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دالیل دبیر انجمن صنایع لبنی
برای افزایش خودسرانه قیمت ها

...

ارز وطال

گفت و گو
رئیس اتاق اصناف ایران در گفت وگو با خراسان:

سود خرده فروشی بیش از  17درصد
جرم است

حسین بردبار -رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به این که
نرخ ســودی که خرده فروش ها روی کاالها و اجناس برای
فروش اضافه می کنند بین  7تا  17درصد بسته به نوع کاال
(به جز میوه و تره بار) متغیر است ،در گفت و گو با خراسان
تاکید می کند :اگر خارج از این ارقام کسی پولی از مصرف
کننده بگیرد ،جرم تلقی می شــود و به عنوان گران فروش
تحت تعقیب قرار خواهد گرفت .علی فاضلی پیشتر در این
خصــوص در برنامه زنــده رادیویی گفت و گــوی اقتصادی
توضیح داده بود که جزئیات بیشــتر را در پرسش و پاسخ با
وی می خوانید:

شما {به تازگی دریک برنامه رادیویی} فرمودید
که اگر واحدهای خرده فروشی بیش از  12.5درصد سود
روی فروش کاالهــا بگیرند ،خالف اســت ،این رقم به چه
دلیل است؟

رقم  12.5درصد شامل برخی از کاالها می شود و برخیاز کاالها مشــمول  7درصد و برخی دیگر تا  17درصد هم
مشمول می شود ،البته این منهای میوه و تره بار است.
بدهید؟

ممکــن اســت ایــن موضــوع را بیشــتر توضیح

 نرخ سود دستمزد و خدمات بین  7تا  17درصد بستگیبه نوع کاال متغیر است ،اگر خارج از آن کسی پولی از مصرف
کننده بگیرد ،جرم تلقی می شــود و به عنوان گران فروش
تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
چرا تفاوت  7تا  17درصد وجود دارد ،هرکدام
برای چه چیزی است؟

 ما هزار و  850رسته صنفی در کشور و برای هرکدام از آنها تعاریفی داریم ،مثال در نظام ساخت در و پنجره آلومینیوم
یا چوب یا آهن یک تعرفه داریم  ،مثال  9یا  10درصد و برای
فروش کاالهای اساســی  11درصد است ،این ها فرق می
کند ،هرکدام از این ها تعاریف خاص خود را دارد.
پس می توان گفت اگر بیشتر از  17درصد سود گرفته
شود ،جرم تلقی می شود؟
 بله ،جرم تلقی می شود.برخورد شما چگونه است؟

دقیقا از سوی تعزیرات برای بار اول جریمه درنظر گرفتهمی شود ،بار دوم جریمه و نصب پارچه به عنوان گران فروش
و بار سوم تا شش ماه بستن مغازه است.
مبلغ جریمه چقدر است؟

مارویمبلغجریمهحرفداریم.مامیگوییمکهجرمبانوعجرایم تعریف شــده در قانون خیلی تناســب ندارد ،ما پیگیر
اصالحاینهمهستیم.مبلغجریمهاز100هزارتومانتایک
میلیون و 200هزارتومان است که بستگی به نوع کاال دارد.

...

گزارش خبری
خواب جدید سعودی -آمریکایی
برای اوپک
اثرگذارترین نهاد اقتصادی جهان سوم
منحل می شود؟

در حالی که اوپک بــه عنوان تنهاتریــن و اثرگذارترین نهاد
اقتصادی جهان ســومی طی دو ســال اخیر ،بعــد از مدتی
سردرگمی و بی عملی ،توانســت با یک توافق مهم ،رونق و
ثبات را به قیمت نفت بازگرداند ،اکنون زمزمه هایی مبنی
بر بررســی انحالل این ســازمان به گوش می رسد .برخی
موسسات در عربســتان در حالی به بررســی این موضوع و
آثار آن می پردازند که ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی ماه
های اخیر بارها از عملکرد اوپــک در بازار نفت انتقاد کرده
و این ســازمان را مورد ســوال قــرار داده اســت.به گزارش
خراسان ،اگرچه به نظر می رســد نقش آمریکا در این بازی
جدید کم رنگ نیســت و ســعودی ها هم بی میــل به تغییر
ســاختار مدیریت بــازار نفت نیســتند ،روســیه نیــز تالش
می کنــد در ســاختار جدید قــدرت تاثیرگــذاری و تصمیم
گیری برای خــود ایجاد کند .خبــر اولیه در ایــن زمینه روز
جمعه از ســوی وال اســتریت ژورنال به نقــل از منابع آگاه
منتشر شد .طبق این خبر اندیشکده دولتی مهم عربستان
سعودی سرگرم مطالعه تاثیرات احتمالی انحالل اوپک بر
بازارهای نفت است .اما دیروز خبرگزاری بلومبرگ ،با آدام
سیمینسکی ،رئیس مرکز مطالعات سوخت ملک عبدا...
و مرکز تحقیقاتی ریــاض ،به گفت وگو پرداخــت و این خبر
را تایید کرد .سیمینســکی گفت" :ما در حال بررســی این
هســتیم که اگر هیچ ظرفیت مازادی وجود نداشته باشد،
چه اتفاقــی خواهد افتاد .یکی از این ســناریوها این اســت
که اوپک وجود نداشــته باشــد".به گزارش مهر ،این مرکز
تحقیقاتی  ۱۵سال پیش توســط دولت عربستان تاسیس
شــد که این دولــت هزینههــای آن را به صورت همیشــگی
تامین میکند .رئیــس هیئتمدیرهای که بر این ســازمان
نظارت دارد ،وزیر انرژی عربستان است.
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معاون سازمان امور مالیاتی تشریح کرد:

شرایط پرداخت مالیات بنیادها و نهادها
روز گذشته اســامی  10بنیاد و نهاد معاف از
مالیات منتشر شــد که براســاس توضیحات
معاون ســازمان امــور مالیاتی ،ایــن معافیت
ارتباطــی بــه فعالیــت هــای اقتصــادی این
نهادهــا و شــرکت هــای زیرمجموعــه آن هــا
ندارد.به گزارش فــارس ،در بخشــنامه نادر
جنتی معاون مالیاتهای مســتقیم سازمان
مالیاتی آمده اســت :نظر به این که براســاس
بند  4الحاقــی به ماده  2قانــون مالیاتهای
مســتقیم به موجــب بنــد ( )1قانــون اصالح
قانــون مالیا تهــای مســتقیم ،مصــوب
 ،1394/4/31بنیادها و نهادهای انقالب
اسالمیدارایمجوزمعافیتازطرفحضرت
امــام خمینــی (ره) و مقــام معظم رهبــری از
شــمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون
مالیاتهای مســتقیم ،خارج گردیدهاند ،به
پیوســت ،تصویر نامه شــماره 1/33306
مورخ 1396.9.21دفتر مقام معظم رهبری
به شــرح زیــر جهــت اطــاع و اقدام ارســال
میشود :بدیهی است مفاد تبصرههای ماده
 2قانون درخصــوص این بنیادهــا و نهادها و
تکالیف آن هــا درباره پرداخــت مالیاتهای
تکلیفــی و مالیات بر ارزش افــزوده همچنان
مجری خواهد بود.
 -1بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران انقالب
اسالمی



 -2کمیته امداد امام خمینی (ره)
 -3سازمان تبلیغات اسالمی
 -4دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
 -5بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 -6بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
 -7ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)
 -8مرکز خدمات حوزههای علمیه
-9موسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی
 -10جامعة المصطفی (ص) العالمیه
▪فعالیت های اقتصادی بنیادها و نهادها
از مالیات معاف نیست

نهادها و بنیادهای انقالب اســامی ،مالیات
عملکرد تمامی فعالیت هــای اقتصادی خود
و همچنیــن تمامــی مالیــات هــای تکلیفی و
ارزش افزوده را پرداخت می کنند.وی تصریح
کــرد :به اســتناد تبصــره یــک مــاده  ۲قانون
مالیات های مستقیم ،شــرکت هایی که تمام
یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به وزارتخانه
ها یا بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی است،
ســهم درآمد یا ســود آن ها نیز وفــق قوانین و
مقررات مشــمول مالیات است.براســاس آن

در همین حال ،معاون ســازمان امور مالیاتی
گفــت :در اجــرای تبصــره دو مــاده  ۲قانــون
مالیا تهــای مســتقیم ،تمامــی بنیادهــا و
نهادهای انقالب اسالمی بابت فعالیتهای
اقتصادی خود ،از هیچگونه معافیت مالیاتی
برخــوردار نیســتند.به گزارش مهر به نقل از
ســازمان امور مالیاتی ،نادر جنتی با اشاره به
ماده  ۲قانــون مالیاتهای مســتقیم تصریح
کرد :به استناد تبصرههای این ماده قانونی،
تمامــی فعالیتهــای اقتصــادی بنیادهــا و
نهادهــای انقــاب اســامی و همچنیــن
وزارتخانــه هــا و شــهرداریها به هــر نحوی،
مشــمول پرداخــت مالیــات بــوده و معافیتی
ندارنــد.وی اظهــار کرد :بــر همین اســاس،

...



طال

کاهش قیمت نفت ،تولید نفت آمریکا را
دوباره نزولی می کند؟

چه گفته شد در لیست باال اساسا برخی از نهاد
هامانندکمیتهامدادوجامعةالمصطفی(ص)
العالمیه به واســطه شــکل کار خــود که جنبه
خیریه یــا آموزشــی دارند و کار تجــاری نمی

فرا خبر

مالیات بیش از هزار میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان

در همین حال هفته گذشته ،بنیاد مستضعفان اعالم کرد :مالیات سال گذشته این نهاد بیش از  10هزار و  492میلیارد ریال محاسبه شده
که بر اساس قوانین در مهلت مقرر قانونی پرداخت می شود .براساس اعالم بنیاد مستضعفان ،این نهاد در سالهای  1384تا  ،1395بیش
از  47هزار میلیارد ریال مالیات پرداخت کرد .مجموع پرداخت مالیاتی ســاالنه بنیاد مستضعفان از  430میلیارد ریال در سال  1384به
بیش از  9هزار و  902میلیارد ریال در سال  1395رسید .بررسی گزارش های مالی منتشر شده بنیاد مستضعفان نشان می دهد که این
مالیات مربوط به مالیات شرکت های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است .نکته قابل تامل لیست منتشر شده ،فقدان نام آستان قدس رضوی
در این لیست است .هرچندمدتی پیش ،دفتر مقام معظم رهبری در حکمی به تولیت آستان قدس رضوی نحوه معافیت از پرداخت مالیات را
تشریح کردند که متن آن به شرح زیر است« :در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت ها و موسسات وابسته نظر همان است که قبال
نیز گفته شده ،نظر مبارک حضرت امام (ره) نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگروه
مالیات معاف می باشند.البته این حکم شــامل مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد ،لکن چون فعالیت های اقتصادی باید
شفاف و رقابت پذیر باشد ،توصیه می شود که مالکیت شرکتها و موسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی -خرجی عینا
به آستان قدس برگشت داده شود .این مطلب به مسئوالن ذیربط نیز ابالغ شود تا در اقدامات و تصمیمات خود لحاظ نمایند».

...

سهام عدالت



...

نظام بانکی

حراج شمش های طالی غیردولتی
در بانک کارگشایی

کمتر از  5درصد وراث ،خواهان
دریافت سود سهام عدالت هستند

انتقاد معاون دادستان ازبانک ها
درباره بخشش جرایم بدهکاران

معــاون بانــک کارگشــایی از حــراج تعــداد قابل
توجهی شــمش طال طی دیروز در ایــن بانک خبر
داد .نیازی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان این که این
شمشهای طال مربوط به تعدادی از شرکتهای
معدنی فعال در ایران اســت ،اظهــار کرد :طالی
مذکور از منابع بانک مرکزی و بانک ملی نیســت
و تعــدادی از شــرکتهای فعال در حــوزه صنایع
معدنی از بانک کارگشــایی درخواســت کردهاند
که محصوالت آنها به حراج گذاشته شود .وی با
اشــاره به راهاندازی حراج برای اشخاص حقوقی
درخواستکننده یا در واقع شرکتهای فعال در
حوزه معدن ،تصریح کرد :حــراج این محصوالت
به صورت عمومی انجام میشود و مشتریان آن نیز
صنفهای مختلفی هستند که از طال در کارشان
استفاده میکنند.

مشــاور رئیس ســازمان خصوصی ســازی گفت:
کمتر از  5درصــد خانواده افراد مشــمول ســهام
عدالت فــوت شــده بــرای دریافت ســهام عدالت
مراجعه کردند .سید جعفر سبحانی در گفت و گو
با ایرنا اظهار کرد :دو میلیون و  200هزار نفر فوت
شده مشــمول ســهام عدالت داریم که از خانواده
آن ها خواســتیم برای دریافت سود سهام عدالت
خود به دفاتر پیشــخوان دولت مراجعه کنند .وی
افزود :با گذشــت بیش از ســه مــاه از آغــاز مهلت
مراجعه به ایــن دفاتــر ،تاکنون کمتــر از  5درصد
خانواده ها برای این کار اقدام کرده اند .وی افزود:
اکنون محدودیتی برای مراجعه خانواده متوفیان
مشمول سهام عدالت وجود ندارد و تصمیم نهایی
درباره آن دسته از خانواده هایی که برای دریافت
سود مراجعه نکنند ،بر عهده شورای اقتصاد است.

معاون قضایی دادستان کل کشــور ،در نامهای به
دادستان کل خواستار تذکر فوری به بانکها برای
اجرای قانون بودجــه ،دربــاره بازپرداخت بدهی
معوق بدهکاران شده است .به گزارش ایرنا ،در بند
«و» تبصره 16قانون بودجه 97آمده است« :چنان
چه مشــتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال
 96سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان
شهریور 97تسویه کنند ،بانکها و مؤسسات مالی
و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق
قرارداد اولیه و بدون احتســاب جریمــه دریافت و
تســویه کنند ».اما اکنون حشمتی ،معاون قضایی
دادستان به منتظری دادستان کل نامهای نوشته
و با اشاره به این که بانکها به بهانههای مختلف از
اجرای قانون اســتنکاف میکنند ،خواستار تذکر
فوری به بانک ها شده است.

رئیس جمهور پس از جلسه سران قوا اعالم کرد:

توزیع نخستین بسته حمایتی در آبان ماه
رئیس جمهور دیروز بعد از جلســه هماهنگــی اقتصادی
که شــنبه هر هفته با حضور ســران قوا برگزار می شود ،از
پرداخت اولین بســته حمایتی طی روزهــای باقی مانده
آبان ماه خبر داد .موضوع ارائه بســته هــای حمایتی بعد
از فشارهای تورمی در تابستان امسال مطرح شد و وعده
های زیادی برای ارائه این بســته داده شد که محقق نشد
اما دیروز رئیس جمهور از پرداخت آن تا پایان آبان ماه خبر
داد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری،

کنند تبعااز مالیات معاف هســتند و آن ها که
کار تجاری می کنند به گفته معاون ســازمان
امور مالیاتی بابت این فعالیت ها مالیات خود
را می پردازند .

روحانی بعد از نشست سران قوا اعالم کرد که دولت اولین
بسته حمایت غذایی را در ماه آبان به افرادی که مشکالت
بیشتری دارند و در فشار بیشتری هستند پرداخت خواهد
کرد و ان شاء ا ...این روند تا پایان سال در چند نوبت ادامه
می یابد تا بتوانیم مشــکالتی را که برای مردم پیش آمده
اســت تا حدی رفع کنیم .وی افزود :در بودجه سال آینده
نیز برای حقــوق و دســتمزد پیشبینیهایی میکنیم که
بتوانیم تا حدی مشکالت اقتصادی را جبران کنیم.



...
نفت

ثبت یک سقوط تاریخی در بازار نفت
قیمت نفت در هفته گذشته میالدی با  4دالر افت
دیگر به سطح  69دالر و  64ســنت رسید تا برای
پنجمین هفته متوالی شاهد کاهش ارزش طالی
سیاه باشــیم .طی این پنج هفته ( از  3اکتبر11 ،
مهر تا جمعه  18آبــان) قیمت نفت برنت  17دالر
معــادل  20درصــد ارزان شــده اســت .نفت خام
آمریکا نیز برای دهمین روز متوالی کاهشی بوده
اســت که طوالنی ترین روند کاهشی در  34سال
گذشته ارزیابی شده اســت .به گزارش خراسان،
رســانه ها و تحلیل گران معتقدند ،عقب نشــینی
آمریکا از تحریــم نفتی ایران و اعطــای معافیت به
هشــت مشــتری عمده برای تداوم خریــد نفت از
ایران ،افزایــش تولید نفت روســیه و عربســتان و
همچنین افزایش تولید و ذخایر نفتی آمریکا مهم
ترین علل ســقوط قیمت نفت طی روزهــا و هفته
های اخیر بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

مذاکرات مثبت با  ۸کشور معاف شده از تحریم های نفتی
رئیــس کل بانــک مرکــزی از انجــام مذاکــرات جدی و
مثبت با هشــت کشــوری که معافیت خرید نفت از ایران
را گرفتهاند ،خبر داد و اعالم کرد که به زودی تمهیداتی
را که برای نحوه برگشــت ارز صادرکننــدگان به چرخه
اقتصاد در نظر گرفته شــده اعــام میکنیم.به گزارش
ایسنا ،همتی دیروز در همایش اســتانداران ،با اشاره به
شکست آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفتی کشور،
از انجــام مذاکرات جدی و مثبت با هشــت کشــوری که

معافیت خرید نفت از ایران را گرفتهاند خبر داد.همتی
افزود :در هفت ماه نخست امسال  ۳۱میلیارد دالر برای
واردات کاالها و خدمات ارز تامین شده است که بیش از
 ۲۳میلیارد دالر آن توسط بانک مرکزی و کمتر از هفت
میلیارد آن توســط صادرکنندگان غیر نفتی درســامانه
نیما تامین شــده اســت و از مبلغ تامینی ارز تاکنون ۱۰
میلیارد دالر بــرای کاالهای اساســی و دارو و تجهیزات
پزشکی اختصاص یافته است .

با افزایــش قیمت نفــت بــه بیــش از  70دالر از ابتدای
امســال ( )1397تولید نفت آمریکا نیز که پیش از این
روند صعودی گرفته بود ،رکوردهای جدیدی ثبت کرد
و طی ماه جاری میالدی به رقم بی ســابقه  11میلیون
و  600هزار بشکه در روز رســید تا این کشور با عبور از
عربستان و روسیه در حال تثبیت جایگاه خود به عنوان
بزرگ ترین تولیدکننده طالی سیاه باشد .تولید نفت
این کشور بعد از ظهور نفت شیل طی سال های2010
تا  2012رشــد کرد و با قرار گرفتن قیمت در محدوده
 100دالر و بیشــتر طی ســال های  2011تا 2014
باز هم رشــد و رکوردهای جدید ثبت کرد اما با کاهش
قیمت از اواخر ســال  2014تولید طالی سیاه یانکی
ها هم سقوط کرد .اکنون اما با رشد دوباره قیمت ،دکل
های حفاری و تولیدی آمریکایی فعال شده اند اما معلوم
نیست با سقوط اخیر قیمت که پنج هفته ای است آغاز
شده ،چه بر سر این دکل ها خواهد آمد؟

...

بازار خبر
آخرین قیمت ها از بازار خودرو
فارس -در اولین روز هفته جاری و پس از چند روز تعطیلی
بــازار پرایــد  111بــا  500هزار تومــان افزایش بــه قیمت
 37میلیون و  500هزار تومان ،تیبــا  2هم با همین مقدار
افزایش به قیمت  43میلیون و  500هزار تومان ،پژو پارس
با افزایش یک و نیم میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته
به قیمت  70میلیون و  500هزار تومان ،پژو  206تیپ 2
با افزایش یک میلیون تومانی بــه قیمت  60میلیون تومان
و  206تیپ  5با افزایش  500هــزار تومانی به قیمت 71
میلیون و  500هزار تومان معامله شد.

توقف عرضه سوخت به هواپیماهای ایرانی
در فرودگاه بیروت
تســنیم -مقامات لبنانــی گفتند ،به شــرکت هــای نفتی
بینالمللی فعال در فرودگاه بیروت درباره تامین ســوخت
مورد نیــاز ایرالیــن هایی که تحــت تاثیر تحریم هــای اخیر
علیــه ایــران هســتند ،هشــدار داده شــده اســت .یوســف
فنیانوس سرپرســت وزارت حمل و نقل لبنان در پاســخ به
این ســوال که آیا ایرالین های ایرانی از توقــف در فرودگاه
بیروت منع خواهند شد؟ گفت« :برای توقف؟ نه .اما برای
سوختگیری مجدد و بر اساس تحریم ها ،بله».

کیلویی نان برای جبران
پیشنهاد فروش
ِ
هزینه نانوایان
فارس -رئیس اتحادیه نانوایان ســنگکی با بیــان این که از
ســال  ۹۳تاکنون قیمت مصوب نان تغییری نکرده است،
گفت :پیشــنهاد ما برای جبران هزینههای نانوایان فروش
نان به صورت کیلویی است.

پتروشیمیها بورس را ریزشی کردند
ایسنا -دیروز و در بازار سرمایه ،سهام گروه خودرو و ساخت
قطعات با افزایش قیمت مواجه شدند .در عین حال قیمت
اکثر سهام در گروه محصوالت شیمیایی افت کرد .شاخص
کل نیز با  869واحد افت مواجه شد.

▪برخی اعضای جدید برای نقش آفرینی در بازار نفت

در همین زمینه ،فریدون برکشــلی ،رئیس مرکــز مطالعات
انــرژی وین در گفــت وگو با مهــر با تاکیــد بر این کــه نگرانی
اصلی کنونی درباره اوپک« ،انحالل» آن است ،گفت :میل به
دخالت برخی اعضای تازه وارد اوپک ،می تواند برای سازمان
اوپک و آینده آن بسیار نگران کننده و آسیب زا باشد .به گفته
برکشلی ،روسیه تصور می کند که چون توان باالیی در تولید
دارد می تواند در تصمیم گیری ها نقش آفرینی کند .حال آن
کههمهاعضامیدانند کهدرصحنه ،ایران وعربستان هستند
که تصمیمــات اصلی و نهایــی را می گیرند.ایــن تحوالت در
حالی است که اوپک در سال  2016به کمک برخی دیگر از
کشورهای تولیدکننده نفت به ویژه روسیه توانست به توافقی
برای تثبیت تولید نفت برسد و قیمت طالی سیاه را از قعر30
دالری تا باالتر از  80دالر بهبود ببخشد .در این شرایط مدتی
اســت که زمزمه هایی هم درباره پیوستن روســیه به اوپک یا
ایجاد سازمانی با نام اوپک پالس ( )opec+به گوش می رسد
اما موضوع انحالل اوپک نگرانی های جدی در خصوص آینده
بازار نفت ایجاد کرده اســت .به ویژه آن که این ســازمان 60
ساله به عنوان تنها ساختار قدرتمند با اعضایی از کشورهای
در حال توسعه ،همواره مانعی بر سر راه سیاست های غرب و
به خصوص آمریکا بوده است.
CMYK

