اقتصاد
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رئیس گمرک ایران گفت :از زمانی که بخش خصوصی با ارز نیمایی کاال وارد میکند وضعیت کاالها همانند گوشت در بازار عادی
شده است .به گزارش  خبرگزاری خانه ملت ،مهدی میراشرفی گفت :از زمانی که بخش خصوصی با ارز نیمایی کاال وارد می کند
وضعیت کاالها همانند گوشت در بازار عادی شده است و دیگر مشکل خاصی در این بخش وجود ندارد.

رئیس کل گمرک  :تخصیص ارز نیمایی به گوشت
منجر به عادی سازی بازار شد
دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 2.000(139.500

) 2.000( 158.500

) 5/944(176.861

20.924

شاخصکلبورس

) 77 ( 215.168

هرگرمزعفراننگین

141.144

شاخص

نرخ ارز

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

34.507

مشهد

4.340.000

46.500.000

هرگرمزعفرانپوشال 120.621

تهران

4.390.000

47.200.000

) 900.000(48.400.000

17.200.000 27.000.000

باکنترلنسبیقیمتخوراکیها(گوشت
و مرغ و تخم مرغ و  )...در اردیبهشت ماه،
از افزایش فشار تورمی بر قشرهای ضعیف
جلوگیری شد .از سوی دیگر با رشد تورم
کاالهای غیرخوراکی ( که سهم کمتری
در سبد محرومان دارد) تورم دهک های
ثروتمندرشدکرد.بهاینترتیبنسبتتورم
دهک دهم به اول در اردیبهشت ماه به31
رسید در حالی که در فروردین این نسبت
 0.48بودیعنیفشارتورمیبرثروتمندان
نصفمحرومانبود.

...

بازار خبر
ایجاد پروفایل ارزی برای
هر ایرانی
مهر  -مدیر اداره نظارت ارزی بانک مرکزی
از ایجاد پروفایل ارزی برای هر ایرانی در
آینده نزدیک خبر داد و گفت :هم اکنون
برای هر فرد اعم از حقیقی و حقوقی یک
پروفایل ارزی بــرای هر فعالیتی که به ارز
ارتباط دارد از جمله درمان و سالمت در حال
ایجاد است.

خیز دوباره بیت کوین
به سمت  8هزار دالر
ایبنا  -ارزش بیتکوین بار دیگر به حدود
هشت هزار دالر بازگشت .به گزارش کوین
تلگراف ،گزار شها حاکی از آن است که
بیشتر ارزهای دیجیتال در جمع  ۲۰رمز ارز
اصلی در حال افزایش قیمت نسبی هستند
و این در حالی است که بیتکوین بار دیگر به
مرز هشت هزار دالری نزدیک شده است.

...
خبر

چهارمین جلسه دادگاه جعبه
سیاه پرونده زنجانی برگزار شد

منفعت  1/2یا  60میلیون دالری
زیباحالت از ذخیره سازی نفت؟
در چهارمین جلسه دادگــاه زیباحالت منفرد
معروف به جعبه سیاه بابک زنجانی  ،قاضی
مــیــزان کسب ســود متهم در فــروش نفت با
همکاری زنجانی را  60میلیون دالر دانست
اما متهم می گوید که بیش از 1.2میلیون دالر
نبودهاست.زیباحالتمنفرد،متهمبهمشارکت
با بابک زنجانی در کالهبرداری از شرکتHK
(وابسته به وزارت نفت) است .دادستان تهران
بعدازدستگیریاورابهعنوانجعبهسیاهپرونده
زنجانی معرفی کرد.به گــزارش خبرگزاری
میزان ،در این جلسه ،متهم زیبا حالت منفرد
دردفاعازخودبهتالشبرایگرفتنتخفیفدر
هزینه انبارداری نفت اشاره کرد و گفت :آقای
ماالژمدیرعاملگرینمالینفردیمالزیاییتبار
استودوکشتیبرایانباردارینفتایرانقرار
میدهد و قرار بر این میشود که این موضوع
مخفی و پوشیده بماند .ماهانه یک دالر و ۱۰
سنت بابت هر بشکه نفت آن را اجاره دادند و
آقایشمسوبابکزنجانیباآنموافقتکردند
بنده از روی دلسوزی به چانه زنی ادامه دادم
و آن را به  ۹۵سنت رساندم .گفتنی است ،این
متهم در زمان بررسی پرونده زنجانی در خارج
از کشور بوده است .او دیروز در دادگاه گفت که
بنابهتوصیهمهدیشمس(دیگرمتهمپرونده)
بهایراننیامدهاستواینموضوعباعثشدهتا
تقصیرها را به گردن او بیندازند .متهم درباره
حضورنداشتناشدردادگاهزنجانیگفتکه
 15سال خارج از کشور بوده است .وی افزود:
قطعاازتشکیلپروندهاطالعداشتم،پیگیرهم
بودم اما فکر نمیکردم به بنده ارتباطی داشته
باشد .این متهم افزود :ادعاهای آقای مهدی
شمس در بیاناتش ،دروغهــای فاحشی است
کهمنبهآناعتراضدارم.

 7درصد ۱۶ ،درصد دیگر نیز به بهای آب و برقشان
اضافه خواهد شد .به این ترتیب پرمصرفها ۲۳
درصد افزایش تعرفه خواهند داشت و قبوض برق
و آب آنها نیز ماهانه صادر میشود .نحوه محاسبه
تعرفهبرقاینمشترکیندرمناطقعادیبهصورت
جدولشماره 2خواهدبود.بهگزارشایسنا،عالوه

جزئیات افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف

تعرفههایجدیدبرقازدیروزاعمالشدکهبراساس
آن ،تعرفه بــرق مشترکان پرمصرف  ۲۳درصد
افزایشیافت.بهگزارشایسنا،ازدیروزبهتعرفهبرق
مشترکانعادی7درصدوبهمشترکانپرمصرف23
درصد اضافه خواهد شد .طبق اعالم شرکت توانیر
در مناطق عادی کشور که شامل مشهد و تهران هم
میشود(درمقابلمناطقگرمسیر)،الگویمصرف
برقازابتدایخردادتاپایانشهریور 300کیلووات
ساعت و در دیگر ایام سال 200 ،کیلو وات ساعت


وزیر ارشاد خبر داد:

است .بدین ترتیب ،تعرفه برق مناطق عادی برای
مشترکینی که زیر الگو مصرف کرده اند ،از ابتدای
خردادطبقجدولشمارهیک،محاسبهمیشود.
از سوی دیگر ،اگر شما از الگوی تعیین شده برای
مناطقخودهمانطورکه بهآناشارهشدعبورکنید
پرمصرف خواهید بود و هزینه برق شما با الگوی
جــدول شماره  2محاسبه می شــود .پرمصرفها
طبقمصوبهدولتنهتنهاشاملافزایش 7درصدی
بهای آب و برق شدهاند بلکه از دیروز نیز عالوه بر آن

...



کاغذ

سکه طرح جدید

) 1.700.000( 48.200.000

برق ،پرمصرفها را میگیرد
توزیع گرانی بین قشرهای
غنی و ضعیف ،معکوس شد

نیم سکه

ربع سکه

17.000.000 26.500.000

جدول شماره یک
قیمت پایه هر کیلووات

کیلووات ساعت

ساعت (ریال)

در ماه

۵۲۴

 ٠تا ١٠٠

۶۱۱

مازاد بر  ١٠٠تا ٢٠٠

۱۳۱۰

مازاد بر  ٢٠٠تا ٣٠٠

...
ارز



برافزایشتعرفهبرق،افزایشتعرفهمصرفآبنیزبه
میزان 7درصدبرایکممصرفهاوجمع ًا 23درصد
برای پرمصرفهاازدیروزآغازشد.

جدول شماره ۲

قیمت پایه هر کیلووات
ساعت (ریال)

کیلووات ساعت
در ماه

۶۰۳

 ٠تا ١٠٠

۷۰۲

مازاد بر  ١٠٠تا ٢٠٠

۱۵۰۶

مازاد بر  ٢٠٠تا ٣٠٠

۲۷۱۰

مازاد بر  ٣٠٠تا ٤٠٠

۳۱۱۳

مازاد بر  ٤٠٠تا ٥٠٠

۳۹۱۶

مازاد بر  ٥٠٠تا ٦٠٠

۴۳۱۹

مازاد بر ٦٠٠

...

شفافسازی

ترخیص  7هزار تن کاغذ در هفته آینده

وعده جدید برای زمان راه اندازی
«بازار متشکل ارزی»

واکنش همتی به گالیه رئیس دادگاه
هادی رضوی

هادی محمدی – سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامــی در حاشیه نشست هیئت دولــت در گفت وگــو با
خبرنگاران درخــصــوص آخرین وضعیت کاغذ اظهار کرد:
خوشبختانه اصل این موضوع که کاغذ فرهنگی ما به اندازه
 80هزار تن برای کتاب و مطبوعات با ارز  4200تومانی وارد
شود به تایید نهایی رسیده و ابالغیه این مطلب نیز اول همین
هفته از بانک مرکزی صادر شده است البته هنوز مشکالتی
در گمرکات داریم اما با رایزنی با دکتر همتی رئیس کل بانک
مرکزی به دنبال حل مشکالت باقی مانده هستیم .وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی افزود  :امیدوار بودم االن که با شما صحبت می
کنم مسئله گمرک ما حل شده باشد اما مبهم بودن ارز نیمایی و
 4200تومانی باعث تاخیر شده بود و حاال امیدواریم تا اواسط
هفته آینده هفت هــزار تن کاغذی که در گمرک مانده بوده
ترخیص شود.

در حالی که پیش از این پایان فروردین و اردیبهشت به عنوان
زمان راه انــدازی بازار متشکل ارزی اعالم شده بود ،رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس از راه اندازی این بازار تا پایان
خرداد خبر داد .محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با فارس،
درباره نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئوالن بانک
مرکزی دربــاره بــازار متشکل ارزی ،اظهار کرد :اقدامات و
فعالیت هایی که در حوزه سامان دهی بازار ارز توسط دولت و به
ویژه بانک مرکزی در طول ماه های اخیر شروع شده ،مسیری
را فراهم کرده است که بازار ارز به تعادل منطقی تری نسبت
به گذشته برسد .محمدرضا پورابراهیمی گفت :در این جلسه
برای تسریع در راه اندازی بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد
توافق خوبی داشتیم و قرار شد برنامه زمان بندی به صورت
کامل از طرف بانک مرکزی به مجلس و کمیسیون اقتصادی
ارائه شود.

رئیس کل بانک مرکزی از بررسی پاسخ های معاون نظارت
ایــن بانک به دادگــاه هــادی رضــوی خبر داد .روز سه شنبه،
رئیس دادگــاه از تعلل معاونت نظارت بانک مرکزی در پاسخ
به استعالم های دادگاه گالیه کرده بود .عبدالناصر همتی در
صفحه اینستاگرام خود نوشت :در جریان دادگاه روز گذشته
متهمان بانک سرمایه ،درخصوص مکاتبات معاونت نظارت
بانک مرکزی با دادسرای جرایم پولی و مالی مطالبی مطرح شد.
این جانب هیچ اطالعی از مکاتبات حوزه نظارت با دادستانی
محترم نداشتم .دالیل معاونت محترم نظارت درباره پاسخ های
ارسالی و روند استعالم و پاسخ گویی به دقت بررسی و نظر بانک
مرکزی اعالم خواهد شد .این اطمینان را به مردم عزیز میدهم
که بانک مرکزی در خصوص برخورد با متخلفان و سوءاستفاده
کنندگان از منابع و امکانات بانک ها ،در هر سطح و موقعیتی
جدی و مصمم است.

بررسی صورت های مالی  16بانک بورسی نشان داد:

چنبره شرکت های زیرمجموعه بر تسهیالت 7بانک
آییننامه «تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط»
بانکها میتوانند حداکثر معادل  40درصد از
سرمایه پایه خود را به یک ذی نفع واحد پرداخت
کنند اما در بررسی صورت های مالی  16بانک
بورسی ،مشخص شد هفت بانک بیش از این
نسبتتسهیالتپرداختکردهاند.
به گزارش فارس ،براساس آییننامه «تسهیالت
و تعهدات اشخاص مرتبط» ،بانکها میتوانند
حداکثر معادل  40درصد از سرمایه پایه خود
را به یک ذی نفع واحد پرداخت کنند .هدف از
تدوین این آییننامه ،حفظ سالمت نظام بانکی،
پیشگیریازتبدیلمؤسسهاعتباریبهمنبعتأمین
مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط و به تبع آن
کاهشمخاطراتناشیازاعطاوایجادتـسهیالت
و تعهـدات بـه اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری
بیانشدهاستچراکهبهعنوانمثالوقتیبانک
بخشعمدهایازمنابعخودرابهیکذینفعواحد
پرداخت میکند ،در صورت بروز مشکل برای

گیرنده تسهیالت ،بخش زیادی از منابع بانک
دچارمشکلووصولآنباچالشمواجهمیشود.
به همین دلیل بحث کاهش ریسک در این باره
به میان میآید با این حال ،بررسی صورتهای
مالی  16بانک بورسی ،نشان میدهد حداقل
هفت بانک فراتر از سطح تعیین شده ،به اعطای
تسهیالتبهشرکتهایزیرمجموعهخودمبادرت
کردهاند(.اطالعاتبانکگردشگریمنتشرنشده
است).بهاینصورتکهنسبتتسهیالتاعطایی
به شرکت های زیر مجموعه ،به سرمایه پایه در
بانک پاسارگاد  690.3درصد ،در بانک آینده
رقم نجومی  1268.6درصد ،در بانک دی 41
درصد،درموسسهاعتباریکوثر 270.1درصد،
در بانک سرمایه  122.2درصد ،در بانک سینا
 189درصد و در بانک حکمت ایرانیان 78.5
درصــد بــوده اســت .در این میان ،بانک حکمت
ایرانیانوموسسهاعتباریکوثردرفرایندادغامبا
بانکسپهقراردارند.

گزارش مرکز آمار از تورم اردیبهشت نشان داد:

انتقال بار تورم از کاالهای خوراکی
به غیرخوراکی
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت سطح
عمومی قیمت ها ،نشان از رشد تورم  12ماهه به
 34.2درصد در انتهای اردیبهشت امسال دارد.
منظور از این شاخص تغییرات قیمت سبدی از
کاالهادر 12ماهمنتهیبهاردیبهشت 98نسبت
به 12ماهمنتهیبهاردیبهشت 97است.
به گزارش خراسان ،طبق آمار جدید این مرکز،
شاخص تورم نقطه به نقطه هم به  52.1درصد
رسیدهکهبهمعنیرشد 52درصدیقیمتهادر
اردیبهشت  98نسبت به اردیبهشت  97است.
این شاخص در فروردین برای اولین بار در چند
دههاخیراز 50درصدفراتررفتهوبه 51.4درصد
رسیدهبود.
با این حال شاخص ماهانه قیمت ها حکایت از
توقف روند سریع رشد قیمت ها دارد به گونه ای
کهتورمماهانهاردیبهشتبه 1.5درصدرسیده
کهکمترینمقدارثبتشدهبرایاینشاخصدر
یک سال گذشته است .منظور از تورم ماهانه،
تغییراتشاخصقیمتهادرهرماهنسبتبهماه
قبل از آن است .نکته مهم دیگر شاخص ماهانه

قیمت کاالهای خوراکی است که در اردیبهشت
امسال به میزان  0.7درصد کاهش یافته است.
آخرین بــار در شهریور  96ایــن شاخص منفی
شده بود .البته شاخص ماهانه قیمت کاالهای
غیرخوراکی در این ماه رشد کرد و به  2.7درصد
رسید .این شاخص در فروردین فقط 1.6درصد
بودهاست.
همینموضوع(انتقالبارتورمازکاالهایخوراکی
به غیرخوراکی) باعث شده است تفاوت شاخص
تورم بر حسب دهک های مختلف هزینه ای نیز
افزایش یابد به گونه ای که دهک های ثروتمندتر
تورمبیشتریراتحملمیکنند.طیماههایقبل
به دلیل گرانی خوراکی ها و سهم باالی خوراکی
ها در سبد قشرهای محروم ،تــورم دهک های
مختلفمشابههمبود.

...

گزارش خبری
مالیاتپزشکانرویریلاجرا
دســتــورالــعــمــل نــحــوه دریـــافـــت مالیات
علیالحساب 10درصدازپزشکانابالغشد

بعد از آن که موضوع دریافت  10درصــد از
دریافتی پزشکان به عنوان مالیات به صورت
علی الحساب در اسفندماه گذشته در مجلس
تصویب شد ،طی هفته جاری دستورالعمل
مربوط از سوی سازمان امــور مالیاتی ابالغ
شد تا با اجرایی شدن این قانون ،بخشی از
فــرار مالیاتی پزشکان به خزانه بــازگــردد .به
گزارش فارس ،این دستورالعمل طبق احکام
بودجه تنظیم شده  31اردیبهشت ،از سوی
پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی ابالغ
شد .گفتنی است در بند ک تبصره  6بودجه
 98آمــده اســت« :کلیه مراکز درمانی اعم از
دولتی،خصوصی،وابستهبهنهادهایعمومی،
نیروهایمسلح،خیریههاوشرکتهایدولتی
مکلف شدند  10درصــد از حقالزحمه یا
حقالعمل پزشکی پزشکان را که به موجب
دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به
بیمههایانقد ًاازطرفبیمارپرداختمیشودبه
عنوانعلیالحسابمالیاتکسروبهنامپزشک
مربوط تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب به
حسابسازمانامورمالیاتیکشورواریزکنند».
گفتنی است در بند ی تبصره  6قانون بودجه
،98نیزپزشکان(وصاحبانکلیهحرفپزشکی
و داروسازی و  )...موظف به نصب کارتخوان در
مطبهایخودشدهاند.ایندومصوبهمجلس
در سال گذشته انتقادها و واکنش هایی را از
سوی پزشکان به همراه داشت اما در نهایت به
تصویبمجلسرسید.گفتنیاستمحاسبات
جدیدنشانمیدهدکهجامعهپزشکیبایددر
سال  7200میلیارد تومان مالیات پرداخت
کندامافقطحدود 2تا 3درصداینمقداریعنی
 150تا 200میلیاردتومانمالیاتمیدهد.

