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اصالحات ساختاری در زمینه
یارانه های پنهان در دستور کار سران قوا

صدا و سیما  -پورمحمدی ،معاون سازمان برنامه و بودجه گفت :در بلند مدت اصالحات ساختاری را بر اساس فرمایش های مقام
معظم رهبری در دســتور کار قرار داده ایم و یارانه های پنهان و مشــوق های مالیاتی و مانند آن از مواردی است که سازمان برنامه و
بودجه ،کارشناسی دقیقی روی آن انجام داده و اکنون در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سران قواست.
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نرخ ارز

سکه طرح جدید

نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نیم سکه

ربع سکه

رئیس کل بانک مرکزی گمانه «خراسان» در خصوص حذف 4صفر از پول ملی را تایید کرد

«پاک سازی اسکناس ها از 4صفر» روی میز هیئت دولت

سهم شاغالن کدام بخش
در پاییز افزایش یافت؟
در پاییز امسال نسبت به پاییز سال ،96
تنها بخشی که در آن «سهم شاغالن از
کل شاغالن کشور» افزایش یافته ،بخش
کشاورزی بوده است .این شاخص در
بخش صنعت بدون تغییر مانده است،
اما «سهم شاغالن بخش خدمات به کل
شاغالن» در پاییز امسال نسبت به پاییز
 ،96کاهش یافته است.

...

بازار خبر
کارایی وام نوسازی بافت
فرسوده برای تنها  15متر مربع!

فــارس -دبیرکانون انبو هسازان مسکن
گفت :هم اکنون سقف تسهیالت مسکن
که  ۸۰میلیون تومان اســت ،میتواند به
طور متوسط ۲۲متر هزینه خرید را پوشش
دهد .به گفته وی ،در بافتهای فرسوده
نیز  ۵۰میلیون تومان تسهیالت پرداخت
میشود که برای ساخت تنها  ۱۵متر مربع
کفاف می دهد.

ترامپ :آیفون را در آمریکا
تولید کنید
فارس -رئیسجمهور آمریکا از شرکت اپل
خواسته است تا به جای چین محصوالت
خود را در داخل آمریکا تولید کند .اپل به
تازگی چشمانداز خــود را درب ــاره فروش
ت طی سه ماه گذشته کاهش داده؛
محصوال 
چراکه در چین فروش تولیدات آن به دلیل
مناقشه با آمریکا کاهش یافته است،ترامپ
گفته است نگران این مسئله نیست.

افت رشد اقتصادی منطقه یورو
به پایینترین سطح  ۴سال اخیر
ایسنا -بلومبرگ نوشت :رشد اقتصادی
منطقه یورو به پایین ترین سطح چهار سال
اخیر رسیده است و این بدان معناست که
سال  ۲۰۱۹سال سختی برای شرکتها و
کارخانههای اروپایی خواهد بود.

اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر «تقدیم
الیحه حذف چهار صفر پول به هیئت دولــت»،
گمانه پنج روز قبل روزنامه خراسان را تایید کرد.
به گزارش خراسان ،بانک مرکزی در  11دی ماه
امسال ،از ایران چک های جدید  500هزار ریالی
رونماییکرد.درطراحیایناسکناسها،دونکته
خاص ،خودنمایی می کرد که این موضوع برای
نخستین بار در نسخه مورخ  12دی ماه روزنامه
خراسانمنتشرشد.درمطلبیکهدرعکسوشرح
صفحه  14با تیتر «گام اول برای کاهش صفرهای
پولملی»درجشد،آمد«:برخالفایرانچکهای
آبی رنگ کنونی ،رقم  50هم به صورت جداگانه
در قسمت پایین و سمت راست درج شده و هم
رقم  50در عدد  ،500000با رنگ دیگر چاپ
شده است .با این حساب ،شاید بانک مرکزی به
دنبال زمینه چینی برای حذف چهار صفر از پول
ملی است!»البته این گمانه چندان بدون زمینه
نبود .چرا که ابتدا حذف صفر از پول ملی در دولت
دهم مطرح ،اما اجرایی نشد .پیگیری این طرح
در دولت یازدهم نیز منجر به انتشار خبری در این
زمینه ،از هیئت دولت در سال  95شد .به گزارش
تسنیم،در 17آذر،95هیئتدولتضمنبررسی
پیشنهادهایکارگروهمنتخبدرباره«الیحهبانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران» تصویب کرد که
واحد پول ایران ،تومان و برابر با  10ریال تعیین
شود.ولیا...سیف،رئیسکلسابقبانکمرکزی
در آن زمان با بیان این که فع ً
ال تصمیمی بر حذف
صفر از پول ملی نداریم ،این اقدام (رفورم پولی) را



منوطبهاستمراروپایداریتورمتکرقمیدرآینده
کرد.با این حال ،این طرح مسکوت ماند تا این که
پیرو گمانه یادشده برای اولین بار از سوی روزنامه
خراسان و پس از آن ،گمانه های مشابه توسط
رسانه های دیگر ،دیروز رئیس کل بانک مرکزی
این خبر را تایید کرد .همتی از تقدیم الیحه حذف
چهار صفر پول به دولت طی روز قبل از آن خبر داد
و گفت :در نظر داریم چهار صفر را از پول حذف
کنیم ،که باید هر چه زودتر این تصمیم گرفته و
انجام شود ،حذف چهار صفر به این معناست که
به جای  100هزار ریال گفته شود  10تومان .وی
ساعتی بعد در صفحه اینستاگرام خود نوشت که
هر  ۱۰هزار ریال معادل یک تومان خواهد شد و
هر تومان معال صد ریال جدید .به این ترتیب واحد
پولملیشاملتومانوواحدپول ُخردریالخواهد
شد.وی تاکید کرد :دیروز الیحه حذف چهار صفر

...

از پول ملی از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت
شده است و ان شاءا ...به زودی در دولت بررسی
خواهد شد.پیش از این مسئوالن بانک مرکزی
حذف صفرها از پول ملی را منوط به کنترل پایدار
نرخ تورم اعالم میکردند و معتقد بودند در شرایط
تورمی نباید به حذف صفرها از پول ملی اقدام کرد
چرا که احتمال گرد شدن ارقام (بهای کاالها و
خدمات) به سمت باال و همچنین بازگشت صفرها
پس از چند سال وجــود دارد .بنابراین از لوازم
اجرای موفق سیاست حذف صفرها از پول ملی،
حذف عوامل بروز تورم (وابستگی نظام بانکی به
منابعبانکمرکزی،وابستگیدولتبهدرآمدهای
نفتی) است و اجــرای این طرح در شرایط تورم
تک رقمی و ثبات قیمتی امکان پذیر خواهد بود.
موضوعیکهالبتهبابروزتورمباالدرماههایاخیر،
تناقض دارد.از سوی دیگر باید توجه داشت که



بودجه

تصمیماخیربانکمرکزیباگذشتزمانبهمرحله
اجرا خواهد رسید .چرا که این کار نیازمند تصویب
الیحه در هیئت دولــت ،ارائــه الیحه به مجلس،
تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان است.
ضمن این که در فضای اجرا این تصمیم منوط به
تغییرات در سیستم های حسابداری و نیز تغییر
اسکناس هاست .به گزارش فارس به نقل از یک
مقام مسئول در بانک مرکزی ،این اقدام حدود دو
سال زمان خواهد برد .در هر حال ،با فرض روند
مثبت اصالح نظام بانکی در ماه های اخیر که نوید
شکستن هسته سخت تورم را در آینده میدهد،
می توان به این طرح امیدوار بود .طرحی که جنبه
مثبت روانــی و ســاده ســازی محاسبات مالی از
تبعات مثبت آن است همچنین فضای اقتصادی
جامعه از این دو گانگی عجیب که به عنوان مثال
نوشته می شود  500هزار ریال ،اما عم ً
ال خوانده
شود  50هزار تومان ،رهایی خواهد یافت .شایان
ذکراستخبرتصمیمبانکمرکزیدرحذفچهار
صفر از پول ملی در رسانه های خارجی نیز بازتاب
داشت .به عنوان مثال خبرگزاری رویترز که به
انتشار اخبار جهت دار علیه کشورمان در دوران
تحریم شهره است ،به نقل از سرویس خبری خود
در دبی امــارات ،این تصمیم را در کنار تصمیم
ترامپ بر حداکثر فشارهای تحریمی علیه ایران و
افت بی سابقه ارزش ریال در برابر دالر قرارداد.
غافل از این که افت ارزش پول ملی و تورم ،او ًال:
صرف ًا منشأ خارجی و ارزی ندارد .ثانی ًا ً :در مقایسه
با ارزش دالر سنجیده نمی شود.

...

سهام عدالت

کسری  ۲۰هزار میلیارد تومانی بودجه در  8ماهه امسال

سود سهام عدالت روستاییان از امروز واریز می شود

سازمان برنامه و بودجه از کسری بودجه 20هزار میلیارد تومانی در هشت ماه نخست امسال خبر
داد .به گزارش فارس ،در گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد منابع و مصارف عمومی
دولت در هشت ماهه ۹۷آمده است :بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور ،منابع عمومی دولت
در هشت ماهه اول سال  ۱۳۹۷به  203هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مشابه سال
قبل از رشد  17.4درصد برخوردار بوده است .براساس این گزارش ،مصارف عمومی دولت در
همین مدت با تحقق  86.7درصد نسبت به رقم مصوب معادل  223هزار میلیارد تومان بوده
است .بدین ترتیب طی دوره مورد بررسی بودجه عمومی دولت با  204.3هزار میلیارد ریال
کسری مواجه بوده است.

سازمان خصوصیسازی اعالم کرده که از امروز سود سهام عدالت برای سال مالی  ۱۳۹۶به
حساب روستاییان و عشایر واریز میشود .همچنین مشموالنی که تاکنون شماره ِشبای بانکی
خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکردهاند فرصت دارند که بار دیگر در این زمینه اقدام کنند.
به گزارش ایسنا ،مدتی است که سازمان خصوصیسازی واریز سود سهام عدالت مربوط به سال
مالی  ۱۳۹۶را آغاز کرده است .در آذر ماه امسال مقداری از سود سهام عدالت مربوط به سال
مالی  ۱۳۹۶به حساب تعدادی از مشموالن واریز شد .در آن مرحله به مشموالنی که مددجوی
کمیته امداد امام خمینی(ره) یا تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بودند و از تخفیف ۵۰
درصدی برخوردار شدند ،مبلغ  ۱۷۵هزار تومان سود سهام پرداخت شد.

برداشت نفت ایران از ابتدای تاریخ تاکنون به  76.5میلیارد بشکه رسید

یک سوم ذخایر نفتی ایران برداشت شده است
بــا انتشار تــرازنــامــه هیدروکربوری
کــشــور در س ــال  ،95حــجــم تولید
انباشتی نفت خام تا پایان آن سال 74
میلیارد و  340میلیون بشکه است که
براساس تولید نفت ایران در دو سال
اخیر ،حجم تجمعی تولید نفت کشور
به  76.5میلیارد بشکه رسیده است
که معادل نیمی از حجم ذخایر باقی
مانده نفت کشور است.به گــزارش
فـــارس بــراســاس آمـــار و اطــاعــات
ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال
 ،95کل تولید نفت خام انباشتی تا
پایان سال  95به میزان  74میلیارد
و  340میلیون بشکه است که از این

میزان  66میلیارد و  260میلیون
بشکه نفت متعلق به بخش خشکی و
هشت میلیارد و هشت میلیون بشکه
نفت متعلق به بخش دریایی است.
ایــن گــزارش حاکی اســت همچنین
کل تولید مایعات و میعانات گازی
انباشتی تا پایان سال  95به میزان
 9میلیارد و  380میلیون بشکه بوده
است که از این میزان شش میلیارد و
 650میلیون بشکه متعلق به بخش
خشکی و دو میلیارد و  730میلیون
بشکه متعلق به بخش دریایی است.
ایــن گــزارش حاکی اســت براساس
ترازنامه هیدروکربوری در سال 95

به میزان  155میلیارد و  630میلیون
بشکه نفت خام و میعانات گازی قابل
استحصال در کشور وجود دارد.البته
حجم کــل ذخــایــر نفت ای ــران ۷۰۰
میلیارد بشکه اســت امــا بــر اســاس
ضریب بازیافت،حدود  ۱۵۰میلیارد
بشکه از آن قابل استحصال است.
مــیــزان تولید نفت کشور براساس
آمارهای رسمی تا پیش از بازگشت
تحریم ها ،حدود سه میلیون و 900
هــزار بشکه در روز بــوده اســت .اگر
تولید نفت را طــی شــش مــاه اخیر،
براساس برآوردها ،حدود  2.7میلیون
بشکه در روز بدانیم ،میانگین تولید

نفت کشور از ابتدای سال  96تا پایان
پاییز  ،97روزانه  3.5میلیون بشکه و
در مجموع  2.2میلیارد بشکه برآورد
می شود که آمار به روز مصرف تجمعی
نفت ایران را به  76.5میلیارد بشکه

می رساند .به این ترتیب میزان تولید
نفت کشور از ابتدای استخراج نفت
در ایران تاکنون معادل نیمی از ذخایر
فعلی نفت ایران برآورد می شود.

تالش گوگل برای فرار مالیاتی
غول فناوری آمریکا ،گوگل ،در سال ۲۰۱۷
برای فرار مالیاتی بیش از  ۲۳میلیارد دالر از
درآمدهای خود را به بهشت مالیاتی برمودا
انتقال داده است .گوگل سا لهاست که به
دنبال راه گریزی در سیستم مالیاتی اتحادیه
اروپاست .روش گوگل که در بین شرکتهای
بزرگ چند ملیتی کنگلومرایی محبوب شده
است ،دابل ایرلندی و ساندویچ هلندی ،نام
دارد و معموال شامل دو شرکت ایرلندی و یک
شرکت ثبت شده در هلند است .با استفاده از
این روش ،شرکتها از نرخ پایین مالیات در
ایرلند که  ۱۲درصد (در مقایسه با مالیات ۲۱
درصدی در آمریکا) است بهره میبرند.

...
خبر

دادستانی تهران اعالم کرد:

محکومیت مدیرعامل
«ثامن الحجج» به  15سال
حبس قطعی شد

دادســتــانــی تــهــران طــی اطــاعــیـهای متن
کامل حکم محکومیت مدیرعامل موسسه
ثامنالحجج را منتشر کــرد و از قطعی
شــدن حکم حبس  15ساله وی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دادســرای
عمومیوانقالبتهران،در بخشیازاطالعیه
دادستانی تهران پیرامون حکم محکومیت
مدیر عامل موسسه ثامنالحجج آمده است:
سید ابــوالــفــضــل میرعلی متهم اســت به
مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی کشور
از طریق وصول وجوه کالن به صورت قبول
سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت
عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون
قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی
ایران یا مقابله با آن.براساس این حکم ایشان
حدود  12هزار میلیارد تومان از مراجعان
و سپرده گ ــذاران گرفته و سپس اقــدام به
پرداخت سودهای بیشتر از بسته نظارتی
بانک مرکزی و بعض ًا پــرداخــت سودهای
نامتعارف و تسهیالت با سود پایینتر از نرخ
اعالمی توسط بانک مرکزی کــرده است.
تعدادی از این تسهیالت به افــراد خاص و
برخی نهادها بدون دریافت وثیقه مناسب
برای کسب حمایت پرداخت شده که اغلب
نیز معوق ماندهاست؛ از جمله اعطای ۸۴۸
فقره تسهیالت در مجموع به مبلغ بیش از
 ۵۰هزار میلیارد ریال به یک نفر در شعبه
خواجوی کرمان و پرداخت وام قرضالحسنه
بهمبلغ ۳۵میلیاردریالبهاحدیازمشتریان
شعبه امــام شهرستان سیرجان بــدون اخذ
وثایق کافی است .از جمله موضوعاتی که
متهم و وکالی مشارالیه در لوایح تقدیمی و
جلسات رسیدگی دادگاه به عنوان اقدامات
مهم و موثر در فعالیت شرکت تعاونی به آن
اشــاره می کنند ،خرید امــاک و فعالیت و
ورود غیرتخصصی به موضوع باشگاهداری از
جمله رشته هندبال بر خالف اهداف شرکت
تعاونیاست.شرکتتعاونیاقدامبهتاسیس
 ۳۴شرکت به عنوان شرکتهای وابسته
به تعاونی کــرده که سرمایهگذاری در این
بخش را حدود  22هزار میلیارد ریال اعالم
می کند؛ این در حالی است که اساس ًا ورود
این مقدار از نقدینگی جامعه به بازار مسکن یا
ارز یا سکه توسط نهادهای پولی و موسسات
مالی و اعتباری به علت قــدرت اقتصادی
ناشی از جمعآوری سپردهها و اموال مردم
میتواند موجب بحران و تورم و مختل شدن
سیاستهای تدوین شده توسط نهادهای
کــان اقتصادی دولــت شــود.در پایان این
اطالعیه آمده است :دادگاه متهم موصوف
را عالوه بر محرومیت از خدمات دولتی ،به
تحمل 15سالحبستعزیریبااحتسابایام
بازداشت قبلی محکوم می کند.حکم صادر
شدهبهشرحفوق،پسازاعتراضمحکومعلیه
ابوالفضل میرعلی در دیوان عالی کشور ابرام
گردید و نسبت به نامبرده در حال اجراست.

فرا خبر
لزوم شفاف سازی این حکم قضایی

انتشارحکممحکومیتمدیرموسسهمالی
و اعتباری ثامن الحجج به  15سال حبس
در شرایطی است که برخی راجع به حکم
صادر شده نکاتی را مطرح کرده اند و این
حکم را در مقایسه با احکام اعدام برخی
مفسداناقتصادی،حکمیسبکقلمداد
کرده اند .تردیدی نیست که قوه قضاییه
در سال های اخیر ،عزم جدی تری برای
برخوردبامفاسداقتصادینشاندادهاست
و احکام صادر شده اخیر قوه قضاییه نشان
دادهکهتعارفیبرایبرخوردبافسادوجود
ندارد .از سوی دیگر ،لزوم اطالع دقیق از
جزئیاتپرونده،پیشنیازاظهارنظردرباره
حکمقضاییاستوبهجزقاضیکهاحاطه
کامل به جزئیات پرونده دارد ،هیچ فرد
دیگری نمی تواند در این خصوص موضع
قطعیبگیرد،بااینحال مثالاحراز«بدون
قصدضربهزدنبهنظامجمهوریاسالمی»
و ...بر چه اساسی بوده ،ایجاب می کند که
دستگاه قضایی و سخنگوی همواره پاسخ
گوی این دستگاه ،با اطالع رسانی دقیق و
شفاف ،به ابهامات درباره حکم مدیرعامل
موسسهثامنالحجج(ع)پاسخدهد.

