندوقتوسعهملیبرای
سال آینده نهایی نشده و پیشنهاد کاهش سهم
صنــدوق از  34درصــد به  10درصد در جلســه
سران قوا نیز مطرح شد که البته منوط به اجازه
از مقام معظم رهبری اســت .برخــی منابع آگاه
به فارس خبر دادند که ســهم اسمی صندوق با
ســازوکاری همان  ۳۴درصد خواهد بود .بدین

صورت که اگر کف سقف منابع عمومی از طریق
درآمدهــای منــدرج در بودجــه تامین نشــد به
صورت یک دوازدهم به منظور جبران کمبودها
اســتفاده شــود .در حقیقــت درصد مشــخصی
برای اســتفاده منابع صنــدوق در بودجه تعیین
نشــده اســت.با فــرض روال عــادی اگــر درآمد
ارزی  ۳۱میلیــارد دالر را بــرای ســال آینده در
نظر بگیریم با ســهم  ۵۰درصــدی رقمی حدود

 ۱۶میلیارد دالر آن عاید دولت خواهد شــد که
پیشبینی میشــود از ایــن رقم نیز حــدود ۱۴
میلیارد دالر بابت کاالهای اساسی هزینه شود
که رقــم محاســباتی آن طبق اظهارات پیشــین
رئیس جمهــور  ۴۲۰۰تومان تعیین شــد.یکی
دیگر از منابع بودجه مربوط به مالیاتهاســت.
 126هزار میلیارد تومــان از محل مالیات و 26
هزار میلیارد تومان نیز از محل حقوق و عوارض

جدول زیر ارقام اصلی بودجه را در سال  97و سال  98نشان می دهد:
عنوان

الیحه بودجه ۹۸

بودجه سال ۹۷

قیمت نفت

 ۵۴دالر

 ۵۵دالر

قیمت دالر

 ۴۲۰۰برای کاالی اساسی و  ۸۰۰۰تومان
برای سایر -نرخ موثر  ۵۸۰۰تومان

 ۳۸۵۰و ۴۲۰۰

گمرکی درآمد برای سال آینده وصول میشود.
درباره بودجه عمرانی نیز ،مسئوالن پیشبینی
میکنند تا پایان ســال بتوانند بیش از  40هزار
میلیارد تومان به طرحهای عمرانی منابع تزریق

کنند .همچنین ،ســال آینده ســه هزار میلیارد
تومان بیش از رقم مصــوب  97اعتبار برای این
بخش مدنظر قرار داده شده و عدد نهایی به 65
هزار میلیارد تومان رسید.

ارقام منابع و مصارف الیحه بودجه -۱۳۹۸ارقام به هزار میلیاردتومان
درصد تغییر
12.3
12.3
10.5
-10
13.8
14
14
4.8

بودجه سال ۹۷
443
386.1
114
29
101
38.5
293.3
62

الیحه بودجه ۹۸
497
433.7
126
26
15 + 115درصد *
44
334
65

عنوان
بودجه عمومی
منابع عمومی
مالیات
گمرک
نفت و میعانات
فروش اوراق مالی
اعتبارات هزینهای
طرحهای عمرانی

چرا با افت معامالت ،قیمت مسکن کم
نمی شود؟
روند متوسط قیمت و تعداد معامالت مسکن در تهران
نشان می دهد که از خردادماه امسال ،واگرایی این دو
به ضرر معامالت و به نفع قیمت آغاز شده است .افزایش
بی ســابقه قیمت به بــاالی  9میلیون تومــان در حالی
همســو با افزایش نرخ ارز از خردادماه اتفاق افتاده که
پس از پایین آمدن نســبی قیمت ارز در مهر و آبان ،این
روند اصالح نشده اســت .به نظر می رسد پیش بینی و
انتظار فعاالن بازار مسکن مبنی بر رشد عمومی قیمت
ها و دستمزدها و به خصوص میزان وام های مسکن در
مرحله بعد ،یکــی از عوامل موثر بر رشــد قیمت در این
بخش را شــکل داده اســت .از این رو تا زمانی که مانند
دیگر کشورهای دنیا این انتظارات با ابزارهای مالیاتی
نظیر مالیات بر عایدی ســرمایه اصالح نشــود ،شــاهد
رشد روزافزون و بی محابای قیمت ها در بازار مسکن،
بی توجه به روند معامالت خواهیم بود.

...

بازار خبر
پیشنهاد افزایش  ۵۰تا ۷۰درصدی
قیمت برق پرمصرفها از خرداد ۹۸
تســنیم  -ســخنگوی صنعــت بــرق از پیشــنهاد افزایــش
 ۵۰تا ۷۰درصــدی قیمت برق پرمصرفهــا از خرداد ۹۸
خبر داد و گفت ۱۶ :تا  ۲۰درصد مشــترکین برق کشــور،
پرمصرفهایی هســتند که بیش از  ۵۰درصــد از کل برق
تولیدی درنیروگاهها را مصرف میکنند .محمود رضا حقی
فام با اشاره به این که  85درصد مشترکین کشور در الگوی
مصرف قرار دارند ،افزود :این تعداد از مشــترکین با وجود
این که بخش بیشتری را به خود اختصاص داده اند اما 50
درصد برق را مصرف می کنند کــه از نظر منطقی و عدالت
در مصرف باید این شرایط اصالح شود.

اعزام بیش از  1000نفر نیروی کار
به خارج از کشور در  ۶ماه گذشته
تسنیم  -مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت
کار با اشــاره به این که در زمینه برنامه ششــم توسعه تعداد
به کارگماری کاهش یافته اســت ،گفت :در حوزه کاریابی
خارجی در شش ماه گذشته بیش از۱۰۰۰نفر اعزام نیروی
کار به خارج از کشور داشته ایم .محمداکبرنیا درباره تعداد
نیروی کار به خارج از کشور گفت :در حوزه کاریابی خارجی
درشــش ماه گذشــته بیش از 1000نفر اعزام نیروی کار
به خارج از کشــور داشــته ایم ،انتظار داریم تا پایان سال به
سه هزار نفر برسد که اگر چنین شود افزایش 30درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خواهیم داشت.

مشکالت داخلی بیش از تحریم ها به صنعت
پوشاک ضربه زده است
ایرنا -رئیس انجمن صنعت پوشاک کشور گفت :بیشتر از
تحریم های خارجی ،سیاســت گذاری های غلط و در نظر
نداشتن بخش خصوصی به صنعت نساجی و پوشاک کشور
ضربه زده و به نظر می رســد هنوز دولتمردان این بخش را
باور ندارند .ســومبات هاکوپیان در حاشیه ســومین روز از
بیســت و چهارمین نمایشــگاه بین المللی صنعت نساجی
به موضوع قاچاق پوشــاک به داخل کشــور نیز اشاره کرد و
گفت :مســئله به صفر رســاندن قاچاق مطرح نیست ،بلکه
به فرموده رهبــر معظم انقالب «یک بانــد قاچاق در جریان
است» و باید با قاچاق سازمان دهی شده مقابله شود.

...
خبر

در دیدار با سفیر چین در تهران

همتی :کشورهای متعددی روابط
بانکی خود را با ایران حفظ کرده اند
رئیس کل بانک مرکــزی در دیدار با ســفیر چیــن و هیئت
همراه در خصــوص روابط بانکــی و مالی دو کشــور و نحوه
ارتقای ایــن روابط ،بحث و تبــادل نظــر کردند.به گزارش
ایســنا ،ســفیر چین در ایــن دیــدار ضمن اشــاره بــه ثبات
ایجاد شــده در بازارهای اقتصــاد ایران اظهــار کرد :چین
عالقهمنــد به گســترش روابــط اســتراتژیک و بلندمدت با
جمهوری اســامی ایران اســت و در این زمینه مذاکرات و
برنامهریزیهایــی در دســتور کار دولت چیــن و نهادهای
مختلف سیاسی و اقتصادی آن قرار دارد.عبدالناصر همتی
 رئیس کل بانــک مرکزی جمهوری اســامی ایران  -نیزدر این دیدار ضمن تأکیــد بر لزوم گســترش روابط مالی و
بانکی دو کشور گفت :بهرغم تالشهایی که ایاالت متحده
آمریکا بــرای قطع روابط بانکی و مالی جمهوری اســامی
ایران کرده است ،کشورهای متعددی با ارائه راهکارهای
گوناگون روابط بانکی و مالی خود بــا ایران را حفظ کرده و
توســعه میدهند.همتی گفت :شاهد هستیم که اقدامات
دولت آمریکا نتوانســته آثار مد نظر آن ها را بر اقتصاد ایران
به جا گذارد.طبــق اعالم بانــک مرکزی ،دو طــرف در این
دیدار بر لزوم تســریع در حل مشــکالت بانکی فیمابین و
گســترش روابط اقتصادی در زمینههــای گوناگون تاکید
کردند.ابتدای همین هفته ،اسدا  ...عسگراوالدی ،رئیس
اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین از رفع مشکالت بانکی
اخیر ایران و چین خبر داده بود.
CMYK

