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تخصیص بیشترین سهم بودجه اشتغال
فراگیر به استان های کم برخوردار

شاخص

...

بازار خبر
دالیل رکود بازار برنج ایرانی
فارس  -رئیس انجمن واردکنندگان برنج
با تأکید بر ایــن که واردات قاچاق برنج
متوقفشدهاست،گفت:قیمتتمامشده
باال و ناتوانی مردم در خرید از عوامل رکود
دربازاربرنجایرانیاست.مرتضیشاهحسینیبابیاناینکه
میزان عرضه و تقاضای برنج وارداتی با هم برابری نمیکند،
گفت :براساس آمار ،طی  10تا  15سال گذشته ،به طور
متوسطمیزانمصرفبرنجخارجیدرهرماهحدود 110تا
 120هزار تن بوده است که در سه سال گذشته حدود700
تا  800هزار تن از آن از طریق واردات رسمی و حدود 600
هزارتنهمازطریققاچاقبهکشورواردمیشد.

تأمیناعتبارپاالیشگاهاصفهانازفاینانس
کرهجنوبی
مهر-مدیربرنامهریزیتلفیقیشرکتملی
پاالیشوپخشفراوردههاینفتی،ازتأمین
اعتبار یک میلیارد و  ۹۰۰میلیون یورویی
طرحبهبودفرایندوبهینهسازیپاالیشگاه
اصفهانخبرداد.علیرضاآرمانمقدمبااعالماینخبرگفت:
قرارداد طرح بهبود فرایند و بهینهسازی پاالیشگاه اصفهان
اسفندسالگذشتهامضاشدکهبراساسآن،مقررشدازمحل
خطاعتباریکرهجنوبیاعتبارموردنیازاینطرحتأمینشود.

یادداشت

طرح کاستن از شیب گرانی بنزین
▪فرمول مجلس بــرای پیشگیری از افزایش یک باره
قیمتبنزین

برخالف بخش های کشاورزی و صنعت ،گروه خدمات،
درششماهنخستامسالبا 7.2درصد،بیشترینرشد
را نسبت به دو بخش دیگر اقتصاد داشت .با این حال،
سه رسته حمل و نقل و انبارداری ،واسطه گری های
مالی (به خصوص بانک ها) و خدمات مربوط به امالک
و مستغالت و خدمات کسب و کار ،رشد باالیی را در این
بخش نسبت به سایر رسته ها داشته اند .این سه گروه
به ترتیب نرخ رشد  8.5 ،8.2و  8.4درصد را در نیمه
نخستامسالنسبتبهنیمهنخستسالگذشتهتجربه
کرده اند( .منبع :مرکز آمار ایران)

...

ادامه مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش شدید قیمت حامل های انرژی در بودجه ۹۷

درحالیکهگفتوگوهادربارهافزایشقیمتبنزینتوسط
دولتدرسالآیندهداغاست،نمایندگانمجلس،عمدتابا
اصلافزایشقیمتمخالفنیستنداماازارائهپیشنهادهاو
طرحهاییبرایتدریجیشدناینافزایشوکاهشفشاربر
اقشارمتوسطخبرمیدهند.

کدام کسب و کارهای خدماتی در
 6ماهه امسال ،بیشتر رشد کرد؟

ایسنا -وزیر تعاون گفت :در اختصاص بودجه فراگیر بیشترین سهم را به استانهای کم برخوردار دادیم .علی ربیعی اظهار کرد :عدالت بین نسلی و عدالت منطقهای
از رئوس اقتصاد مقاومتی است که برای استانها و مناطق نابرخوردار و کم برخوردارتر لحاظ خواهد شد .وی با اعالم این که در سال  ۹۳عدهای رشد را انکار کردند و
اکنون نیز اشتغال زایی را انکار میکنند! علت نامحسوس بودن اشتغال را بیکار ماندن دهه شصتیها در دهه  ۸۰و انتقال آن ها به این زمان ذکر کرد.

در ایــن بــاره ،معصومه آقــاپــور ،نماینده مــردم شبستر
در مجلس در گفتوگو بــا ف ــارس ،گفت :تــعــدادی از
نمایندگان طرحی را برای جلوگیری از افزایش قیمت
حاملهای انرژی در بودجه  97تدوین کردند .وی ادامه
داد :نمایندگان در این طرح به دنبال این هستند که
فرمول جدیدی را برای قیمت حاملهای انــرژی ارائه
کنند که عالوه بر این که افزایش یک باره و زیادی را در
قیمت حاملهای انــرژی نداشته باشیم در عین حال
بتوانیم قیمتها را به فوب نزدیک کنیم .عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس اظهارکرد :افزایش قیمت حاملهای
انرژی در شرایطی که ما در رکود اقتصادی به سر میبریم
برای جامعه سم است و در این شرایط افزایش قیمت به
این شکل به صالح نیست.
آقاپور ضمن اشاره به طرح های دیگری راجع به مالیات
بر ارزش افزوده و تکمیل  30هزار پروژ ه نیمه تمام دولتی
با مشارکت بخش عمومی و خصوصی گفت :این طرحها
بناست تا به کمیسیون تلفیق ارائــه شود تا در جریان
بررسی الیحه بودجه  97این موضوعات اعمال شود و
اگر هم در آن جا این طرحها اعمال نشد ما این موارد را در
صحن علنی ارائه خواهیم کرد.



...

حمل و نقل

حسین بردبار

economic@khorasannews.com

▪احتماالبنزین 1200تومانمیشود

در همین حال ،کاظم جاللی ،رئیس مرکز پژوهش های
مجلس ،در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت ،با بیان این
که دولت قصد دارد از افزایش قیمت حامل های انرژی17
هزار و  400میلیارد تومان کسب درآمد کند ،توضیح داد:
کسب درآمد این مبلغ بستگی به این دارد که با چه فرمولی
قراراستحاملهایانرژیافزایشپیداکند،ایننکتهحائز
اهمیت است که در مجلس عده ای مخالف این موضوع
هستند و کمیسیون انرژی کال تبصره 18را رد کرده است.
ویگفت:بایدمشخصشودکهبرایکسب 17هزارو400
میلیارد تومان فقط قرار است بنزین و گازوئیل گران شود یا
سایرحاملهایانرژینیزافزایشقیمتخواهندداشتاگر
دیدگاهدومدرنظرگرفتهشوددرواقعبایدحداقلهرحامل
انرژی 20درصدافزایشقیمتداشتهباشدوبهعبارتدیگر
قیمتبنزین 1200توماندرنظرگرفتهشود.
▪سازوکارحذفیارانهنقدیدربودجهسال 97مشخص
نیست

آیا برای همه عوارض جراحی اقتصادی
تدبیر شده است؟

قرار می گیرد.وی ادامه داد :دولت حدود  67هزار میلیارد
توماناعتباربرایایجاداشتغالدرنظرگرفتهاستبحثما
ایناستکهدراشتغالمانندطرحهایزودبازدهعملنشود
یعنی اگر ظرفیت براساس ضوابط کامال دقیق ایجاد نشود
احتمالدارد 67هزارمیلیاردتوماندچارمشکلشود.

جاللیدربارهحذفیارانهبرخیازاقشارهمگفت:براساس
برآوردمرکزپژوهشهاحدود 30میلیوننفرازفهرستیارانه
نقدیبایدحذفشونداماسازوکارآنهنوزمشخصنیستو
دولتبایددراینزمینهتوضیحاتیارائهکند.عضوکمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در
خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در الیحه بودجه
سال  97اظهار کــرد :در اجــرای حذف یارانه نقدی باید
دقیقا مشخص شود که با چه ضوابطی خانوارها و دهک ها
از دریافت یارانه نقدی منع می شوند و با چه مکانیزمی در
جهت فقرزدایی مبالغی در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه

درباره افزایش قیمت بنزین ،حاجی بابایی ،دیگر نماینده
مجلسنیزدرهمایشفرهنگیانبهمناسبتنهمدی،گفت:
در بحث گرانی بنزین باید تدبیر مناسب اندیشیده شود که
مردمتحتفشارنباشندوعدالتاجتماعیبایددرنظرگرفته
شود.بهگزارشفارس،ویافزود:کسیکهخودروی500
میلیون تومانی دارد ،بنزین را با همان قیمت میخرد،که
کسیکهبهزوریکپیکانبرایمسافرکشیتهیهکردهاست،

...

...



مالیات

▪چرا باید صاحب خودروی 500میلیونی و مسافرکش
بنزینرابهیکقیمتبخرند؟



نظام بانکی

اینهاپیشنهادهاییاستکهمیتواند،منابعراهدایتکند
کهبهاقشارمردمآسیبنرسد.
▪پیشنهادشیبمالیمبرایافزایشقیمتبنزین

نایبرئیسکمیسیونانرژیمجلسنیز،ازشیبتندافزایش
قیمت بنزین و حاملهای انرژی در الیحه بودجه سال 97
انتقادکردوباتأکیدبراینکهمجلسمخالفافزایشقیمت
بنزینوحاملهایانرژینیست،امابایدمنطقیوتدریجی
باشد ،افزود :هرگونه افزایش قیمت باید متناسب با سطح
درآمدی جامعه باشد .وی در گفتوگو با تسنیم ،با بیان این
که نمایندگان تالش میکنند هرگونه افزایش قیمت در
حاملهایانرژیباشیبمالیمیدرسال 97صورتگیرد،
گفت:اینمیزانیکهدولتدرالیحهبودجه 97برایافزایش
قیمت حاملهای انــرژی پیشنهاد داده ،موجب شوک و
افزایشتورمبیسابقهمیشود.



...
نفت

ورود  ۲فروند هواپیمای  ATRبه
ناوگان ایران ایر

بخشنامه جدید مالیاتی برای
پرداخت های باالی  ۵میلیون تومان

وعده صفر شدن وقوع جرایم در
بانک ها ،در آینده نزدیک

طراحی متخصصان ایرانی برای
کاهش هزینه ملی حادثه رگ سفید

دو فروند هواپیمای  ATRاز ســری قـــرارداد ۲۰
فروندیشرکتهواپیماییایرانایرباکمپانیATR
صبح امروز وارد کشور میشود .به گزارش فارس،
پیشازاینششفروندهواپیمای ATRواردناوگان
ایرانایر شده بود .ایران ایر قرار است  20فروند
 80،ATRفروندبوئینگو 100فروندایرباسازسه
کمپانیسازندهخریداریکند.بااینحالتاکنونبه
دلیلجذبنشدنفاینانسر،اینخریدهابهصورت
نقدی و از محل مصوبه  330میلیون دالری هما از
صندوق توسعه ملی انجام شده و البته قرار است
تا این مبلغ در آینده ،بهعنوان پیشپرداخت خرید
هواپیماهابهکمپانیهایسازندهمدنظرقرارگیرد.
همچنین بهتازگی مدیرعامل ایرانایر گفت که
برای خرید هواپیما ،کمپانیهای سازنده ایرباس
و بوئینگ طبق بندی از قــرارداد متقبل شدهاند
فاینانستعدادیازهواپیماهارابپذیرند.

بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی،
در صورتی که هزینههای پرداختی نقدی بیش
از  5میلیون تومان از طریق سیستم بانکی مودی
انجام نشده باشد ،به عنوان هزینه قابل قبول
مالیاتی محسوب نخواهد شد.
به گزارش تسنیم این بخشنامه با توجه به ابهامات
حکم مذکور در تبصره  3ماده  147قانون مالیات
های مستقیم صادر شده که طبق آن ،ﭘﺬﯾﺮش
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮی انجام ﻧﺸـﻮد از  50میلیون رﯾﺎل ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ است.
گفتنی است برای تعیین در آمد مشمول مالیات ،
هزینه ها از کل درآمد مودیان کسر می شود .این
دستور العمل جهت برای هزینه های قابل قبول
صادر شده است.

مدیرکل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با
پولشویی بانک مرکزی گفت :انتظار می رود
در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساختهای
جدید مبارزه با پولشویی ،وقوع جرم درسیستم
بانکی کمتر از گذشته شود .به گزارش مهر به
نقل از پژوهشکده پولی و بانکی ،عبدالمهدی
ارجمندنژاد گفت :همزمان با توسعه و تعمیق
مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی ،بانک ها
سیستم های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و
تقلب به کار گرفته اند .وی افــزود :با استفاده از
اطالعاتی که مبادله می شود ،تخلفات و تقلب ها
کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله
با آن ها انجام می شود .به مرور این سیستم ها
تقویت می شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از
این زیرساختها ،وقوع جرم و جنایت در سیستم
بانکی به صفر برسد.

در حالی که به نظر می رسید ،دو حلقه چاه امدادی
که برای اطفای حریق چاه  147میدان نفتی رگ
سفید ،با صرف هزینه های قابل توجه حفاری
شدند و بعد از مهار آتش کاربرد دیگری ندارند ،با
طراحیجالبمتخصصانصنعتنفتکشورمان،
برای آغاز تولید دوباره از میدان رگ سفید مورد
استفادهقرارمیگیرند .آنگونهکهتسنیمگزارش
کرده،حمیددریس،مدیرفنیشرکتملیمناطق
نفتخیز جنوب با تاکید بر این که طراحی چاه ها
به گونه ای است که قابل تبدیل به چاه تولیدی
هستند ،تصریح کرد :هم اکنون برنامه تولیدی
شدن چاه انحرافی مشخص شده و کار را از همین
امروز شروع می کنیم؛ برنامه تولیدی شدن چاه
عمودی هم ارائه شده و هزینه های بسیار سنگینی
که برای حفاری این چاه ها صرف شده ،در تولید
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی :زیر ذره بین آمریکا
هستیم
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به عبور از شرایط سخت تحریم و قطع
ارتباطات بانکی گفت :ارتباط بانک های خارجی با ایران رو به بهبود است.
به گزارش مهر ،اکبر کمیجانی گفت :تا قبل از برجام و در زمان تحریم ها با
 ۲۷بانک جهانی ارتباط داشتیم که شاید کوچک و پر خطر بود که با تالش
بانک مرکزی بعد از اجرای برجام با بیش از  ۳۳۰بانک بین المللی رابطه
کارگزاری و کاری داریم ولی با این حال کامال زیر ذره بین آمریکا هستیم.
وی با اشاره به بهبود شرایط بانکی کشور بعد از اجرای برجام تصریح کرد:
امروزهدرمقایسهبازمانتحریم،وضعیتبانکیدرعرصهبینالمللیبسیار
بهبودیافتهاستوعمالبهمنابعنفتیوحسابهایخارجیکشورباهزینه
کمتر و شرایط بهتر دسترسی پیدا کردیم.وی در ادامه با برشمردن شرایط
اقتصادی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم یادآور شد :محدودیت های بین
المللی و رشد منفی اقتصادی ،بانک مرکزی را مجبور کرد تا جهت گیری
های خود را تغییر دهد و به سمت حمایت از تولید و اشتغال در شرایط رکود
اقتصادی برود.کمیجانی با بیان این که هم اکنون و با تغییر جهت گیری
ها شاهد افزایش سهم تامین سرمایه در گردش در بخش تولید هستیم،
ادامه داد :این سهم با هدف حمایت از تولید و اشتغال از  ۴۶درصد به ۶۴
تا ۶۵درصد رسید و امسال نیز تداوم دارد ،ضمن آن که تمامی بخش های
صنعت و معدن از رشد منفی خارج شده و رشد مثبت داشته اند.

اجرایی شدن دستورالعمل های جدید بورس از امروز

عملکرد شرکت ها جایگزین پیش بینی های ساالنه می شود
مدیرعامل ب ــورس تــهــران از اجــرایــی شدن
دستورالعملهای جدید طبق ابالغیه سازمان
بورس در روز شنبه  9دی ماه (امروز) خبر داد.
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی بــازار سرمایه
ایران(سنا)،قالیباف اصل با اشاره به اجرای
دستورالعمل های جدید بورس از امروز ،یکی
از تغییرات با اهمیت دستورالعمل افشا را،
جایگزین شدن گــزارش تفسیری مدیریت به
جایگزارشپیشبینیعملکردساالنهدانست
و گفت :گزارش تفسیری مدیریت گزارشی از
صورتهای مالی و دیگر دادههای آماری ناشر
است که به باور مدیریت شرکت به فهم و درک
بیشتر سهامداران شرکت از وضعیت مالی
فعلی و آینده ،تغییرات در وضعیت مالی و نتایج
عملیاتشرکتکمکخواهدکرد.بهگفتهوی،
همچنین شرکت ها باید اظهارنظر حسابرس
خود نسبت به گزارش تفسیری مدیریت را که
همراه صورتهای مالی میاندورهای  ۶ماهه و

ساالنه ارائه میشود نیز ارائه کنند.
▪تعلیق در انتظار غیرشفافهای بورس

وی ادامه داد :مطابق اصالحات اعمال شده در
این مواد ،چنان چه ناشر الزامات دستورالعمل
پذیرش را رعایت نکند یا در مواعد تعیین شده
در دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات اقدام
به افشای اطالعات نکند یا این که عملکرد
شرکت طی دو سال مالی گذشته منجر به زیان
شده باشد ،بورس باید عالوه بر اطالع به عموم،
نماد معامالتی ناشر را وارد فرایند تعلیق کند.
سخنگوی بــورس تهران تاکید کــرد :فرایند
تعلیق یعنی نماد معامالتی ناشر با احتیاط
مــورد معامله قــرار میگیرد و چنان چه ناشر
در مهلت ارائــه شده توسط بــورس ،اقدامات
اصالحی را انجام دهد از شمول آن خارج و در
غیر این صورت نماد معامالتی ناشر تعلیق و
وارد فرایند لغو پذیرش میشود.

از ظاهر الیحه بودجه سال آینده برمی آید که دولت تصمیم
به جراحی اقتصادی دیگری با هدف محرومیت زدایی و
اشتغال زایی گرفته است اما پرسش اصلی این است که
آیا در این الیحه مواظبت الزم شده است که خون ریزی
این جراحی به قدری نباشد که منجر به از حال رفتن یا
مرگ مریض نشود؟ از یک سو در الیحه بودجه سال آینده
برنامه ویژه حمایت از خانوارهایی که درآمدی زیر خط فقر
مطلق دارند با پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی چند برابر
میزان یارانه نقدی فعلی و همچنین برنامه اشتغال زایی
برای اقشار مختلف جوانان دیده شده است اما از سوی
دیگر زمزمه افزایش قیمت بنزین به لیتری  1500تومان
و قیمت گازوئیل به لیتری  400تومان و حذف یارانه 34
میلیون نفر به گوش می رســد .اکنون باید از مسئوالن
سازمان برنامه و بودجه پرسید که آیا این جراحی اقتصادی
در شرایط کنونی کشور به صرفه و صالح جامعه است؟
مسلم است که کسی مخالف بهبود امراض اقتصاد ایران
نیست ولی آیا تشخیص بیماری و نسخه ای که برای درمان
در بودجه سال آینده پیچیده شده جامع االطراف است و
همه جوانب را درنظر گرفته است؟ به عبارت دقیق تر آیا
فقط جنبه های اقتصادی درنظر گرفته شده یا جنبه های
اجتماعی و ...نیز دیده شده است؟
به نظر می رسد نسخه ای که دربودجه سال آینده برای
بهبود وضعیت اقتصادی کشور پیچیده شده عنایت الزم
را به عوارض اجتماعی این جراحی اقتصادی ندارد .این
نکته ای است که نگارنده در مورد آن در اولین کنفرانس
مطبوعاتی رئیس سازمان برنامه و بودجه دربــاره الیحه
بودجه سال آینده از دکتر نوبخت پرسید و پاسخ نزدیک به
این مضمون بود که این بودجه اتفاقا برای محرومیت زدایی
و اشتغال زایی است.
حال باید از مسئوالن تدوین بودجه کشور پرسید که به چه
دلیل راه های کم هزینه تر را برای این منظور دنبال نمی
کنند ،مسئوالن سازمان برنامه و بودجه ازجمله رئیس
محترم آن تاکنون بارها گفته اند که حدود  40هزارمیلیارد
تومان انواع معافیت های مختلف مالیاتی درکشور وجود
دارد .عــاوه براین رقم کــان؛ ارقــام چند هــزار میلیارد
تومانی فرار مالیاتی نیز گاهی از سوی مسئوالن سازمان
امور مالیاتی مطرح می شود که اگر این وضعیت سامان
دهی شود می تواند کمک قابل توجهی به وضعیت بودجه
کند .مثال چرا افراد زمین باز و ّ
ملکی که درشمال تهران
یا سایر نقاط کشور خانه های خالی را بــرای زمانی که
مسکن از رکود درآمد دپو کرده اند ،نباید مالیات برخانه
های خالی را بپردازند.چرا این نوع مالیات درکشور
اجرایی نمی شود؟ چرا تنها ایران و عربستان هستند که
درآن ها از سود سپرده های بانکی مالیات دریافت نمی
شود؟ چرا عده ای باید بتوانند از سپرده های میلیاردی
خود درسیستم بانکی درآمدهای چند صدمیلیونی داشته
باشند بدون این که کوچک ترین مالیاتی بپردازند؟چرا
عده ای تاجرنما بتوانند از طریق کارت های اجــاره ای
بازرگانی فرارمالیاتی میلیاردی داشته باشند؟و...
نکته قابل تامل دیگر متعادل کردن پرداخت ها درکشور
دربخش های دولتی و غیردولتی است.بعد از ماجرای
فیش های نجومی که منجر به یکسری مصوبات واصالحات
شد هنوز تفاوت میان بیشترین و کمترین پرداختی
دربخش های دولتی حدود  20برابر است که این تفاوت
دربخش های غیردولتی به مراتب بیشتر و بغرنج تر است
درحالی که درکشورهای پیشرفته این سطح از تفاوت
تک رقمی و دربــرخــی از کشورها زیــر پنج برابر است.
دولت به عنوان نهاد ناظر برعملکرد بنگاه های اقتصادی
و زیرمجموعه خود ومجلس به عنوان نهاد قانون گذار
و ناظر می توانند برای بهبود بیشتر این وضعیت تالش
کنند و البته تالش های این دونهاد دروضــع مصوباتی
برای درنظر گرفتن حداکثر حقوق برای مدیران رده باالی
کشور به شرط تداوم و اصرار بر اجرایی شدن وجلوگیری
از دورخــوردن این مصوبات ستودنی اســت .درهرحال
دولت می تواند تدبیرهایی از این دست را برای سال آینده
درنظر بگیرد که جراحی اقتصادی اش خون ریزی زیادی
نداشته باشد.
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