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چرا سازمان مالیاتی باید حساب های
بانکی را رصد کند؟
روز گذشته یکی از مدیران سازمان امور مالیاتی از تدوین
آیین نامه بررسی حساب های بانکی برای محاسبه مالیات
خبر داد و اعالم کرد :این آیین نامه در انتظار ابالغ از سوی
وزیر دادگستری است .نگاهی به اصالحیه قانون مالیات
ها که از ابتدای سال  95ب��رای اج��را اب�لاغ شده است،
نشان می دهد که ماده  169مکرر این قانون به صراحت
سازمان امور مالیاتی را به تشکیل پایگاه اطالعاتی جامع
از مودیان مالیاتی تکلیف می کند و سایر دستگاه ها را
ملزم به ارائه اطالعات برای تشکیل این پایگاه می کند.
به این ترتیب بانک مرکزی ،سازمان بورس ،سازمان ثبت
اسناد و امالک و گمرک موظف به ارائه اطالعات به سازمان
امور مالیاتی هستند تا این سازمان بتواند با استفاده از
اطالعات آن سازمان ها پایگاه جامع اطالعات مالیاتی
را ایجاد کند.اگرچه طی سال های اخیر حساسیت هایی
درباره سرکشی به حساب های بانکی ایجاد شده بود ،اما
به دالیل مختلف سرکشی به حساب های بانکی برای ایجاد
عدالت اجتماعی ضروری است .چنان که نهی مراجعه به
حساب های بانکی برای شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر
موجب شده است که هم اکنون سه دهک شامل حدود
 24میلیون نفر اف��رادی که به لحاظ درآم��دی نیازمند
یارانه نیستند همچنان در صف دریافت یارانه قرار داشته
باشند و به این ترتیب ثروت هنگفت چند ده هزار میلیارد
تومانی که می توانست با حذف یارانه غیرنیازمندان به
نیازمندان اختصاص یابد ،به دلیل کندی دولت در حذف
یارانه ثروتمندان و موضع غلط محرمانه بودن سرکشی به
حساب ها ،همچنان هدر می رود .این در حالی است که
در بسیاری از کشورهای جهان ،از جمله کشورهای دارای
اقتصاد پیشرفته ،حساب های بانکی برای جلوگیری از
پولشویی و همچنین محاسبات مالیاتی رصد می شود.
در حال حاضر نظام مالیاتی ما با خالء جدی اطالعاتی
مواجه است و فرار مالیاتی چند ده هزار میلیارد تومانی
ساالنه از سوی گروه های ثروتمند و برخوردار در کنار
فشار مالیاتی به برخی اصناف خرده پا ،نشان می دهد که
معضل اصلی نظام مالیاتی فقدان عدالت در کسب مالیات
است و بدون تردید ریشه این بی عدالتی ،فضای اقتصادی
غیرشفاف و اقتصاد زیرزمینی و داللی است که با وجود
ثروت های هنگفت ،از پرداخت مالیات طفره می روند.
پیش نیاز ایجاد شفافیت در اقتصاد ،تشکیل سامانه های
جامعی است که بتواند مظاهر منفی موجود در اقتصاد
ایران از فرار مالیاتی تا قاچاق را رصد و با آن برخورد کند.
به همین دلیل الزم است که نظام مالیاتی بتواند با استفاده
کامل از هرگونه پایگاه اطالعات اقتصادی فضای اقتصاد
کشور را رصد کند و به همین سبب دسترسی به اطالعات
حساب های بانکی به عنوان کلیدی ترین بخش از اطالعات
اقتصادی کشور برای نظام مالیاتی ضروری است.
تردیدی نیست که طی روزه��ای آینده ب��از هم نداهای
مشکوک از سوی صاحبان منافع بادآورده اقتصادی علیه
این اقدام به راه خواهد افتاد و ممکن است حتی عموم مردم
را هم تحت تاثیر قرار دهد که نظام مالیاتی به اطالعات
محرمانه شما دسترسی پیدا کرده است .در پاسخ به این
شبهات باید گفت که اطالعات اقتصادی عموم مردم و
اقشار ضعیف و متوسط هم اکنون نیز روشن و در دسترس
است .چرا که اطالعات میزان دریافتی اقشار حقوق بگیر
از کارگر تا کارمند در تامین اجتماعی و خزانه داری دولت
موجود اس��ت .اصناف خ��رده پا نیز اطالعات بانکی آن
چنانی ندارند که با فاش شدن آن دچار مشکل شوند .اتفاق
مشکل این گروه این است که جور فرار مالیاتی گروه های
ثروتمند را می کشند و با شفاف شدن اطالعات اقتصادی،
می توان امیدوار بود که فشار مالیاتی از دوش اصناف خرد
به گروههای ثروتمند منتقل شود.

از میان خبرها
نزول بورس و صعود دالر

بازارهای داخلی تحت تاثیر انتخابات آمریکا
روز گذشته قیمت دالر آمریکا به  ۳۶۳۰تومان رسید
که باالترین قیمت در  9م��اه اخیر محسوب می شود،
همچنین شاخص بورس پس از صعود چند روز پیش به روند
نزولی خود در  3روز اخیر ادامه داد .روندی که به گفته
کارشناسان تحت تاثیر فضای روانی انتخابات آمریکاست.
به گزارش ایسنا ،هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز بیش از ۱۱۴
هزار تومان قیمت داشت .همچنین نیم سکه و ربع سکه
به ترتیب  ۵۶۵و  ۳۰۰هزار تومان فروخته میشود .از
سوی دیگر اونس جهانی طال نیز برای معامالت در بازار
نیویورک  ۱۳۰۵دالر داد و ستد میشود .با قوت گرفتن
احتمال رای آوری ترامپ ،بازارهای جهانی دچار نوسان
شده است و قیمت طال به باالترین سطح در چند ماه اخیر
رسیده است .همچنین افزایش قیمت دالر در بازار داخلی
نیز در همین راستا قابل تحلیل است.در همین حال در
دومین روز معامالت ب��ورس اوراق بهادار در این هفته
دماسنج بازار سرمایه به روند نزولی خود ادامه داد و با
کاهش  116واحدی تا سطح  ۷۹هزار و  ۱۳۷واحد پایین
رفت .در همین حال حسین اسدینیا ،کارشناس ارشد
بازار سرمایه در گفت و گوبا مهربا بیان اینکه بازار سرمایه
منتظر روشنشدن نتایج انتخابات آمریکاست ،گفت:
اگرچه انتخاب بین بد و بدتر است ،اما بورس ایران انتخاب
کلینتون را اثرگذارتر در شاخص میداند.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به افزایش قاچاق کاال در فضای مجازی از تشکیل اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز در فضای
مجازی و ایجاد مجموعه سامانه الکترونیکی در کشور برای شناسنامه دار شدن کاالها خبر داد .به گزارش تسنیم ،قاسم خورشیدی اظهار
کرد :بعد از برخوردهایی که با قاچاق کاال در فضای واقعی صورت گرفت موضوع قاچاق کاال در فضای مجازی تشدید شده است.
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با تدوین آیین نامه از سوی سازمان امور مالیاتی آغاز می شود

روایت یک نماینده مجلس به نقل از رئیس جمهور از پیش خور شدن بودجه

بررسی حساب های بانکی برای محاسبه مالیات

درآمد نفتی سه ماهه اول امسال خرج حقوق سال قبل شد

مدیرکل دفتر اطالعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی
با بیان این که آییننامه استفاده از اطالعات انواع
حسابهای بانکی و معامالتی تهیه شده ،گفت  :پس از
امضای وزیر دادگستری این آیین نامه قابلیت اجرایی
پیدا میکند .به این ترتیب ماده  169مکرر اصالحیه
قانون مالیات ها که به تشکیل پایگاه اطالعات یکپارچه
اقتصادی منجر می ش��ود ،در آستانه اجرایی شدن
قرار گرفت .براساس ماده مذکور اطالعات معامالتی
اشخاص از جمله خرید و فروش ،واردات و صادرات،
اطالعات مالی ،پولی  ،اعتباری و سرمایهای اشخاص
از قبیل نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار ،جمع
گردش و مانده ساالنه انواع حسابهای بانکی ،انواع
سپرد هها و سود آنها و سایر اطالعات فعالیتهای
اقتصادی در این پایگاه اطالعاتی متمرکز خواهد شد.
علی رستمپور در گفتوگو با فارس با اشاره به پیگیری
از دیگر دستگاهها برای دریافت اطالعات و ورود دادهها
در مرکز فناوری اطالعات گفت :این موضوع براساس
تبصره  7م��اده  169مکرر اصالحیه قانون مالیات
ها باید انجام شود و اساس ًا این بانک وجود ندارد و در
حال شروع و راهاندازی است.این مقام مسئول تاکید
کرد :کار بزرگی است و اساس ًا ظرف  6ماه نمیتوان
این بانک اطالعاتی را ایجاد کرد ،کار را شروع کردند.
مسیر کار طوالنی است ،اما اطالعاتی دریافت نکردیم.
وی درباره این که آیا اکنون اطالعات بانکها را دارید؟

پول نفت پیش خور شد .این ادعا را جعفرزاده ،نماینده
مجلس به نقل از رئیس جمهور اعالم کرده و گفته است
که حقوق ماه های بهمن و اسفند سال قبل را نداشتهایم
و ب��رای این پول نفت سه ماه اول امسال را پیش خور
کردهایم .این ادعا در حالی مطرح می شود که آمارهای
منتشر شده نیز با آن همخوانی دارد.روز گذشته رئیس
جمهور با فراکسیون مستقلین والی��ی مجلس جلسه
داشت .جلسه ای که نماینده رشت توضیحات آن را ارائه
نمود .در میان صحبت های جعفر زاده یک نقل قول از
رئیس جمهور به چشم می خورد.به گزارش فارس ،او به
نقلازدکترروحانیگفتهاست«:سالگذشتهسالبسیار
سختیبودومادرماههایبهمنواسفندحقوقنداشتیمو
ناچارشدیمنفتخودراپیشفروشکنیموبههمینخاطر
در سه ماهه نخست امسال پول نفت نداشتیم».



...

تصریح کرد :طی دو سال اخیر با بانک مرکزی جلساتی
را برگزار کردیم و به استناد ماده  120قانون برنامه
اطالعات خواستیم ،اما آن ها مالحظات محرمانگی
را داشتند ،تا این که قانون مالیا تها تصویب شد و
به صراحت قانونگذار بحث جمع گردش حسا بها
و سپرد هها را مطرح کرد و بانک مرکزی کوتاه آمد و
اذعان کردند ،باید اطالعات بدهند.به گفته رستمپور،
ماده  169مکرر اصالحیه قانون مالیات ها آییننامهای
دارد که سازمان مالیاتی و بانک مرکزی باید تدوین
کنند و با کار کارشناسی نهایی و با امضای وزیر اقتصاد
برای وزیر دادگستری ارسال شد و جلسات آن در این
وزارتخانه برگزار شده و پس از تایید ،کار تمام میشود
و امیدواریم که به زودی تایید و اجرایی شود.این مقام
مسئول اف��زود :اکنون از بانک مرکزی ،پست ،ثبت
احوال ،شهرداری (بابت پایان کار ساختمان) ،گمرک
و بورس اطالعات میگیریم.



گندم

...

پیشتر نیز هادی قوامی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه
نیز ادعای مشابهی را مطرح کرده بود.به گزارش فارس،
قوامی گفته بود« :برای بودجه سال  94از منابع بودجه
سال  95بالغ بر  14هزار میلیارد تومان پیشخور شد و
درحقیقتازبودجه سالهایبعد برای هزینههای جاری
این سال دولت استفاده شده است ».الزم به ذکر است
که دولت ها وقتی با کمبود منابع رو به رو می شوند ،باید
اصالحیه بودجه بدهند و با موافقت مجلس اقدام نمایند.



نظام بانکی

 ۳میلیون تن گندم تولیدی مازاد
صادر می شود

افزایش  45درصدی پرداخت
تسهیالت بانکی

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت:
امسال نزدیک به  14میلیون تن گندم در کشور
تولید شده است که در تاریخ ایران رکورد محسوب
میشود و با توجه به اینکه ای��ن میزان بیش از
مصرف داخلی است ،به دنبال صادرات  3میلیون
تن گندم هستیم.علی قنبری در گفتوگو با
فارس ،در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی
گندم از کشاورزان گفت :از آن جایی که گندم
کاالیی بورسی است ،به دنبال اخذ مجوز از دولت
برای ص��ادرات گندم هستیم و  10روز آینده به
نتیجه خواهد رسید که ممکن است به صورت
گندم دوروم یا آرد ص��ادر ش��ود .به گفته قنبری
کشورهای آسیایی و منطقه و حتی کشورهای
اروپایی به دلیل کیفیت خوب گندم ایران مشتری
آنهستندکهمابهصورتمزایدهوبهقیمتجهانی
آن را در معرض فروش قرار خواهیم داد.

تسهیالت پرداختی بانکها در نیمه نخست
امسال به حدود  233هزار میلیارد تومان رسیده
است .به گ��زارش خبرگزاری صدا و سیما  ،این
مبلغ در مقایسه با دوره مشابه پارسال 45.4
درصد افزایش داشته است .در این میان ،سهم
تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش
در تمام بخشهای اقتصادی طی شش ماه امسال
حدود  153هزار میلیارد تومان معادل 65.6
درصد کل تسهیالت پرداختی است و در مقایسه
با دوره مشابه پارسال  50درصد افزایش داشته
اس��ت .سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین
سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش
ماهه امسال بیش از  55ه��زار میلیارد تومان
اس��ت ک��ه حاکی از تخصیص  36.1درص��د از
منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام
بخشهای اقتصادی است.

خبرهادرباره ممنوعیت خدمات بانکی برای مشتریان بدهکار

از اجرای محدودیت در برخی بانک ها تا رفتار خالف قانون بانکداران
اعالم خبر ممنوع شدن صدور عابربانک برای بدهکاران
بانکی خیلی زود توسط بانک مرکزی تکذیب شد .با این
حال ،گزارش های میدانی خبرگزاری فارس نشان می
دهدکهبرخیبانکهامحدودیتهاییدراینزمینهاعالم
می کنند.دو روز قبل خبری در فضای مجازی و برخی از
خبرگزاری ها منتشر شد که نشان می داد اگر مشتری
دارایاقساطمعوقیابدهیباشد،برایاوحسابجدیدی
افتتاح نمی شود و نمی تواند عابربانک دریافت کند .به
دنبال این خبر ،بانک مرکزی صحت آن را رد و اعالم کرد
که هیچ ممنوعیتی مبنی بر ارائه خدمات بانکی در زمین ه
افتتاح حساب سپرده و صدور کارت عابربانک برای افراد
دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی (رف��ع سوءاثر
نشده) وجود ندارد.با این حال ،پیگیری های خبرگزاری
فارس نشان می دهد که برخی بانک ها این محدودیت ها
را در عمل اجرا می کنند .به گزارش فارس ،کارمند یکی
از بانک ها گفته است :به ما ابالغ شده برای صدور کارت
(عابر بانک) باید از بانک مرکزی استعالم شود .البته در
استعالمصورتگرفتهمشتریبانک 37هزارتومانبهیک
بانک دیگر بدهی داشته که قطعا اقساط معوق بوده و هنوز
به بدهی سررسید گذشته تبدیل نشده است.به گزارش
فارس ،نتیجه ارتباط با کارمند یک بانک دیگر هم چنین
پاسخی را در پی داشت :بدهکار یا دارنده چک برگشتی

▪ ▪قوامی:دولت 14هزارمیلیاردراپیشخورکردهاست

(رفع سوء اثر نشده) عالوه بر ممنوعیت افتتاح حساب
جاری،حسابدیگریهمنمیتواندبازکند.اینمحدودیت
شامل حسابهای دیگر هم میشود .البته برخی بانک
ها هم فقط ب��رای حساب ج��اری چنین محدودیتی را
اعمال میکنند.در همین حال ،خبرگزاری ایسنا این
اقدام بانک ها را غیر قانونی خوانده است .براساس این
گزارش ،اگرچه در این بخشنامه سال  1391بانکها
درباره صاحبان چکهای برگشتی ممنوعیتهایی برای
صدور عابربانک داشتند ،اما این بخشنامه در سال۱۳۹۵
بازنگری شده و بند مربوطه حذف میشود بهطوری که
بانک مرکزی به بانکها اعالم میکند با ابالغ بخشنامه
جدید و اصالحاتی که انجام شده درباره مشتریان دارای
سابقه چک برگشتی تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه
خدماتیکهدرماده ۲۹مربوطبهسال ۱۳۹۱آمده،وجود
ندارد .براین اساس ،در مفاد قانونی جدید شرایط افتتاح
حساب جاری برای شخص حقیقی تنها دو محدودیت
وجود دارد به گونه ای که شخص سابقه چک برگشتی و
بدهی غیرجاری نداشته باشد.به گزارش ایسنا ،بنابراین
اگرچه برخی بانکها ممکن است اعالم کرده باشند که
درصدورکارتبانکیبرایمشتریانبدهکارباممنوعیتی
مواجه ان��د ،ای��ن برخالف قانون و دستورالعمل بانک
مرکزی انجام می شود که امسال اص�لاح شده است.

...
فساد

واکنش مدیرعامل بانک ملت به
اظهارات دادستان کل کشور

مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه نزد این بانک
وثیقه الزم برای حصول بدهی معوق موجود است،
گفت که اگر نام اختالس را بر این بدهی بگذاریم
باید تمام بدهکاران بانکی را اختالسگر بنامیم.
به گ��زارش ایسنا ،ه��ادی اخالقی  -مدیرعامل
بانک ملت  -در حاشیه نمایشگاه مطبوعات درباره
معوقات تسهیالت این بانک ،گفت :نمیتوان
بر روی آن نام اختالس گذاشت .این مبلغ تنها
تسهیالت پرداخت شدهای است که بخشی از آن
معوق شده است و ما پیگیر دریافت آن هستیم .وی
در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور مبنی
بر اختالس  ۳۰۰میلیاردی از بانک ملت ،گفت:
اینکه چه نامی روی آن بگذاریم متفاوت است ،اما
اگر نام آنرا اختالس بگذاریم در آن صورت همه
کسانی که به بانک بدهکار هستند ،اختالسگر
محسوب میشوند.

این روحانی ،کشاورز نمونه شده است

اما دولت یازدهم منابع آینده را پیش خور کرده و بدعتی
جدید در حوزه بودجه ریزی آغاز کرده است.
▪ ▪ کاهش  56درصدی درآمد نفت در سه ماهه نخست

اما بررسی آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی
نشان می دهد که درآمد حاصل از فروش نفت در سه ماه
نخست سال  1395کاهش قابل مالحظه ای داشته
است .در دوران پسابرجام و با توجه به رشد دو برابری
ص��ادرات نفت و در شرایطی که قیمت نفت در  3ماهه
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر
چندانی نداشته اس��ت ،درآم��ده��ای نفتی  56درصد
کاهش داشته است .در سه ماهه نخست امسال درآمد
نفت 4هزار و 350میلیارد تومان بوده است و رقم مشابه
در سال قبل بیش از  10هزار میلیارد تومان گزارش شده
است .این کاهش درآمد ثبت شده می تواند گواهی بر
پیش خور شدن درآمدهای نفتی باشد.



...
جنگل

بهره برداری ازجنگل های شمال
3تا 5سال ممنوع می شود

ب��ردب��ار -رئ��ی��س س��ازم��ان جنگل ه��ا ،م��رات��ع و
آبخیزداری کشور و معاون وزیرجهادکشاورزی از
ممنوعیت بهره برداری از جنگل های شمال بین
 3تا 5سال آینده درقالب طرح استراحت جنگل
ب��راس��اس دستورالعمل وزی��ر جهادکشاورزی
خبرداد.خداکرمجاللیکهعصردیروزبهنمایشگاه
مطبوعات آم��ده بود درگفت وگو با خبرنگاران
خراسان و قدس با بیان این که سازمان جنگل ها با
تمام توان دستورالعملی را که وزیرجهادکشاورزی
اع�لام کردند ،اجرایی خواهد ک��رد؛ اف��زود :این
موضوع به همکاری مجریان طرح های جنگلداری
بستگی دارد که تاکنون بسیار خوب بوده است
و امیدواریم براساس برنامه ای که طراحی شده
است بتوانیم استراحت جنگل را به صورت جامع و
کاملاجراییکنیم؛یعنیکلیهعواملیراکهآسیب
رسان به جنگل هستند بتوانیم مهارکنیم.

رئیس شورای رقابت اعالم کرد:

دلیل آزادسازی قیمت پژو 207
رئیس شورای رقابت با بیان این که اجازه شکلگیری
حاشیه قیمت را برای خودروهایی که در داخل تولید یا
مونتاژ میشوند نمیدهیم ،گفت :خودروهایی اجازه
آزادسازی قیمت دارند که رقبای قیمتی داشته باشند.
رضا شیوا در گفت وگو با مهر در خصوص حاشیه قیمتی
برخی خودروها در بازار گفت :برای نظارت بر بازار آن
دسته از خودروهای وارداتی که حاشیه قیمتی در بازار آن
هاوجوددارد ،وزارتصنعت،معدن وتجارتباید دخالت
کرده و شرایطی را قرار دهد که تعداد واردکنندگان به
اندازهای باشد که انحصار ایجاد نشود .البته مسئوالن
این وزارت خانه به شورای رقابت قول دادهاند که شرایط
کامال رقابتی باشد و هر فردی که شرایط واردات دارد،
بتواند برای ورود این خودروها به داخل کشور اقدام کند.
وی در خصوص شرایط آزادس��ازی خودروها از شمول
قیمتگذاری شورای رقابت تصریح کرد :در واقع فرایند

عکس و شرح

آزادسازی قیمت خودروها بر این مبنا انجام میگیرد که
شورای رقابت مشاهده کند برای یک خودرو ،چندین
رقیب قیمتی در همان کالس وجود دارد و رقابت ایجاد
میکند؛ فلسفه آزادس��ازی قیمت خودروها هم همین
اس��ت ،ول��ی اگ��ر ای��ن آزادس���ازی قیمت باعث ش��ود که
خودرویی در انحصار عرضه شود و قیمت آن ،متفاوتتر از
قیمت کارخانه باشد ،شورا حتما ورود و بررسی میکند
تا بازار دچار التهاب نشود.شیوا درباره آزادسازی قیمت
پژو  ۲۰۷گفت :قیمت اتین خودرو از سوی خودروساز
حدود ۴۱میلیون تومان تخمین زده شده است؛ بنابراین
با توجه به ای��ن که چند خ��ودروی دیگر نیز در همین
محدوده قیمتی وجود دارد و نمونههای آن هم چهار
خودروی دانگفنگ ،دنا ،برلیانس و رنو ساندرو است،
مشمول دستورالعمل تنظیم قیمت از سوی شورای
رقابت نمیشود.

«حاج علی شریفی» روحانی کشاورزی است که با
دستان پربرکتش توانست بعد از سال ها رنج و تالش
زمین م��رده ای را زن��ده کند تا روزی دهنده افراد
زیادی شود .او متولد ۱۳۳۹در روستای «شیرخوند»
بخش «زهان» شهرستان «قائن» است و حاال همه
او را با محصوالت بی نظیر زرشکش میشناسند.
(منبع:مهر)

...

بازار خبر
همه خطوط بزرگ کشتیرانی درحال
بازگشت به ایران هستند
خبرآنالین  -مدیرعامل سازمان بنادر و
دریانوردی با اعالم اینکه ایران هیچ گونه
محدودیتی ب��رای بازگشت الینرها به
آبهای کشور ایجاد نمیکند از دو طرفه
ب��ودن این رابطه خبر داد و گفت :مرسک هم مثل بقیه
الینرها به دلیل تجاری تصمیم گرفته است به کشورمان
بازگردد.

سقوط  ۴۵درصدی ارزش پول ملی مصر
در پی آزادسازی نرخ ارز

تسنیم -درپیاجرایسیاستآزادسازی
نرخ ارز در مصر ارزش پول ملی این کشور
در یک روز  ۴۵درصد کاهش یافت .به
گ��زارش بلومبرگ ،بانک های مصری
برای اولین بار در حال آغاز داد و ستد ارز بدون محدودیت
های بانک مرکزی این کشور و قدم گذاشتن در عرصه ای
تجربه نشده و نامشخص هستند.

 ۵۷میلیون نانخور در کشور داریم

تسنیم-کارشناس بازار کار با اشاره به
اینکه به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش
از  2.5نفر فاقد شغل در کشور وجود دارد
گفت:از جمعیت  ۷۹میلیون نفری ایران
حدود  ۵۷میلیون نفر هیچ فعالیت شغلی و اقتصادی در
حال حاضر ندارند و نانخورند.

برجام واردات نفت کرهجنوبی از ایران را
دوبرابر کرد

ایسنا -در  ٩م��اه نخست س��ال ج��اری
میالدی ،واردات نفت خام کره جنوبی از
ایران نسبت به سال پیش از آن دو برابر شد.
به گ��زارش خبرگزاری یونهاپ از سئول،
اطالعات صنعتی منتشر شده در روز یکشنبه ( ١6آبان ماه)
نشان داد به دنبال پایان یافتن تحریم ها ،واردات نفت خام کره
جنوبی از ایران در  ٩ماه نخست سال  ٢٠١6میالدی نسبت
به دوره مشابه در سال  ٢٠١5میالدی دو برابر شده است.

سعودی ها در دومین ماه پیاپی صادرات
نفت به مصر را متوقف کردند

ایرنا-رسانههایمصریروزیکشنبهاعالم
کردند که شرکت «آرامکو»ی عربستان
برای دومین ماه متوالی ،صادرات نفت را
بهکشورمصردرماهجاریمیالدیمتوقف
کرد .روزنامه مصری الوطن روز نوشت :حمدی عبدالعزیز
سخنگوی رسمی وزارت نفت مصر گفت که شرکت نفتی
آرامکویعربستانتاکنونمحمولهنفتیراکهمقررشدهبود
برای ماه نوامبر به مصر صادر کند هنوز ارسال نکرده و این
شرکت وابسته به رژیم آل سعود برای دومین ماه متوالی از
صادرات مشتقات نفتی به قاهره خودداری کرده است.

شاخص

 /٩٥٢٤٦٦٧٣ل

صعود دالر به  3630تومان
قیمت دالر روز گذشته به  3630تومان رسید که
باالترین قیمت در  9ماه گذشته است .نمودار فوق
نوسانات قیمت دالر در 9ماه اخیر را نشان می دهد.
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