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طرح استیضاح آخوندی
با بیش از  ۴۰امضا به کمیسیون عمران رسید
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ارز وطال

اخبار

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به خروج
برخی بیمه های خارجی پس از بازگشت
تحریم ها خبرداد:

آغاز جایگزینی داخلی ها به جای
بیمه های خارجی
حسین بردبار -رئیس کل بیمه مرکزی ایران از پذیرش
مســئولیت بیمه های اتکایی مــورد نیاز در داخل کشــور
توسط بیمه مرکزی و چند شرکت داخلی صنعت بیمه پس
از خروج شرکت های خارجی بیمه گر اتکایی با آغاز تحریم
های جدید آمریکا خبرداد.به گزارش خراسان ،غالمرضا
سلیمانی ،ظهر دیروز در همایش توسعه بیمه های زندگی
در پژوهشگاه نیرو با یادآوری این که پس از خروج آمریکا از
برجام تعدادی از بیمه گرهای اتکایی خارجی که با ایران
کار می کردند از قرارداد با کشورمان خارج شدند ،افزود:
خوشــبختانه صنعت بیمــه آمادگی الزم را بــرای پذیرش
مســئولیت بیمه های اتکایی توسط شــرکت های داخلی
طی سال های اخیر کسب کرده بود و این مسئولیت را بیمه
مرکزی و چند شرکت داخلی به عهده گرفتند.رئیس کل
بیمه مرکزی همچنین وضعیت توســعه بیمه های زندگی
در ایران را نسبت به منطقه و جهان نامطلوب توصیف کرد
و گفت :درحالی که سهم بیمههای زندگی جهان به طور
میانگین بــاالی  50درصد و در منطقه بــاالی  25درصد
است اما در ایران ســهم این بیمه ها از کل پرتفوی صنعت
بیمه  14.4درصد اســت که نشــان می دهــد باید دراین
عرصه کار زیادی شــود.رئیس کل بیمه مرکزی با اشــاره
به دالیــل اقبال و عــدم اقبال مــردم به بیمههــای زندگی
گفت :معموال زمانی که تــورم افزایش پیدا میکند ،مردم
به سمت سرمایههای بانکها و دیگر کاالهای سرمایهای
میروند ،امــا در زمان کاهش تورم تقاضــا برای بیمههای
عمر افزایش مییابد.

توضیحات سازمان بنادردرباره نحوه حضور
هندی ها در بندر چابهار

اداره،آری؛واگذاری،نه
در حالــی که خبــر واگــذاری اداره بندر چابهار به شــرکت
هندی تا یک ماه دیگر با برخی واکنش ها در فضای مجازی
مواجه شده بود ،معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی
گفــت :اداره و راهبــری بنــدر چابهــار از ســوی هندیهــا
بهمعنای واگذاری بندر به آن ها نیست .به گزارش تسنیم،
محمدعلی حســنزاده اظهار کــرد :در تمــام فعالیتهای
مربوط به هر بندر ،یک قســمت؛ اعمال حاکمیت و جایگاه
دولت اســت و قســمتی دیگر مربوط به عملیات و راهبری
است ،با این تعریف ،این مطلب که بندر چابهار به هندیها
واگذار شده است به منظور نقش اعمال حاکمیت و جایگاه
دولت ،درست نیست .وی ادامه داد :هرگز نمیتوان چنین
واگذاری را حتی تصور کــرد؛ چرا که حاکمیــت و مالکیت
بنادر ،قابــل واگذاری نیســت ،یعنــی این کــه بگوییم یک
بندر در ایــران داریم کــه صفر تا صد آن دســت یک کشــور
دیگر است ،در ایران و دیگر کشــورها محال است .در همه
کشورها ،حاکمیت بنادر از سوی دولتهاست .معاون امور
بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد :در
موضوع بنــدر چابهار ،بــر اســاس مطالعاتی که مشــاور در
گذشتهانجامدادواینمطالعاتتصویبشد،مبنایسرمایه
گذاری قرارداد چهار فاز برای توســعه بنــدر چابهار لحاظ
شــده اســت .با عملیاتی شــدن این چهار فاز ،ظرفیت این
بندر راهبردی به  77میلیون و  200هزار تن میرسد .قرار
است راهبری یک فاز از  4فاز بندر شــهید بهشتی چابهار،
توســط اپراتور هندی ( )IPGLانجام شــود .این شرکت در
بنادر هند و دیگر کشــورها فعالیــت اپراتــوری دارد .طرح
سرمایه گذاری هندیها در زمینه تأمین تجهیزات در قالب
قرارداد 10ساله اســت .وی یادآور شــد :اگزیم بانک هند
کانال اعتباری  150میلیون دالری برای توســعه و تجهیز
بندر چابهار در نظر گرفته اســت ،بنابرایــن میتوان از این
خط اعتباری بــرای تجهیزات ریلــی ،ترمینالها و فازهای
بعدی توسعهای بندر چابهار استفاده کرد.

همزمان با کاهش قابل توجه واردات نفت
اروپا از ایران

بلومبرگ :کره جنوبی خرید نفت از ایران را
متوقف کرد

طبق برخی تحلیل ها و آمارهای غیررسمی ،صادرات نفت
کشــور در ماه آگوســت ( 10مرداد تا  10شــهریور) حدود
 500هزار بشــکه در روز کم شــده اســت و از  2.6میلیون
بشــکه در روز به  2.1میلیون بشــکه در روز رســیده است.
آن گونه که بلومبرگ گــزارش داده ،کره جنوبی در این ماه
از ایران هیچ وارداتی نداشــته اســت .با قطــع واردات کره
جنوبی ،میعانات گازی کشــور تماما در داخل باید مصرف
شــود .همزمان تحلیل ها نشــان می دهد که واردات نفت
فرانسه از ایران هم قطع شــده است و کل اتحادیه اروپا 40
درصد کمتر از مــاه آوریل (زمان خروج آمریــکا از برجام) از
ایران نفت می خرد.به گزارش فارس و بر اساس دادههای
تحلیلشده به وسیله بلومبرگ ،کره جنوبی در ماه گذشته
(آگوســت) از ایران نفت خام وارد نکرد؛ در حالی که در ماه
ژوئیه (تیر) روزانه  194هزار بشکه نفت از ایران خریده بود.
درحالیکه مصرفکنندگان بــزرگ تری نظیر چین و هند
خرید نفت از ایران را کاهــش داده اند ،کرهجنوبی با توقف
کامل خرید نفت از ایران پیش از اجرایی شدن تحریمهای
نفتی آمریکا بر ضد تهران در  4نوامبر ،پــا را از این هم فراتر
گذاشته است.رسانه ها دستور احداث فاز چهارم پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس را که چند روز قبل صادر شد ،در زمینه
افزایش قــدرت پاالیــش میعانات گازی کشــور بــا توجه به
محدودیت هــای صادراتی تفســیر کــرده اند .بــه گزارش
تســنیم ،چند مشــتری کلیدی نفت ایران قبــ ً
ا خریدهای
خود را متوقف کردهانــد .از ماه ژوئن ،ایــران هیچ محموله
نفتی به کره جنوبی یا فرانسه ارسال نکرده و کل صادرات
نفت این کشــور به اتحادیه اروپا از ماه آوریل تاکنون حدود
 40درصــد کاهش یافته اســت.با این حــال ،چین صریحا
اعالم کرده است که همچنان از ایران نفت وارد خواهد کرد
و در ماههای اخیــر واردات خود را افزایش هم داده اســت.
ترکیه نیز وضعیتی مشابه با چین دارد .هندی ها نیز با وجود
حضور هیئت آمریکایی در این کشور ،تاکنون زیر بار توقف
واردات نفــت از ایران نرفتــه اند .ژاپن نیــز در حال مذاکره
برای دریافت معافیت تحریمی از آمریکاست.

یورو

دالر

مشهد

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

)0(42.000

) 73( 48.506

6.122

) 16( 54.256

11/436

رئیس کمیسیون عمران مجلس از تقدیم طرح استیضاح آخوندی با بیش از ۴۰امضا به کمیسیون متبوعش خبر داد .محمدرضا رضایی کوچی نماینده
مردمجهرمورئیسکمیسیونعمرانمجلسشورایاسالمیدرگفتوگوبافارس  ،بااشارهبهاینکهاینطرحدراولینفرصتپسازتعطیالتمجلس،
بررسی می شود،گفت :از محورهای مهم این طرح میتوان به بحث تولید نشدن مسکن و همچنین ناتوانی در اتمام پروژههای عمرانی اشاره کرد.

اونس جهانی

بورس ایران

3.625/000

40.000.000

) 2.500.000(43.000.000

11.000.000 21.000/000

(دالر)

مقدار

146.998

سکه طرح جدید

3.651/100

40.010.000

) 1.700.000( 43.400.000

10.700/000 20.700.000

)+۲( 1/196

تغییر

+۴/764

همزمان با ناامیدی نسبی معامله گران از رشد بیشتر نرخ ها در بازار سکه و ارز رخ داد:

یک روز پس از تهدید صادرکنندگان توسط رئیس جمهور

میل نقدینگی به بورس

رکورد تزریق ارز به سامانه نیما شکسته شد

دیروز بازار سرمایه بزرگ ترین رشد مقداری تاریخ خود را با جهش 4764
واحدی ثبت کرد .پیش از این بزرگ ترین رشد روزانه شاخص رشد 3300
واحدی  27خرداد امســال بود .امانکته مهم درباره بازار دیروز ،یکدستی
قابل توجه رشد نمادهای فعال بازار بود؛ چنان چه نمادهای کوچک و بزرگ
در کنار هم رشد کردند و بیش از نیمی از نمادهای بازار با صف خرید همراه
بودند .موضوعی که نشان می دهد صاحبان نقدینگی موجود در کشور به
مرور از رشد بیشتر نرخ ها در بازارهای ارز و ســکه ناامید شده اند و سرمایه
ها را راهی بازار ســرمایه کرده اند .به اعتقاد برخی عالوه بر ورود نقدینگی
از بازارهای موازی به خاطر کاهش جذابیت آن بازارها ،تعطیلی معامالت
آینده ســکه نیز بر این رونــد موثر بوده اســت.پیش از این در روزهای رشــد
شاخص ،عمدتا نمادهای بزرگ فوالدی و پتروشــیمی پیشرو بازار بودند و
عمده نمادهای کوچک منفی بودند ،اما دیروز ،در ادامه روندی که از هفته
گذشــته آغاز شــده ،نمادهای کوچک نیز در اکثر گروه ها با اقبال ســرمایه
گذاران مواجه شدند .این موضوع را می توان در شاخص کل هم وزن – که
برای شرکت های کوچک وزنی برابر با شرکت های بزرگ لحاظ می کند-
مالحظه کرد .این شاخص دیروز حدود 700واحد رشد کرد .ضمنا شاخص
کل هم با این رشد به ســطح بی ســابقه  146هزار و  998واحدی رسید تا
بازدهی بورس از ابتدای امسال تاکنون از  50درصد عبور کند.
▪جنس متفاوت رشد دیروز بازار

دیروز شــاخص کل هم وزن رشــد کم ســابقه  697واحدی را ثبت کرد که
نشــان دهنده رشــد اکثر نمادهای کوچک بورس اســت .رشــد همزمان
شــاخص کل و شــاخص هم وزن هم یکی دیگر از اتفاقات کــم نظیر بورس
است .توضیح این که در جریان رشد سه هزار واحدی بورس در 27خرداد –
رکورد پیشین رشد روزانه -شاخص کل هم وزن فقط 398واحد رشد کرده
بود .رشد دسته جمعی همه نمادها نشــان می دهد سرمایه های جدیدی



...

ارز و طال

نیم سکه

ربع سکه

شاخص کل



راهی بورس شده است .به ویژه آن که حدود نیمی از نمادهای فعال (حدود
 150نماد) با صف خرید همراه شدند؛ یعنی متقاضیان زیادی در حداکثر
قیمت مجاز روزانه خواســتار خرید سهام بودند اما کســی فروشنده نبود.
جدول زیر جزئیات بیشتری را در این باره توضیح می دهد.
تعداد کل نمادهای فعال

310

تعداد کل نمادهای مثبت

263

تعداد نمادهای با رشد بیشتر  4.9درصد (صف خرید) 153
تعداد نمادهای منفی

▪روایــت رئیس سازمان توسعه تجارت از بدعهدی شرکت های دولتی و
خصولتی در عرضه ارز به بازار ثانویه

47

▪بازدهی فرابورس هم از  50درصد گذشت

اطالعــات جدول فــوق مربوط به بورس اســت امــا فرابورس هم شــرایط
مشابهی داشــت .شــاخص کل فرابورس هم دیروز با رشد  43واحدی به
ســطح بی ســابقه  1686واحد رســید تا بازدهی فرابورس هم از ابتدای
امسال تا دیروز به  53درصد برسد .در این بازار حتی برخی نمادهای بازار
پایه هم با استقبال باالیی مواجه شد و رشــدهای باالتر از  20درصد را در
یک روز به ثبت رساندند.

...



نظام بانکی

بعد از تشــر جدی رئیسجمهور بــه صادرکنندگان غیرنفتی ،روز گذشــته میزان
عرضه ارز صادراتی بهشــکل قابل توجهی جهش یافت و به بیش از  212میلیون
دالر در یک روز رســید .در این حال ،رئیس سازمان توســعه تجارت با اشاره به بد
عهدی شرکت های پتروشیمی ،محصوالت پایهنفتی و کانیهای فلزی دولتی و
خصولتی ،گفت :این شرکت ها در چهار ماه گذشته باید شش میلیارد دالر ارز به
بازار ثانویه عرضه می کردند که این کار انجام نشده اســت.به گزارش تسنیم؛ دو
روز قبل میزان عرضه ارز صادراتی در بازار ثانویه جهش قابل توجهی داشــت .بر
این اســاس تنها در یک روز ،حدود  212میلیون یورو ارز به این بازار تزریق شــده
اســت .رقمی که با اعداد و ارقــام قبلی عرضــه ارز در این بازار تفــاوت دارد .طبق
آخرین گزارش ها ،تا پیــش از این ،میزان تزریــق ارز صادراتی به بــازار ثانویه تنها
 2.5میلیارد یورو یعنی به طور متوسط  70میلیون یورو در روز بوده است.افزایش
عرضه ارز صادراتی به بازار ثانویه در حالی صورت می گیرد که رئیس جمهور روز
شنبه هفته جاری صادرکنندگان سودجو را که حاضر نیستند ارز خود را به سامانه
نیما تزریق کنند ب ه شــدت تهدید کرد .روحانی با بیان این که" ،صادرکنند ه های
دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهند،
صبر میکنند  48ســاعت دیرتر میدهند ،این کار خیانت به کشور است" ،تأکید
کرد :افراد متخلف عزل و به دادگاه معرفی میشوند.

مجتبی خسروتاج معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ،درگفت وگو
با ایسنا ،درباره تعلل پتروشیمی ها و معدنی ها در عرضه ارز به بازار ثانویه گفت :با
توجه به آمارهای موجود از صادرات غیرنفتی ماهانه حداقل باید  1.5میلیارد دالر
ارز ،به سامانه نیما برمیگشت و طی چهار ماهه گذشته به حدود شش میلیارد دالر
میرسید در حالی که مبالغ فروخته شده تا به امروز کمتر از این رقم برآوردی است
و نارضایتی رئیس جمهور از شرکتهای عمده بزرگ و صادراتی است.

...
نفت



...
بازار

بازگشت مجدد بازار ارز و طال
به مدار صعودی

اشخاص حقیقی بدون چک میتوانند
از حساب جاری برداشت کنند

یک مقام سابق نفتی :امکان فروش
نفت ایران از طریق روسیه وجود دارد

مردم کاالها را در خانه های شان
انبار می کنند!

پس از آن کــه تــا دو روز قبــل ،قیمت طــا و ارز به
میزان قابل توجهی کاهشی شد ،دیروز دوباره این
نرخ ها صعودی شدند.
به گزارش شــبکه اطالع رسانی طال ،ســکه و ارز
تهران ،دیــروز قیمــت هر گــرم طــای  18عیار،
 16هــزار و  620تومان افزایش یافــت و مجدد به
کانال  360هزار تومان بازگشت .سکه امامی نیز
با  140هزار تومان افزایش بــه  4میلیون و 325
هزار تومان رسید .بر اساس این اعالم ،هر یورو در
بازار آزاد نیز  859تومان افزایش پیدا کرد و به 15
هزار و  857تومان رســید .این افزایش نرخ ها در
حالی است که پیش بینی می شد با اعالم مداخله
بانــک مرکزی در بــازار ،روند کاهش نــرخ ها آغاز
شود و تداوم یابد.

بانک مرکزی با هدف تسهیل عملیات بانکی برای
مردم ،مجوز برداشــت از حســابجاری اشخاص
حقیقی را بدون ارائه چک و از طریق حواله ساتنا
و پایا صــادر کرد .بــه گزارش مهر ،بانــک مرکزی
باهدف تســهیل عملیات بانکی برای مشتریان با
ابالغ بخشنامهای به شبکه بانکی مجوز برداشت
از حســابجاری اشــخاص حقیقــی را از طریــق
حوالــه ســاتنا و پایا صــادر کــرد .بر اســاس اعالم
بانک مرکــزی ،ایــن بخشــنامه بنابر درخواســت
بانکها صادرشده و بر اساس آن اشخاص حقیقی
میتواننددرزمانمراجعهبهشعببانکدرصورت
همراه نداشــتن دســتهچک عملیات برداشت از
حسابجاری را از طریق حواله ساتنا و پایا که یک
حواله برداشت از حساب است ،انجام دهند.

مدیر اســبق امور بیــن الملل شــرکت ملــی نفت
گفت :روسیه می تواند از نفت ایران در پاالیشگاه
هــای خــود اســتفاده کنــد و در عوض ،صــادرات
نفت خــود را افزایش دهــد .محمدعلی خطیبی،
در گفت و گــو با مهر درباره فروش نفــت ایران در
دوره تحریم گفت :یکــی از راهکارها ،فروش نفت
به روسیه است ،در گذشته صادرات نفت از طریق
روسیه بررسی شد اما از آن استفاده نکردیم .وی
توضیح داد :البته اســتفاده از این روش مشــروط
به هماهنگی ســاختار پاالیشــگاهی کشور ثانویه
با نوع نفت کشور مبدأ است .هفته گذشته رئیس
جمهوری روسیه در حاشیه سفر به ایران گفته بود
که راه های فروش نفت ایران از طریق این کشور را
بررسی می کند.

رئیس اتحادیه سوپرمارکتداران تهران از افزایش
خرید کاال از ســوی مردم خبــر داد و گفت :قیمت
همه کاالها افزایش داشته و عرضه نیز کاهش یافته
که دلیل آن انبار کردن کاالها در خانهها و ســپس
کاهــش عرضه از ســوی کارخانههاســت .ســعید
درخشانی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به این که
تقریباعرضههمهکاالهادرسوپرمارکتهاکمشده
و با افزایش قیمت مواجه شده اســت ،اظهار کرد:
علت کاهش عرضه ،افزایش تقاضای مردم اســت
که اجناس را میخرنــد و در خانههای شــان انبار
میکنند .همچنیــن کاهش تولیــد از دالیل دیگر
کاهش عرضه اســت .وی بــا بیان این که همیشــه
افراد سوءاســتفادهگر وجــود دارند ،گفــت :همه
انبارهایی که پلمب شدند ،احتکارکننده نبودند.

همزمان با رشد  96درصدی بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی رقم خورد

توفان نقدینگی سقف  1600هزارمیلیارد تومان را هم در نوردید
بانــک مرکــزی در مجموعــه گزارشــات گزیــده آمارهــای
اقتصادی کشــور از عبور نقدینگــی از  1600هزارمیلیارد
تومان خبر داد .گزارش هایی که نشان می دهد بدهی بانک
ها به بانک مرکزی همچنان با ســرعت سرســام آوری رشــد
میکند ،به ویــژه بدهی بانک های خصوصی یک ،دو ســال
گذشته دو برابر شده است .موضوعی که میتواند همچنان
موتور رشد نقدینگی را روشن نگه دارد .در حالی که این آمار
مربوطبهپایانتیرامسالاستامیدمیرودرئیسکلجدید
بانکمرکزیاینروندرشدنقدینگیوبیانضباطیبانکها
را متوقف کند .همتی در مرداد امسال بعد از شروع به کار در
ساختمان شیشهای میرداماد ،به صراحت از تشدید سخت
گیری بــا بانک ها دربــاره اضافه برداشــت از بانــک مرکزی
ســخن گفته بود.طبق یکی از این گزارش ها که به وضعیت
پولی و بانکی کشــور اختصاص دارد ،نقدینگی کل کشــور
در پایــان تیر با رشــد  20درصدی نســبت به تیــر  1396به
رقم هزار 1602.2هزارمیلیارد تومان رسید .از این میزان
 1387.3هزارمیلیــارد تومان به صورت شــبه پــول (انواع
سپرده کوتاه و بلندمدت) و  215هزار میلیارد تومان هم به
صورتپول(اسکناسومسکوکوسپردهجاری)بودهاست.
▪رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی همچنان نجومی

در حالی که یکی از ریشه های اصلی رشد نقدینگی رشد
پایه پولی از محل اضافه برداشت و افزایش بدهی بانک ها
به بانک مرکزی است ،آمارها نشان می دهد بدهی بانک
ها به بانک مرکزی همچنان با ســرعت هــای باال در حال
رشد است .بدهی کل نظام بانکی به بانک مرکزی در پایان
تیر امســال به  147هزار میلیارد تومان رســیده است که
رشد  36.4درصدی نسبت به تیر  96را نشان می دهد.
در این میان اما بانک های خصوصی رکورد عجیبی را ثبت
کرده اند .بدهی بانــک های غیردولتی بــه بانک مرکزی
در پایان تیر با رشــد  96درصدی نســبت به تیرماه  96به

شاخص

رقم  96.9هزار میلیارد تومان رسیده است .این بانک ها
بدهی خود به بانک مرکزی را در تیر  96نسبت به تیر 97
هم  228درصد افزایش داده بودنــد .به طور کلی بدهی
بانک های خصوصی به بانک مرکزی از  15هزار میلیارد
تومان در تیر  ،95تاکنون  6.5برابر شده است.
▪افزایش پول های داغ

نکته دیگــری که از آمــار و ارقام عمده پولــی و بانکی قابل
استنتاج است افزایش سرعت رشد پول نقد و نقدینگی به
شکل حساب جاری ،نسبت به نقدینگی موجود در حساب
های مدت دار است .به این ترتیب که سرعت رشد پول نقد
به  34.7درصد رســیده اما سرعت رشد شــبه پول (انواع
سپرده مدت دار) به  18.1درصد کاهش یافته که کمتر از
سرعت رشد کل نقدینگی بوده است .این موضوع با توجه
به انتظار افزایش بازدهی در دیگر بازارها نسبت به سپرده
بانکی در ماه های اخیر قابل توجیه است.
▪رشد دسته جمعی اقالم درآمدی دولت

اما گــزارش دیگر بانــک مرکزی کــه به عملکــرد بودجه و

وضعیت مالی دولت اختصاص دارد نیز نکات جالبی دارد
که مهم ترین آن مربوط به رشد قابل توجه انواع درآمدهای
دولت اســت .مهم تر از همه درآمد نفتی اســت که با توجه
به رشــد صادرات نفت و فــراورده های نفتــی در ماه های
ابتدایی امسال در کنار رشد قیمت به محدوده  70تا 80
دالر ،در چهار ماهه اول امسال به  42هزار میلیارد تومان
رسیده است که 61درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
رشد کرده اســت .این در حالی اســت که در بودجه صرفا
 34هــزار میلیارد تومــان درآمد نفتی برای ایــن مدت در
نظر گرفته شــده بود .در این مدت پرداخت های عمرانی
نیز به  23.4هزار میلیارد تومان رســیده اســت که رشــد
دوبرابری نسبت به ســال قبل دارد.اما رشــد درآمدهای
دولت به نفت محــدود نمی شــود .درآمدهــای حاصل از
مالیات بر ثروت  35.5درصد ،مالیــات بر واردات (تعرفه
های گمرکی)  98.3درصد ،عوارض خروج  177درصد
و در مجموع کل مالیات های غیرمستقیم  31درصد رشد
داشته است .مالیات بر واردات خودرو در این مدت حدود
 10برابر شده البته مالیات شــرکت ها حدود  17درصد
کاهش یافته است.

نیلی :اصالح نظام بانکی
کارایی ندارد ،به فکر مهار آن باشیم
مسعود نیلی ،مشاور اقتصادی رئیس جمهور ،با اشاره
به این کــه به دلیل فقــدان منابع مالــی ،اصالح نظام
بانکی دیگر کارایی ندارد ،گفت :باید به جای اصالح
نظام بانکی بــر روی مهار نظــام بانکی فکــر کنیم.به
گزارش اقتصادنیوز ،مسعود نیلی ،مشاور اقتصادی
رئیس جمهــور در هم اندیشــی ملی الزامــات عبور از
چالش های پولــی بانکی و ارزی در ســال  ۹۷با بیان
این که مجموعه شرایطی که می توانست اصالح نظام
بانکی را صورت دهد اکنون به دلیل نبود منابع مالی
الزم کارایی نــدارد ،گفت :باید به جــای اصالح نظام
بانکی به مهار نظام بانکی فکر کنیم.وی تصریح کرد:
میزان نقدینگــی در دوره های چهار ســاله به شــدت
رشــد کرده اســت .به نحوی که ســاالنه متوسط رشد
نقدینگی  ۲۷درصد بــوده و هر چهار ســال اندازه آن
 2.6برابر شده است.وی درباره نقدینگی گفت :اگر
یک دوره  ۲۰ساله را از سال  ۵۸تا  ۷۸مالحظه کنیم
مقدار نقدینگی ایجاد شــده برابر با میــزان تورم بوده
است و از ســال  ۷۸تا  ۹۰و پس از آن نمودار مرتبط با
مقدار نقدینگی و تورم صعودی شــده است که به نظر
می رســد به آن میزانی که نقدینگی رشــد کرده تورم
افزایش نیافته اســت پس ممکن اســت تورم انباشته
ای طی این ســال ها برای کشــور بروز کرده باشد که
چون تجربه ای از آن نداریم نمی توانیــم آثار آن را هم
به خوبی بســنجیم.وی گفت :اکنون خطر این اســت
که تورم انباشــته ایجاد شده طی ســال های گذشته
در اقتصاد ایران بــروز کند همان طور کــه طی دو ماه
گذشته بخشی از آن تخلیه شد.

روزهای خوش درآمد نفتی ادامه می یابد؟
طی  4ماهه اول امســال درآمد نفتی دولت بــه رقم قابل
توجه  34هزار میلیارد تومان رســیده اســت که ناشــی از
رشــد همزمان قیمت و مقدار صادرات نفت کشــور بوده
اســت .این رقم حتی از مقــدار  32هزار میلیــارد تومانی
منــدرج در بودجه هم بیشــتر بوده اســت .اما بــا توجه به
اعمال تحریم های نفتی از آبان ماه ،ســوال این اســت که
این روزهــای خوش نفتــی ادامه خواهد یافــت؟ واقعیت
این اســت که تحقق این میزان درآمد فقط در  4ماهه اول
سال باعث می شــود حتی در صورت کاهش درآمدها در
نیمه دوم ،دولت طی امسال با مشکل جدی مواجه نشود.
ضمن آنکه هرچه شدت اعمال تحریم های کشور بیشتر
شود قیمت نفت هم رشد خواهد کرد و مقدار باقیمانده
فروش (به چین ،تریمه و احتماال هند و ژاپن) می تواند از
محلرشدقیمتبخشیازکسریدرآمدهاراجبرانکند.

...

بازار خبر
کارمندان مالیاتی مجاز به ارائه مشاوره
مالیاتی نیستند
فــارس -مدیــرکل دفتــر ارزیابــی عملکــرد و هماهنگی
هیئت های رســیدگی به تخلفات اداری سازمان مالیاتی
درباره همکاری کارمندان ســازمان مالیاتی با شرکتها
و کارفرمایان هشــدار داد .محمدحســن بازیار در نامه ای
به مســئوالن این ســازمان نوشــت :در راســتای اصل یک
صدوچهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و
بخشنامه (صادره) ،کلیه کارمندان این سازمان در دوران
اشتغال به هیچ وجه مجاز به دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم
دفتر و اظهارنامه و امور نظیر آن ها در ساعات اداری و غیر
اداری نیستند.

احتکار بیش از  ۵هزار خودرو توسط یک
خانواده مشهور
تسنیم-امیر خجسته رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد
اقتصادی مجلس از قاچاق و احتکار سازمان یافته بیش از
پنج هزار خودرو توسط یک خانواده مشهور خبر داد .وی در
ن زمینه گفت :در این پرونده بیش از پنج هزار خودروی
همی 
خارجی لوکس یکی از خانــواده های بزرگ وارد کنندگان
خودرو توقیف شده است.

حذف آبونمان قبوض تلفن ثابت به مخابرات
ابالغ شد
مهر -وزیر ارتباطات حکم دیوان عدالت اداری برای حذف
هزینه آبونمان تلفن ثابت از قبوض مشترکان را الزم االجرا
دانست و گفت :این حکم به مخابرات ارجاع داده شد.

وزارت کار :راه حلی برای افزایش دستمزد
کارگران وجود ندارد
الف -مدیر کل روابط کار وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
با بیان این که حقوقی که برای کارگران مشخص کرده ایم
فقط پاسخ گوی یک سوم سبد معیشتی آن هاست در عین
حال گفت :اکنون راه حلی برای افزایش دستمزد کارگران
وجود ندارد .ظریفی آزاد افزود :برای تامین سبد معیشتی
سال گذشته کارگران که درباره آن توافق شده بود به حدود
ســه میلیون و  300هزار تومان حقوق نیاز اســت در حالی
که در آن زمــان این رقــم دو میلیون و  670هــزار تومان در
نظر گرفته شد .وی اظهار کرد :دولت اراده تامین کاالهای
اساســی مــردم را دارد و کارگــران نیز بخشــی از این مردم
هستند اما در قالب ستاد بن می توان حمایت های بیشتری
از کارگران کرد.

ورود و خروج سکه طال ممنوع است
تســنیم -مدیر مســافری گمرک فرودگاه امــام خمینی با
اشــاره به ممنوعیت خروج زیــورآالت زنانه بــا وزن بیش از
 ۱۵۰گرم گفت:کنتــرل خروجی های مرزهــای هوایی با
گمرک نیست اما موارد مشکوک با گمرک چک میشود.

آغاز پیش فروش محصوالت ایران خودرو از
هفته آینده
تســنیم -مدیرعامل ایرانخودرو از پیشفروش  40هزار
دســتگاه از محصوالت این خودروســاز تا اوایل هفته آینده
خبر داد .در این پیش فــروش ،خریداران اخیر خودروهای
سایپا حق حضور ندارند.
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