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ذخایر گندم برای مصرف
بیش از یک سال کافی است

...

گفت وگو
عضو اتاق بازرگانی اعالم کرد:

دالیل اتاق بازرگانی برای ضرورت پیوستن
به FATF

بردبار-خزانه دار کمیتــه ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
می گوید در صورتی که کشورمان به عضویت گروه اقدام ویژه
مالیموسومبهافایتیافدرنیایدبرایارتباطباسوئیفت
و نقل و انتقال پولی و مالی با اروپا دچار مشکل خواهیم شد.
گفتوگویخراسانباسیدحسینسلیمی،عضوکمیسیون
پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران را در این باره می خوانید:
اتاق بازرگانی در بیانیه ای خواستار پذیرش تعهدات اف
ای تی اف شد و جناب عالی در جلسه هیئت نمایندگان
اتاق بیان کردیــد که ســفیران انگلیس و آلمــان اعالم
کردهاند که اگر این اتفاق نیفتد در ارتباطات مالی با اروپا
دچار مشکل می شویم ،چقدر این موضوع صحت دارد؟
این یک قانون بین المللی است که  198کشور آن را قبولکردهاند.قانونافایتیافبرایروابطبانکیمناسباست
چون بر مسئله پولشویی در نقل و انتقال پول نظارت می کند.
قوانین بین المللی را همه قبول می کنند تا بتوانند کار کنند.
این هم یکی از قوانین بین المللی اســت که اگر می خواهیم
با سوئیفت ارتباط داشته باشــیم باید آن را بپذیریم اگر قبول
نکنیم نمی توانیم نقل و انتقال پولی با اروپا داشته باشیم.
خوب االن دغدغه برخی از مسئوالن ما این است که اگر
این امکان به وجود بیاید بعد می توانند روی یک سری از
حساب ها و مبادالت مالی ریز ما نظارت داشته باشند؟
ایــن بحث را سیاســی کــرده اند ،شــما ببینیــد این 198کشوری که پذیرفته اند چه کشورهایی هستند ،مصر ،اردن ،
کویت و کشورهای دیگر درآن هستند ،اگر این قوانین بد بود
که دیگران اجرا نمی کردند .بحث انتقال پول به موسسات
تروریستی مطرح است که ما هم مبرا از آن هستیم.
یعنی حتی حزب ا ...و مقاومت را شامل نمی شود؟
{شــامل حزب ا }...نیســت ،در این مورد نامی ذکر نشدهاست ضمن این که انتقال پولی هم با آن ها نداریم ،این جا
انتقال بین بانکی بیشتر مطرح است.
فکر می کنم بیشتر مشمول داعش و طالبان می شود؟
این جا فهرستی که در سازمان ملل قید شده  ،مطرح است{کهاسامیداعشوطالباندرآنوجوددارد}اصالاینبحث،
سیاسی نیســت بلکه اقتصادی اســت و باید آن را اقتصادی
ببینیم .موضوع مبارزه با پولشویی االن در بانک های ما انجام
می شــود .پولی که نقد به بانک ها وارد می شــود باید معلوم
شودازکجاآوردهاید،االنبههرکشوریکهواردمیشویداگر
بیشاز 10هزاردالرپولنقدبههمراهداشتهباشیدمیگویند
که این پول را از کجا آورده اید.باید منشأ پول را بدانند.
پس نگرانــی هایی که مطرح می شــود مبنی بــر این که
امکان دارد خارجی ها به حساب های ما دسترسی پیدا
کنند و بعد به ما ضربه بزنند ،چگونه است؟
-اصال دراین قانون چنین چیزی نیست.

رشد سریع قیمتها به روایت مرکزآمار

امروز و فردا با برگزاری دادگاه «حمید باقری درمنی» و اخالل گران
ارزی شروع می شود:

آغاز محاکمه علنی
مفسدان اقتصادی

افزایش  26درصدی قیمت خوراکی ها طی یک سال
مرکز آمار با انتشار تازه ترین گزارش از روند
قیمت هاو نرخ تورم ،از رشد سریع قیمت ها
در مرداد ماه خبر داد .براساس این گزارش،
نرخ تورم ســاالنه با یک درصد رشــد به 9.7
درصد رسید .با این حال تورم نقطه به نقطه
با رشــد  5.5درصدی طی یک ماه به 19.3
درصد رســید .در این میان قیمت خوراکی
ها رشــد قابــل توجهی از خــود نشــان داد و
در مرداد امسال نســبت به مرداد سال قبل
 26.3درصد افزایش یافت.
▪تــورم نقطه به نقطه به  19/3درصد
رسید

بــه گزارش مرکز آمــار ایران ،در مــرداد ماه
 ١٣٩٧عــدد شــاخص کل نســبت بــه مــاه
قبل  5.2درصد افزایش یافــت .در این ماه
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه
ســال قبــل  19.3درصد اعالم شــد؛ یعنی
خانوارهای کشــور به طــور میانگین 19.3
درصد بیشــتر از مــرداد  ١٣٩٦برای خرید
یک «مجموعه کاال و خدمات یکسان» هزینه
کردند که نســبت به همین شــاخص در ماه



قبل که  13.8درصد بود 5.5 ،واحد درصد
افزایش یافته است.
نرخ تــورم  12ماهــه منتهــی به مــرداد ماه
 ١٣٩٧به  9.7درصد رســید که نســبت به
همین شــاخص در ماه قبل کــه  8.7درصد
بود ،یک واحد درصد افزایش را نشــان می

...

سپرده گذاری



دهد.
در این میان رشــد ســریع قیمــت کاالهای
خوراکی قابل توجه است که نشان می دهد
قیمت این کاالها در مرداد امســال نســبت
به مرداد ســال قبل  26.3درصــد افزایش
یافته است.

...
مسکن

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :موجودی گندم خوراکی کشــور بیش از  10میلیون و  500هزارتن است که کفاف مصرف بیش از یک سال را می
دهد .یزدان سیف در گفت و گو با ایرنا افزود :از آغاز فصل برداشت تاکنون هشت میلیون و  900هزار تن گندم به ارزش  11هزار و  837میلیارد تومان
خریداری و بخش زیادی از مطالبات به حساب کشاورزان واریز شده است.



قوه قضاییه از امروز به روند برخورد با مفاسد
اقتصــادی و ارزی با برگــزاری دادگاه های
علنی در هفته جاری ســرعت می بخشــد و
بر این اساس دادگاه رســیدگی به اتهامات
یک متهــم بزرگ فســاد اقتصــادی ،امروز و
دادگاه اخالل گران ارزی از فردا ،یک شنبه
به صورت علنی برگزار می شود.
پیش از این رئیس قــوه قضاییه در نامه ای به
رهبر انقالب ،خواستار اختیاراتی ویژه برای
رسیدگی ســریع تر به پرونده های مفسدان
اقتصــادی و اخالل گــران ارزی شــده بود،
که رهبر انقالب با این درخواســت موافقت
فرمودند.
بــه گــزارش خبرگــزاری میــزان ،جلســات
رســیدگی به اتهامات اخالل گران در نظام
پولی و ارزی کشور از روز یک شنبه ٤شهریور
ماه آغاز بــه کار خواهد کرد .ایــن دادگاهها

...
مالیات



به صورت علنــی برگزار میشــود و انتشــار
اســامی متهمان و همچنین محتوای جلسه
برای رسانهها بالمانع خواهد بود .همچنین
جلســه رســیدگی به اتهامات حمید باقری
درمنی متهم بزرگ فســاد اقتصادی امروز
صبــح بــه ریاســت قاضــی صلواتــی برگزار
خواهد شد.
نــام حمیــد باقــری درمنــی کــه براســاس
گزارش خبرگــزاری فارس ،به اتهام افســاد
فی االرض محاکمه میشــود ،بــرای اولین
بار در تاریخ  8خرداد  ،1386مطرح شــد و
در آن زمان ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
در اطالعیــهای از دســتگیری وی به عنوان
قاچاقچیومفسداقتصادیدانهدرشتخبر
داده و از او به عنوان «بدهکار دو هزار میلیارد
تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با
دادن تعهد اخالقی آزاد شد» نام برده بود.

...
برق

مجوز تمدید یک ماهه سپرده های
بانکی پر حاشیه سال گذشته

امکان پرداخت مالیات نقل و انتقال
مسکن در ادارات ثبت

وزیر بهداشت  :پزشکان هم باید
مالیات بدهند

ایجاد 5هزارمگاوات نیروگاه
تجدید پذیر تا پایان برنامه ششم

بانک مرکزی اعــام کرد :قراردادهای ســپرده
ســرمایه گذاری کــه درفاصلــه زمانــی  ۲تا ۱۱
شــهریور  ۱۳۹۶افتتــاح شــده  ،در صــورت
درخواست سپرده گذاران به مدت یک ماه قابل
تمدیــد اســت.به گــزارش روابط عمومــی بانک
مرکزی بانک ها و موسسات اعتباری می توانند
فقط به درخواست مشتری قراردادهای سپرده
گذاری را کــه از تاریخ  2تا  11شــهریور 1396
منعقد کرده اند به مدت یک ماه با شرایط منعقد
شده تمدید کنند.سال گذشــته ،قبل از کاهش
نرخ سود بانکی به  15درصد ،بانک مرکزی از 2
تا  11شهریور ،فرصتی  10روزه به بانک ها اعطا
کرد تا با نرخ های قبلی ،اقدام به جذب ســپرده
کننــد که برخــی بانــک هــا در روزهــای تعطیل
با نرخ هــای حتی تــا  23درصد اقــدام به جذب
سپرده کردند!

هیئت مقررات زدایی به ریاست وزیر اقتصاد چهار
فرایند بوروکراســی زاید از جمله پرداخت مالیات
نقل و انتقال مســکن در مراکز مالیاتــی را حذف و
این عملیات به ادارات ثبت تفویض شد .به گزارش
مهر ،در آخرین جلسه هیئت مقررات زدایی ،مقرر
شد مردم بتوانند در ادارات ثبت ،اقدام به دریافت
میــزان مالیاتشــان و پرداخت آن کنند .براســاس
تصمیمدوم،تعاونیهابرایثبتتغییراتنیازیبه
دریافت مجوز از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ندارند .در تصمیم ســوم ،هیئت مقررات زدایی با
تغییر کارمــزد خدمات ســازمان اســتاندارد بابت
صــدور گواهی انطبــاق بــرای کاالهــای وارداتی
موافقتکرد.همچنینبراساسنظروزارتاقتصاد
کارمزد ثبت سفارش پس از ارائه مستندات قیمت
خدمات از سوی ســازمان توسعه تجارت و تصویب
آن در سازمان حمایت مشخص خواهد شد.

وزیر بهداشت در واکنش به طرح بحث فرار مالیاتی
پزشکان ،خواستار دریافت مالیات از پزشکان شد.
هاشمیکهدربرنامهگفتوگویویژهخبریسخن
می گفت ،افــزود :بالل هــم میخواهیــد بخرید،
کارتخــوان دارد ،امــا برخــی پزشــکان ندارنــد.
مقصر فــرار مالیاتی کیســت؟ مگر نظام پزشــکی
گفت مالیات نگیر؟ همه مــردم مالیات میدهند،
پزشــک هم بایــد مالیــات بدهــد .در همیــن حال
نماینده شــورای حل اختــاف مالیاتی ســازمان
امور مالیاتــی تهران از فــرار مالیاتی  ۸۰درصدی
در جامعه پزشکان خبر داد .به گزارش خبرگزاری
صداوسیما ،سیاوش غیبی پور در گفت وگو با رادیو
اقتصاد اظهار کرد :طبق آمارهای رسمی مالیاتی
که این گروه در ســال گذشــته پرداخت کــرده اند
 ۱۵۰میلیارد تومان بوده در حالی که درآمد واقعی
این تعداد پزشک  ۷۰۰میلیارد تومان بوده است.

بردبــار -مدیرعامــل ســازمان انــرژی هــای
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) در پاسخ
به پرسش خراسان درباره نیروگاه های تجدیدپذیر
گفت :ما امســال  340مگاوات نیروگاه را به بهره
برداری رســاندیم و حدود  450مگاوات در حال
ساخت است که تا پایان امسال یا اوایل سال آینده
به بهره برداری می رسد.
صــادق زاده  ،معــاون وزیر نیرو روز ســه شــنبه در
نشســتی خبری افزود :می توانیم ادعــا کنیم که
امسال تا هزارو  100مگاوات نیروگاه تجدید پذیر
در کشور خواهیم داشــت .به گفته وی ،نرخ رشد
نیــروگاه هــای تجدید پذیر در ســال گذشــته 70
درصد بوده است که اگر این نرخ در سال 50 ،97
درصد بشود به معنای آن اســت که سال بعد به دو
هزار مگاوات خواهیم رسید و تا پایان برنامه ششم
از پنج هزار مگاوات فراتر می رویم.

شاخص

میوه ،رکورددار رشد قیمت
گزارش اخیر مرکز آمار از رشد نرخ تورم نشان می دهد
که میوه بیشــترین رشــد قیمت را طی یک ســال اخیر
داشــته اســت .نمودارفوق ،مقایسه رشــد قیمت مواد
خوراکی در چهــار گروه را در مرداد امســال نســبت به
مرداد سال قبل نشان می دهد.

...
بازارخبر

فقط  65درصد معامالت مسکن کد رهگیری
دریافت می کنند
ایرنا  -رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران گفت :بر پایه
آمارها فقط  65درصد معامالت مسکن در دفاتر مشاوران
امالک ،کــد رهگیــری دریافت مــی کننــد .مصطفی قلی
خسروی افزود :دریافت کد رهگیری از هرگونه پولشویی و
سوداگریدرحوزهمعامالتمسکنجلوگیریمیکند.وی
گفت :هیچ یک از مشاوران امالک حق ندارند برای دریافت
کد رهگیری از متعامــان وجهی دریافت کننــد و هرگونه
خرید و فروش مسکن یا اجاره در دفاتر مشاوران امالک باید
با دریافت کد رهگیری انجام شود.

پیشنهاد کاهش مالیات ارزش افزوده
از  ۹به  ۳درصد
تسنیم  -رئیس فراکســیون تولید و اشتغال مجلس گفت
این کمیسیون در جلســه با وزیر صنعت  ۲۰مورد پیشنهاد
برای حمایت از تولید داخلی مطرح کرده که افزایش مدت
بازپرداخت اقساط تسهیالت اعطایی به تولید کنندگان و
کاهش مالیات بر ارزش افزوده از  ۹به  ۳درصد از جمله آن
هاست .غالمرضا کاتب در مصاحبه با رادیو افزود :تصمیم
گیری و سیاست گذاری در حوزه های اقتصادی ضمن ثبات
باید با واقعیت ها و شرایط جامعه هم خوانی داشته باشد و
در عین حال بتواند گرهــی از مشــکالت تولیدکنندگان و
فعاالن بازار باز کند.
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