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فرصت  ۶ماهه برای
ساماندهی ۷میلیونکارتخوان بیهویت

بازداشت مرد
واگذاری های پرحاشیه

نسبت نگران کننده
بیکاران قبال شاغل
ِ
در جریان طرح آمارگیری نیروی کار از
بیکاران سوال می شود که آیا قبال و طی
پنج سال گذشته شاغل بــوده اند یا نه.
نتایج مربوط به این سوال بسیار نگران
کننده است چرا که نشان می دهد حدود
 58درصــد افــراد بیکار ،پیشتر شاغل
بودهاند! این نسبت بین مردان فاجعه بار
وبیشاز 72درصدوبینزنانکمتراست.
به طــور کلی سهم بــاالی بیکاران قبال
شاغلازجمعیتبیکارهمآثاراجتماعیو
خانوادگیزیادیداردوهمنشانهعملکرد
بداقتصاددرحفظنیرویکاراست.

مجلس

منابعصندوقتوسعهملی
دربیراهه
گزارشمرکزپژوهشهایمجلساز
قوانینیکهبخشقابلتوجهیازمنابع
صندوقتوسعهملیرامنحرفکرد

بخشقابلتوجهیازمنابعصندوقتوسعهملی
باکسبمجوزیاتصویبقوانینمختلف،خارج
ازروالمندرجدراساسنامهصندوقهزینهشده
است.مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرد:
حجم باالیی از منابع ورودی صندوق توسعه
ملی توسط سه بخش مورد تأکید در اساسنامه
صندوق،هزینهنشدکهبیانگرنقضشدنقواعد
مالی حاکم به مدیریت درآمدهای نفتی است.
طیایننقضقواعدمالی،صندوقتوسعهملی
به یک صندوق ضربه گیر بودجه تبدیل شد.به
گزارش فارس ،در گزارش این مرکز با بررسی
عملکردصندوقتوسعهملیازابتدایتاسیس
تاپایانسال،97اعالمشدهاست:بخشقابل
توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب
مجوز یا تصویب قوانین مختلف ،خارج از روال
مندرجدراساسنامهصندوق(بخشهایمورد
تاکیدخصوصی،عمومیغیردولتیوتعاونی)
هزینهشدهاست.اینموضوعبیانگرنقضشدن
قواعد مالی حاکم به مدیریت درآمدهای نفتی
است .بدین ترتیب صندوق توسعه ملی به یک
صندوقضربهگیربودجهتبدیلشدهوایناتفاق
بیانگر یک ضعف بزرگ در قواعد مالی حاکم
بر مدیریت درآمدهای نفتی است.بر اساس
این گــزارش تاکنون بیش از  41درصــد کل
تسهیالت ارزی مسدود شده توسط صندوق،
خــارج از روال اساسنامه صندوق و در قالب
مصوبات بودجهای و غیربودجهای هزینه شده
است.کلتسهیالتارزیپرداختشدهتوسط
صندوق 67.87میلیارددالربودهاست.دراین
گزارش همچنین تصریح شده است :تاکنون
بیش از  613هزار میلیارد ریال قرارداد برای
تسهیالت ریالی منعقد شــده که حــدود 45
درصــد آن خــارج از روال اساسنامه صندوق
توسعهملیبودهاست.

پوری حسینی پس از احضار به سازمان بازرسی از
سازمان خصوصی سازی استعفا کرد و بازداشت شد

مقابله با فرار مالیاتی از طریق حساب های اجاره ای و کارت خوان های بی هویت در
دستور کار قرار گرفت

روز گذشته ساعتی پس از انتشار خبر استعفای پــوری حسینی از
ریاست سازمان خصوصی سازی وی از سوی دستگاه قضایی بازداشت
شد .به این ترتیب ،پوری حسینی با کارنامه ای مملو از واگذاری های
پرحاشیه از سازمان خصوصی سازی کنار رفت وبه نظر می رسد باید
منتظر محاکمهاش باشیم  .به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد،
فرهاد دژپسند طی حکمی ،داوود خانی را به عنوان سرپرست سازمان
خصوصی ســازی منصوب کــرد .در دوره ریاست پــوری حسینی بر
سازمان خصوصی سازی ،انتقادهای فراوانی درباره شیوه خصوصی
سازی برخی شرکت ها توسط کارشناسان و رسانهها مطرح شد.
واگذاری های هپکو ،آذرآب ،نیشکرهفت تپه ،آلومینیوم المهدی و
هرمزال ،پاالیشگاه کرمانشاه ،ایران ایرتور و برخی شرکت های دیگر
که حاشیه هایی درباره نحوه واگذاری آن مطرح بود و پس از واگذاری
دچار افت تولید و تعدیل نیروی کار شد ،با اعتراض های بسیاری از
کارشناسان و نمایندگان مجلس همراه شده بود.
این تغییر در شرایطی است که امسال سازمان خصوصی سازی،
واگذاری حدود  50هزار میلیارد تومان از شرکت های دولتی از جمله
سهام دولت در دو شرکت خودروساز و چند بانک ،بیمه ،پاالیشگاه و
پتروشیمی را در دستور کار دارد.
درهمینحالتسنیماعالمکردکهمیرعلیاشرفعبدا...پوریحسینی،
رئیسسابقسازمانخصوصیسازی،صبحدیروزبهسازمانبازرسیکل
کشور احضار شد که متعاقب آن از سمت خود استعفا کرد و این استعفا
موردپذیرشوزیراموراقتصادوداراییقرارگرفت.ناصرسراج؛رئیس
سازمانبازرسیکلکشورنیزباتأییداینخبربهتسنیم گفت:
گزارش سازمان خصوصیسازی ،مراحل پایانی خود را در
سازمان بازرسی طی میکند و به محض تکمیل به مراجع
ذیصالح ارسال خواهد شد .با این حال ،شامگاه دیشب
خبرگزاری میزان متعلق به قــوه قضاییه به نقل از یک
منبعآگاهخبردستگیریپوری
حسینی از ســوی دستگاه
قضاییراتاییدکرد.

مدیر کل مبارزه با پول شویی سازمان
مالیاتی از راه اندازی سامانهای برای
اعتبار سنجی حساب هــای بانکی
به منظور مبارزه با پول شویی و فرار
مالیاتی خبر داد.
آمار تا  40هزار میلیارد تومانی که از
میزان فرار مالیاتی در کشور منتشر
شده است حکایت از وجود منافذ در
قوانین و سیستم های اقتصادی در
کشور دارد .یکی از این ابزارها که هم
اینک نقطه ضعف آن برای پول شویی
و فرار مالیاتی مشخص شده ،حساب
های اجاره ای است .بررسی ها نشان
می دهد که از حساب های اجاره ای به
دو صورت سوء استفاده می شود .اولین
شکل سوء استفاده مربوط به استفاده
از دستگاه هــای کــارت خــوان است.
به گــزارش تسنیم به نقل از مدیرکل
مبارزه با پول شویی و مبارزه با فرار
مالیاتی ،هم اینک  4.3میلیون مودی
مالیاتی در کشور وجــود دارد .با این
حال ،تعداد هفت میلیون کارت
خوان در کشور داریم که معلوم
نیست چه تعداد از آن ها واقع ًا
مربوط به مودیان مالیاتی است.
خانیبهترفندهایفرارمالیاتی
در ایــن زمینه اشـــاره کــرده و
گفت :متاسفانه برخی فعاالن
اقتصادی به نام افرادی که از
معافیت مالیاتی برخوردارند
اقدام به دریافت کارت خوان میکنند
یا ایــن کــارت خوا نها به نــام منشی،
کارمند یا افــراد دیگر است که در این

نامهپژمانفربهرئیسی
دربارهتخلفاتواگذاریایرانایرتور

نماینده مــردم مشهد در مجلس در
ادامه پیگیری پرونده واگذاری شرکت
ایران ایرتور ،با ارسال نامه ای به رئیس
قوه قضاییه و طرح برخی تخلفات در
واگذاری این شرکت ،خواستار پیگیری
این تخلفات از سوی دستگاه قضایی
شد.
حجت االســام و المسلمین نصر ا...
پژمانفر با ارســال نامه ای به آیت ا...
رئیسی ،رئیس قوه قضاییه ،نکات زیر را
به عنوان اشکاالت و تخلفات واگذاری
شرکت هواپیمایی ایران ایرتور مطرح
کرد:

 -1قیمت گذاری غیرواقعی در سال
 1389بــدون توجه به ارزش 500
میلیارد تومانی مجوزهای قانونی و
دارایــی های این شرکت از جمله پنج
فروند هواپیما
 -2واگــذاری در سال  ،1394بدون
تغییر و ارزش یابی مجدد شرکت ،با
قیمت برآورد شده در سال 1389
 -3بــدهــی  90میلیون دالری این
شرکت بــه صــنــدوق ذخــیــره ارزی که
تاکنون پرداخت نشده و قرار است بر
مبنایقیمتارزدرسال 1394بهمبلغ
 500میلیارد تومان بازپرداخت شود.

ترامپ:نیازیبهنفتخاورمیانهنداریم

«دونالدترامپ»رئیسجمهورآمریکاسهشنبهشبمدعی
شد که وابستگی این کشور به نفت و گاز غرب آسیا پایان
یافته است.به گزارش فارس ،ترامپ ضمن اشاره به این
که کشتی ها و قایق های ما در تنگه هرمز رفت و آمد نمی
کند و می بینید که کشتی دیگر کشورها توقیف می شود،
گفت :ما دیگر به [نفت و گاز] خاورمیانه نیازی نداریم .وی
تاکید کرد که ما نه تنها نیازی نداریم بلکه به دنبال مسلط
شدن به انرژی دنیا هستیم.در پی این اظهارات ترامپ،
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه دیروز هیئت
دولت و در جمع خبرنگاران با تمسخر اظهار کرد :آمریکا
راست میگوید! نفت خاورمیانه به آن ها نیاز دارد؛ یعنی

جا بحث فرار مالیاتی مطرح میشود.
به گفته وی ،با وجود این مسئله ،بانک
مرکزی در صدد سامان دهی این حوزه
با اختصاص شناسه یکتا برای دستگاه
هــای کــارت خــوان اســت .ایــن بانک
طبق قانون مکلف شده تا با همکاری
سازمان مالیاتی در مدت یک سال (تا
نیمه اسفند امسال) پایانههای کارت
خوان و ابزارهای اینترنتی پرداخت را
سامان دهی کند .در این زمینه ،همه
دستگا ههای کــارت خــوان در کشور
باید یک شناسه یکتا دریافت کنند و از
آن تاریخ ،هر دستگاهی که فاقد این
شناسهها باشد باید غیر فعال شود .وی
افزود :با ارائه شناسه به دستگاه های
پوز مشخص میشود که این دستگاه
ها به صــورت اجـــارهای کــار نمیکند
و دستگاه پوزی که به نام منشی و ...
باشد ،غیر فعال خواهد شد.
اما شکل دیگر سوء استفاده از حساب
هــای اجــاره ای به صــورت وکالت از
صــاحــب حــســاب اســـت کــه در ایــن

 -4ادعــای مالک ایــران ایرتور مبنی
بر این که شرکت را با توجه به بدهی
هایش حــدود  600میلیارد تومان
خریداری کرده است که تلویحا تایید
ادعای قبلی این جانب مبنی بر ارزش
هزار میلیاردی این شرکت هواپیمایی
است.
 -5تخلف سازمان خصوصی سازی در
نبود نظارت بر شرکت ،پس از واگذاری
کــه مــوجــب ش ــده اس ــت درآمــدهــای
میلیاردی ایـــران ایــرتــور بــه حساب
آژانسی در تبریز واریز شود ولی بدهی
ها در حساب خود شرکت ثبت شود.
در این شرایط در صورت ورشکستگی
شرکت ،بدهی باید توسط کارکنان
پرداخت شود.
 -6درخصوص  5درصد سهام کارکنان
نیز مالک ایــران ایــرتــور هیچ اقدامی
انجام نداده است و حتی اطالع رسانی
شفاهی نکرده و هیچ یک از کارکنان،
حتی مبلغ ارزش سهام خــود را نمی
دانند.
 -7پرداخت نکردن دیگر دیون و بدهی
های تعهد شده ایــران ایرتور از دیگر
تخلفات خریدار این شرکت است.

جهشبورسپسازعقبنشینی
ترامپمقابلچین

عبور شاخص کل بورس از  260هزار واحد
همزمان با بهبود بازارهای جهانی

شاخص کل بورس تهران که مدتی تحت تاثیر افزایش تنش های
جهانی و تیره تر شدن چشم انداز رشد یا ثبات قیمت ها بر اثر تشدید
جنگ تجاری ،در کانال  250هزار واحد نوسان می کرد ،دیروز و
همزمان با عقب نشینی آمریکا از تشدید جنگ تجاری با چین ،همراه
با بازارهای جهانی مثبت شد .همزمان در بازار سرمایه کشورمان نیز
شرکت های بزرگ صادراتی مورداقبال قرار گرفتند و رشد کردند.
گفتنیاستعقبنشینیآمریکاوتعویقاعمالتعرفهبرکاالهایچینی
موجب رشد قیمت بسیاری از کاالهای اساسی از جمله نفت ،فلزات
و  ....شد .شرکت های بزرگ بورسی با وجود قیمت های مناسب و
سودسازی قابل توجه در بهار ،مدتی است تحت تاثیر تشدید جنگ
تجاری موردتوجه بازار نبودند .با این حال با بروز نشانه های تخفیف
در تنش های بین المللی ،دیروز این شرکت ها کمک زیادی به رشد
شاخص و عبور آن از  260هزار واحد برای اولین بار کردند .فوالد
مبارکه،ملیمس،معدنیگلگهر،پاالیشگاهبندرعباس،توسعهمعادن
وفلزاتوشرکتهایمخابراتیهمراهاول ومخابراتایرانبیشترین
تاثیررابررشدشاخصکلبورسگذاشتند.دیروزدرکناررشد4300
واحدیبورس ،فرابورسهمبیشازهزارواحدرشدکرد.

اولینواممسکنبانرخبهرهمنفیدرتاریخ!

بانکدانمارکیباچهمنطقاقتصادیوامبانرخ
بهرهمنفیمیدهد؟

بعضی از کشورهای نفتی خاورمیانه به آمریکا بیشتر
احتیاج دارند تا آمریکا نسبت به آن ها!

فراخبر

تاملی در وابستگی اقتصاد آمریکا به نفت خاورمیانه
گفتنی است اقتصاد آمریکا روزانه بیش از  18میلیون بشکه نفت مصرف می کند در حالی که کل تولید این کشور
حدود  12میلیون بشکه است .به این ترتیب این کشور همچنان درباره یک سوم نفت مصرفی وابسته به خارج
است .البته مقدار زیادی از این نیاز از طریق کشورهای همسایه آمریکا مثل ونزوئال تامین می شود .هرچند طبق
برخی آمارها واردات این کشور از عربستان هم ادامه دارد .با این حال فارغ از وابستگی مقداری بازار انرژی آمریکا
به خاورمیانه ،باید به وابستگی قیمتی آن نیز توجه کرد .افزایش قیمت نفت در دهه  70اقتصاد آمریکا را وارد رکود
کرد .بنابراین ایجاد هرگونه تنش در خاورمیانه که باعث ایجاد مانع در صدور بخشی از نفت این منطقه به دیگر
کشورهای جهان شود ،قیمت های جهانی نفت را به شدت رشد خواهد داد و اقتصاد مصرفی آمریکا را به شدت
تحت تاثیر قرار می دهد.

فرایند ،عم ً
ال حساب تصرف شده و از
آن به صــورت مستقیم سوءاستفاده
می شود .مدیر کل مبارزه با پول شویی
سازمان مالیاتی در این زمینه با اشاره
به این که هماکنون  500میلیون فقره
حساب بانکی در کشور وجود دارد،
گفت:مشخصنیستاینحسابهای
بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی
استفاده میشود.
وی در خــصــوص ســامــان دهــی این
تعداد حساب بانکی در کشور گفت:
درحالرایزنیهستیمتااعتبارسنجی
صاحبان حساب توسط بانک ها انجام
شــود .در ایــن زمینه ،بانک مرکزی
سامانهای راه اندازی کرده تا صاحبان
حساب متناسب با نوع فعالیتشان
اعتبار سنجی و متناسب با آن حساب
شــان رصــدشــود .بر ایــن اســاس اگر
این حساب ها خارج از اعتبار لحاظ
شده ،گردش مالی داشته باشند جزو
دسته با ریسک باالی پول شویی یا فرار
مالیاتی قرار میگیرند.

برای ما ایرانیان که عمری را با نرخ های تورم و سود بانکی دو رقمی سپری
کرده ایم شاید عجیب باشد که هم اینک برخی از کشورهای دنیا به دوره
بهره صفر درصدی تسهیالت یا حتی بهره منفی ورود کرده اند .به گزارش
ایسنا در این زمینه ،به تازگی یک بانک دانمارکی برای نخستین بار به
مشتریان خود وام مسکن با نرخ بهره منفی ارائه کرده است .گاردین در
این زمینه نقل کرد که بانک دانمارکی "  "Jyskeبرای نخستین بار در تاریخ
بانکداری به مشتریانی که برای رهن منزل خود نیازمند دریافت کمک
هزینه باشند وام با نرخ بهره منفی پرداخت میکند و مشتریان مبلغ کمتری
از وام دریافتی را باز پرداخت خواهند کرد .این بانک که سومین بانک بزرگ
دانمارک است ،تصمیم گرفته تا وامهای رهنی  ۱۰ساله با نرخ بهره صفر
درصد و  ۳۰ساله با نرخ بهره  0.5درصد را به مشتریان پرداخت کند.
به گزارش اقتصاد آنالین ،مفهوم نرخ سود منفی (برای سپرده گذاری یا
تسهیالت)نهفقطمخالفباروششناسیمتعارفبرایتحریککردناقتصاد
است ،بلکه مخالف فهم مردم عادی از رابطه بین بانک و مشتری است .در
رابطهعادیبانکی،مشتریپولخودرادرحسابپساندازمیگذاردوانتظار
دارد سود پول خود را به طور منظم دریافت کند؛ اما با اعمال سود منفی ،پول
سپردهگذارباکمشدندرصدیکهدراختیاربانکمیماند،بهویبرمیگردد.
بانکهزینهایاحتماالبهصورتدرصدبراینگاهداشتنپولمشتریازآنکم
میکند .این امر همچنین درباره بانکهایی که سپردههای خود را نزد بانک
مرکزی میگذارند ،صدق میکند .با اعمال این هزینه ،بانکهای مرکزی
تالشمیکنندبانکهارابهوامدادنوادارکنندتااقتصادبهحرکتدرآید.

بازار خبر

ایراندهمینکشورجهان در
رشدنقدینگی
فارس -بررسی رشد نقدینگی در  22کشور
دنیا طبق آمار بانک جهانی در سال 2018
نشان میدهد نرخ باالی رشد نقدینگی فقط
در کشورهای غیر توسعه یافته وجود دارد و
بیشتر کشورهای توسعه یافته ،موفق شدند
نرخرشدنقدینگیراکنترلکنند.بهطورمثال
کشورهاییمثلسودان،ونزوئال،کنگووگابن
دارای رشد نقدینگی باالی 30درصددرسال
هستند.ازسویدیگر،بیشترکشورهایتوسعه
یافته مانند آمریکا ،چین ،ژاپن ،کره جنوبی،
انگلستان و  ....همگی دارای رشد نقدینگی
زیر 10درصد هستند .بررسی این شاخصها
نشانمیدهدایرانبارشدنقدینگی 23درصد
در سال 2018در رتبه دهم رشد نقدینگی در
جهانقراردارد.

راهکاراطالعازوضعیتصدور
کارتسوخت
فارس -شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی
ایران با بیان این که تعداد کارتهای سوخت
موجود در باجه معطله یک میلیون و ۱۰۰
هزار عدد است ،اعالم کرد که متقاضیان برای
آگــاهــی از وضــع صــدور کــارت سوخت خود
میتوانند -۱ :با مراجعه به سایت epolic.irو
وارد کردن شماره پالک خودرو ،بارکد پستی
کارتسوختخودرادریافتکنند-۲.سپس
با درج بارکد در لینک سایت  ،post.irکد
رهگیری مرسوله پستی را دریافت و با همراه
داشتن مدرک شناسایی معتبر مالک خودرو و
مدارک شناسایی وسیله نقلیه ،به اداره پست
مراجعهکنند».

فروشچادرمشکی ۲۵دالریبا
قیمتیکمیلیونتومان
تسنیم-یکفعالدرحوزهتولیدچادرمشکی
گفت :براساس آمار ،ارزان ترین پارچهای که
وارد کشور شده  1.5دالر و گران ترین پارچه
 5دالر قیمت داشته است ،بر همین اساس
بهصورت تقریبی اگر نرخ دالر را در بازار 11
هزارو 700تومانمحاسبهکنیمپنجمترپارچه
پنجدالریباید 292هزارتومانفروختهشود.
امامشاهدهمیشوداینپارچههاباقیمتبیش
از یک میلیون تومان بهفروش میرسد و هیچ
مرجعیهمباآنبرخوردنمیکند.

هشدارمهمسازمانحمایتبه
خریداران خودرو
ایسنا -سازمان حمایت مصرفکنندگان
از متقاضیان خرید خ ــودرو خــواســت کــه از
پیشخرید خودرو از شرکتهای متفرقه که
مجوز پیشفروش ندارند و همچنین خرید
اقساطی خ ــودرو در حالتی که جمع مبلغ
نباقیمتکنونیبازار
پیشپرداختبااقساطآ 
خودرو،نسبتابرابریمیکند،خودداریکنند.

ثبات نرخ دالر در بازار
ایسنا -قیمت دالر در بانکها و صرافیهای
مجاز بانک مرکزی نسبت به روز گذشته ثابت
ماند.برایناساس،صرافیهایبانکی،دالررا
 11هزارو 700فروختند.

