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...
خبر

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره):

 65شرکت زیرمجموعه را به بخش خصوصی
واگذار کرده ایم

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با تاکید بر این که رقیب
بخش خصوصی و دولتی نبوده و نخواهیم بود ،گفت :در
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هیچ فعالیتی معاف از مالیات
نیست و مانند دیگر شرکتهای متعلق به بخش خصوصی
مالیات میپردازیم .محمد مخبر در گفت وگو با ایلنا با اشاره
به شروط فعالیتهای اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام
اظهار کرد :فعالیتهای ستاد اجرایی فرمان امام برای
شناساندن و معرفی مزیتهای مناطق کم برخوردار و
محروم است و هدف اصلی از اجرای فعالیتهای اقتصادی
در این مناطق ایجاد فرصتهای شغلی و اشتغال زایی برای
بومیهایمنطقهاست.رئیسستاداجراییفرمانامام(ره)
با بیان این که به محض این که بتوان پروژه آغاز شده را به
مردم واگــذار کرد ،از آن فعالیت اقتصادی و پروژه خارج
میشویم ،ادامه داد :ظرف یک سال و نیم گذشته بیش از
 35شرکت از خود ستاد اجرایی فرمان امام و بیش از 30
شرکت از بنیاد برکت به بخش خصوصی واگذار شده است.

عکس و شرح

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 800( 48.800

) 500( 61.500

) 208( 67.500

7.661

13.300

1.522.000

) 200.000( 15.550.000 15.000.000

7.700.000

4.600.000

2.900.000

(دالر)

مقدار

97.924

تهران

) 693( 47.324

) 815( 59.014

) 730( 68.438

7.661

13.026

1.518.630

) 485.000( 15.725.000 15.230.000

7.710.000

4.600.000

3.080.000

)+8( 1.323

تغییر

+142

رشد  50درصدی سفر ایرانیان به ترکیه در سال 2017

بر اساس آماری که اتحادیه هتلداران ترکیه منتشر کرده ،تعداد
گردشگرانایرانیترکیهبارشد 50درصددرسال 2017نسبت
به  2016به  2.5میلیون نفر رسید .با توجه به اقامت  6روزه
هر ایرانی و هزینه کرد هزار دالری هر نفر ،در سال گذشته 2.5
میلیارددالرارزازاینطریقازکشورخارجشدهاست.بهگزارش
تسنیم و بر اساس اعالم اتحادیه هتلداران ترکیه ،سال 2016
حدود  1.7میلیون نفر از ایران به ترکیه سفر کردند که این رقم
در سال گذشته میالدی بیش از  50درصد افزایش یافته است
وباثبت 2.5میلیوننفر،رکوردیجدیدبهثبترسید.براساس

رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه ای به سازمان
امــور مالیاتی ،فهرست دالالن عمده ارز را به این
سازمان ارسال کرد .در همین حال با وجود این که
بنا بر گزارش های میدانی ،عرضه ارز توسط بانک
مرکزی ادامه دارد ،گویا این ارز ،ترمز بریده و قصد
قرارگرفتن در نقطه تعادل را ندارد .دیروز تا ساعت
 ،17:30میانگین نــرخ دالر در کل کشور طبق
گزارش سامانه سنا 98 ،تومان افزایش یافت و به
 4هزار و  737تومان رسید .گزارش شبکه اطالع
رسانیطال،سکهوارزنیزحاکیاستکهدالردربازار
آزاد تهران ،با رشد  83تومانی 4 ،هزار و  808تومان
معامله شد .نوسانات بازار ارز دیروز ،تعادل بازار طال
را نیز بر هم زد به طوری که هر گرم طالی  18عیار،
دیروز تا ساعت  17:45دقیقه ،با حدود هزار و 917
تومان افزایش به  150هزار و  963تومان افزایش
یافت .هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید نیز با24
هزار و  500تومان رشد ،به یک میلیون و  568هزار
و  500تومان رسید .در این حال ،نامه رئیس کل
بانک مرکزی به رئیس سازمان امور مالیاتی منتشر
شد که دلیل سرکشی معما گونه نرخ ارز تا حدی در
آن مشخص می شود.در این نامه ،رئیس کل بانک
مرکزی ضمن معرفی خریداران عمده ارز و اعالم
میزان دالر خریداری شده از ابتدای سال تا  ۱۷دی

فراخبر

مالیاتی که باید برای این کاالی لوکس در نظر گرفت

اگر سفر خارجی را یک کاالی لوکس در نظر بگیریم ،رشد این سفرها (فارغ از مسائل فرهنگی  -اجتماعی و صرفا از نظر
اقتصادی) نشانه رشد درآمد مردم یا حداقل برخی قشرها خواهد بود .بنابراین از این نظر اتفاق بدی نیفتاده است .آن چه
سیاست گذار باید به آن توجه کند آثار کالن اقتصادی این پدیده است؛ یکی خروج ارز و دیگری جانشینی گردشگری خارجی
باداخلیکهبررشداثرمنفیمیگذارد.البتهنبایدازاینمسئلهگذشتکهبسیاریازتورهایگردشگریبهترکیهبعضاقیمت
هایی ارائه می کنند که کامال قابل رقابت با تور های گردشگری داخلی است و این مسئله نشان دهنده ضعف در زیرساخت ها
و عملکرد متولیان دولتی و بخش خصوصی صنعت گردشگری داخلی است .در این شرایط ،اخذ مالیات از کاالهای لوکس و
متضاد با منافع کالن اقتصادی ،یک سیاست بهینه است .به خصوص آن که هزینه کرد باالی ایرانیان در ترکیه نشان می دهد
که عمدتا قشرهای ایرانی متوسط به باال از نظر اقتصادی راهی ترکیه می شوند .بنابراین افزایش عوارض خروج از کشور ،به
عنوان اخذ مالیات از یک کاالی لوکس که از سوی دولت پیشنهاد و توسط مجلس تصویب شد ،سیاستی منطقی خواهد بود.

...
خودرو

تغییر تعرفه واردات خودرو با رای
دیوان عدالت اداری ممکن نیست

تصویر فوق مربوط به یک بنر تبلیغ ملک در کاناداست
که در آن ،تصویری از میالد خــاوری فرزند محمود
خــاوری دیــده می شــود! محمود خــاوری مدیرعامل
فراری بانک ملی ایران یکی از مفسدان اقتصادی در
جریان پروند فساد بانکی سه هزار میلیاردی بود که
سال  1390به کانادا گریخت .به گفته اسماعیلی
رئیس کل دادگستری استان تهران هم اینک پرونده
محمودرضا خاوری برای مراحل اجرایی به دادسرا
ارجاع شده است و اقدامات قضایی و اجرایی به نحو اتم
و اکمل در حوزه اجرا پیگیری میشود.

لیستسیاهسوداگرانارز

اعالماینمرجعتخصصی،ترکیهاولینمقصدگردشگرانایرانی
درسالگذشتهبودهاست.بعدازترکیه،کشورهایعراق،امارات
وارمنستان،دیگرمقصدهایجذابگردشگریبرایمسافران
ایرانیبودهاند.اتحادیههتلدارانترکیههمچنینمیانگینحضور
گردشگرانایرانیدرترکیهرا 6شبومیانگینهزینهسرانهآنها
راحدودهزاردالراعالمکرد.ایندرحالیاستکهمیانگینهزینه
هر گردشگر کشورهای دیگر در ترکیه حدود  630دالر است.
به این ترتیب ایرانی ها حدود  59درصد بیشتر از متوسط دیگر
گردشگراندراینکشورپولخرجمیکنند.

وزیر صنعت اعالم کرد :تغییر در نظام تعرفههای
گمرکی ،با رأی هیئت عمومی دیــوان ممکن
و مــقــدور نیست .بــه گــزارش تــســنــیــم ،محمد
شریعتمداری در حاشیه جلسه استانداران در
پاسخ به سوالی دربــاره مصوبه دیــوان عدالت
اداری مبنی بر کاهش تعرفه واردات خــودرو
اظهار کرد :هیئت عمومی دیوان هرچه صادر کند
قانونی است .تغییر در نظام تعرفههای گمرکی با
توجه به بازتا بهای قابل مالحظهای که ایجاد
میکند ،با رأی هیئت عمومی دیــوان ممکن و
مقدور نیست .بنابراین روال براساس مصوبه
هیئت وزیران ادامه پیدا میکند.



...
یارانه

شاخص کل

شاخص

همزمانبارسیدنقیمتدالربه 4800تومان،نامه سیفبهسازمانامورمالیاتیارسالشد

خرجتراشی 2.5میلیارددالریمسافرانایرانیترکیه



تبلیغات ملک پسر خاوری در کانادا!

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

هشتادوچهارمینمرحلهیارانهنقدیساعت ۲۴روزپنجشنبه ۲۶بهمنبهحسابسرپرستانخانوارواریزخواهدشد.بهگزارش فارس،براساس
اعالمسازمانهدفمندییارانههامبلغیارانهبهمنازبامدادروزجمعهقابلبرداشتخواهدشد.مبلغیارانهدریافتیهریکازمشموالندریافت
یارانهنقدیهمانندماههایگذشته 45.500توماناست.



...
هواپیما

دولت با کسری  60هزار میلیاردی
بودجه اش چه کرد؟

ماه ،خواستار رسیدگی به مبادالت این اشخاص و
اقدام الزم در خصوص وصول مالیاتهای متعلقه
شدهاست.رئیسکلبانکمرکزیدرایننامهنوشته
است :با عنایت به لزوم ثبات در بــازار ارز ،اجرای
سیاستهای کنترل در این بــازار و نیز جلوگیری
از اقدامات سوداگرانه و فعالیتهای داللی که به
کتمان درآمد واقعی و فرار مالیاتی منجر میشود،
بانک مرکزی دالالن ارزی را ردیــابــی و اقــدام به
استخراج و ارائه اطالعات این اشخاص کرده است.
سیف با استناد به بررسی های صورت گرفته در این
بانک در خصوص مبادالت ارزی از ابتدای سال تا
۱۷۱۰/ ۱۳۹۶/تصریح کرده است :حجم بسیار
زیادی از مبادالت دالر به نام اشخاص معدودی ثبت
شده که به پیوست مشخصات هویتی به همراه میزان
دالر خریداری شده توسط ایشان ارسال می شود.



...

کشاورزی

بررسی بخش درآمدی یارانه ها در
بودجه به روزهای آینده موکول شد

سوخوی روسی برای فروش به ایران
به مجوز آمریکا نیاز ندارد

حجتی :توان تامین کل نیاز کشور به
محصوالت کشاورزی را داریم

ایسنا-نمایندگانمجلسدرجلسهعلنیبعدازظهر
دیــروز ،بررسی بخش درآمــدی تبصره  ۱۴الیحه
بودجه درباره هدفمندی یارانهها را در دستور کار
داشتند که محمدحسین فرهنگی عضو هیئت
رئیسه مجلس در این باره ،گفت :آقای تاجگردون
رئیسکمیسیونتلفیقبودجهگفتندکهاینتبصره
دوباره در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است
بنابراینرسیدگیبهآنبهروزهایبعدموکولشود.
پیش از این کمیسیون تلفیق در تبصره  ۱۴الیحه
بودجه در بخش درآمدی به دولت اجازه داده بود
در سال ۹۷از محل هدفمندی یارانهها تا مبلغ۴۴
هزارمیلیاردتوماندرآمدکسبکند.

فارس -صبح دیــروز یک فروند سوخو جت ۱۰۰
برای بازاریابی در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست
تاشایدایرانمشتریاینهواپیماشود.دراینرابطه
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان این که
شرکتهای هواپیمایی در گذشته به دنبال اجاره
کردن این هواپیما بودند ،اظهار کرد :البته آن زمان
بامشکلمجوزهایاوفکمواجهبودیم،زیرابیشاز
 ۱۵درصدقطعاتاینهواپیماآمریکاییاست،امابه
تازگی باشرکتهایاروپاییبابتتأمینقطعهوارد
مذاکرهشدهاند،بنابراینموضوعمجوزاوفکمنتفی
میشود.بهگفتهویقیمتکاتالوگاینهواپیمای
زیر 100نفرظرفیت ۲۰،تا ۲۵میلیوندالراست  .

وزیــر جهاد کشاورزی در مراسم تودیع و معارفه
نماینده جدید ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی
گفت:اگرازآبوخاکخودبهدرستیبهرهبرداری
کنیم با منابع محدود آب و خاک موجود ،میتوانیم
کل نیاز داخل به محصوالت کشاورزی را تامین
کنیم .وی با ذکر مثالی تصریح کــرد :در مناطق
دیم زار کشور اکنون فعالیت های متعددی مانند
کشت گل نرگس انجام شده است و کشاورزان ما
توانستهاند  25میلیون تومان از این محل درآمد
داشته باشند .حجتی یادآور شد :ایران هم اکنون
بزرگ ترین تولید کننده ماهی قزلآال و بزرگ ترین
برداشتکنندهتنماهیهادردنیاست.

در حالی که دولت (طبق پیش بینی قانون بودجه)
باید در  9ماهه اول امسال از محل مالیات ،نفت و
درآمدهای اختصاصی حدود  220هزار میلیارد تومان
درآمد کسب می کرد فقط  160هزار میلیارد تومان از
این ارقام محقق شد .دولت برای جبران این کسری،
اوال حدود  25هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی را
تخصیص نداد .ثانیا  20هزار میلیارد تومان بیشتر از
میزان مصوب در بودجه ،انواع اوراق بدهی و مشارکت
منتشر کرد .عالوه بر استقراض از مردم در قالب اوراق،
استقراض از بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان هم
رشد قابل توجهی ثبت کرده است.

...

بازار خبر
پیشبینی کاهش  ۳درصدی تولید خودرو
فـــارس  -عملکرد ســه شــرکــت اصلی
تولیدکننده خودرو (ایران خودرو ،سایپا و
پارس خــودرو) نشاندهنده رشد 15.3
درصدی تولیدات در  6ماهه اول امسال
است.بااینحال،پیشبینی هریک ازشرکتهاازتولیدسال
 1396نشان میدهد این شرکتها در مجموع حدود 3
درصدکاهشتولیدبرایخودروهایسواریدرسال1396
پیشبینیمیکنند.

تخلفبانکیدراخذکارمزداضافهازمشتریان
مهر-بانکمرکزیباصدوربخشنامهایدر
گــذشــتــه ،اخــذ کــارمــزد بــابــت استعالم
اطالعاتمشتریانازثبتاحوالراممنوع
اعالم کرده بود ،اما اکنون برخی بانک ها
مبالغ ۲۰۰تا ۶۰۰تومانی را از مشتریان طلب میکنند که
رقم هنگفتی را نصیب بانک ها میکند .به این ترتیب بانک
مرکزی دوباره با صدور بخشنامهای اعالم کرده که اخذ این
کارمزدازمشتریان قانونینیست.

CMYK

