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تکذیب خبر فروش هواپیمای مسافربری
سوخو  100سوپرجت به ایران

...

یادداشت
مهدی حسن زاده

economic@khorasannews.com

فاز چهارم هدفمندی ،رکود و مصرف بی رویه
اظهارات روزهای اخیر مسئوالن وزارت نفت درباره افزایش
مصرف بنزین و احتمال تدابیری نظیر افزایش قیمت بنزین
و همچنین اظهارات روز گذشته وزیر نیرو درباره افزایش
قیمت آب و بــرق ،نشان می دهد که ممکن است دولت
اجرای مرحله چهارم هدفمندی یارانه ها را تدارک دیده
باشد .اگر وضعیت فعلی مصرف انــرژی و تثبیت قیمت
انرژی در  2سال اخیر را مدنظر قرار دهیم ،مشخص است
که باید بــرای مهار رشد بی رویــه مصرف انــرژی تدبیری
اندیشید .این تدبیر می تواند افزایش قیمت باشد ،اما اگر
به وضعیت رفاه خانوار و فشاری که خانوارها از محل تورم
شدید چند سال گذشته و پس از آن رکود سنگین سال های
اخیر تحمل کرده اند ،نظری بیندازیم مشخص می شود که
برای مهار روند رو به رشد مصرف انرژی باید تدبیری مناسب
اندیشید .این تدبیر باید به گونه ای باشد که بیشترین فشار
قیمتی را به بخش های پرمصرف که معموال دهک های
ثروتمند هستند وارد کند و در مقابل کمترین فشار قیمتی
را بر اقشار کم مصرف که معموال کم درآمد هستند ،تحمیل
کند.
تجربه دولت در فازهای دوم و سوم هدفمندی نشان داد
که دولت کمتر به مقوله فشار قیمتی بیشتر برای قشرهای
پرمصرف اعتقاد دارد ،چرا که در این فازها دولت قیمت
برق و گاز را برای همه پلکان های مصرف به صورت یکسان
افزایش داد .این در حالی است که مدل های موسوم به IBT
که در جهان برای قیمت گذاری انرژی وجود دارد نشان
می دهد که با افزایش بیشتر قیمت برای مصارف باالتر می
توان هم مصرف را کنترل کرد و هم درآمد دولت را از محل
افزایش قیمت انرژی بیشتر افزایش داد و در عین حال فشار
کمتری نیز به اقشار متوسط و ضعیف وارد آورد .امیدواریم
که دولت این بار در مسیر افزایش قیمت انرژی تدبیری
مناسب تر از مراحل قبل اتخاذ کند.

عکس و شرح

ساخت اولین نیروگاه برق خورشیدی به
شکل پاندا در چین
مهر-چیندرنمایشیبراینشاندادنالتزامبهتوسعه
منابع انرژیهای تجدیدپذیر خود ،یک مزرعه ۲۵۰
هکتاری انرژی خورشیدی را که به شکل یک پانداست،
افتتاح کرد .به گــزارش اسپوتنیک ،فعال فقط فازاول
نیروگاه راه اندازی شده و قدرت آن 50مگاوات است اما
پسازراهاندازیکاملبه 100مگاواتخواهدرسید.این
اولینمزرعهاز ۱۰۰مزرعهانرژیخورشیدیپانداشکل
استکهقراراستدرسالهایآیندهدرچینوآسیاافتتاح
شوند.برایناساس،اینپروژهبخشیازپروژهعظیم«یک
مسیر ،یک کمربند اقتصادی» چین به شمار می رود که
قراراستدرامتدادجادهابریشمتاریخیاحداثشود.

...

بانک مرکزی
رشد معوقات بانکی از  101به  109هزار
میلیارد تومان
بانک مرکزی مطالبات معوق بانک ها در فروردین ماه را
بیش از  109هزار میلیارد تومان اعالم کرد .طبق آمارهای
این بانک ،بدهی دولت به بانک ها نسبت به فروردین ،95
 31درصد افزایش داشته و رشد نقدینگی طی یک سال
اخیر نیز کاهش یافته است.
به گزارش خراسان ،آخرین گزارش بانک مرکزی از گزیده
آمارهای اقتصادی نشان می دهد که در فروردین ماه
امسال نسبت به اسفند سال گذشته ،مانده تسهیالت
اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری در ردیف سایر که
شامل خرید دین ،اموال معامالت و به خصوص «مطالبات
معوق ،سررسید گذشته و مشکوک الوصول» می شود7.8،
درصد افزایش یافته و به رقمی بیش از  109هزار میلیارد
تومان رسیده است .بدین ترتیب 12.1 ،درصد از کل مانده
تسهیالت بانکی در فروردین ماه ،به این جزء از تسهیالت
اختصاص داشته است .این در حالی است که در اسفندماه
سال  ،95این رقم در حدود  11.1درصد بوده است.
▪ دولت به بانک ها بدهکارتر شد

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در فروردین ماه
سال جاری نسبت به اسفند  95نیز بدهی بخش دولتی
به بانک ها حدود  1.9درصد افزایش یافته و به رقم بیش از
 165هزار میلیارد تومان رسیده است .این رقم به این دلیل
بیشتر قابل توجه است که درصد تغییر بدهی بخش دولتی
در فروردین  96به فروردین  ،95حدود  31درصد رشد
را نشان می دهد .در فروردین ماه ،سهم دولت از بدهی به
بانک ها بیش از  161هزار میلیارد تومان و سهم شرکت
های دولتی حدود  3.7هزار میلیارد تومان بوده است.
▪کاهش رشد نقدینگی نسبت به فروردین 95

گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی هم چنین
حاکی از آن است که در فروردین  ،96حجم نقدینگی به
 1264هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به فروردین
 23.7 ،95درصد و نسبت به اسفند  0.9 ،95درصد رشد
را نشان می دهد .با این حال این آمار حاکی از آن است که
در فروردین  95نسبت به فروردین  ،94نقدینگی 29.6
درصد افزایش داشت .بدین ترتیب مشاهده می شود که
رشد ساالنه نقدینگی کندتر شده است.

سایترسمیشرکتهواپیماسازیسوخو،دربیانیهایرسمی،فروشهواپیمایسوخو 100سوپرجتبهایرانرابهطوررسمیتکذیبکرد.بهگزارشخبرگزاری
صداوسیما،دربیانیهاینشرکتآمدهاست:شرکتهواپیماسازیسوخو،سازندههواپیماهایجنگندهومسافربری،هرگونهامضایقراردادوفروشمحصوالت
بهایرانراتکذیبمیکند.درروزهایاخیرخبرهاییدرموردخرید 12فروندهواپیمایمسافربریسوخو 100سوپرجتازاینشرکتروسیمنتشرشدهبود.

با انتشار خبر احتمال حذف یارانه  15میلیون نفر و پیشنهاد گرانی آب ،برق و نان صورت گرفت

شاخص

زمزمههایگرانی ،گمانه زنیهای یارانهای

در حالی که طی هفته گذشته ،زمزمه هایی درباره افزایش
قیمت بنزین و گازوئیل مطرح شده بود ،حاال وزیر نیرو
از ارائــه طرحی بــرای افزایش  10درصــدی قیمت آب
و برق خبر داده است و رئیس اتحادیه نان های حجیم
و نیمه حجیم صنعتی نیز تغییر قیمت نان را به خاطر
افزایش هزینه های تولید ضروری دانست  .در این حال
خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه از آغاز بررسی
حذف یارانه ثروتمندان پس از چینش کابینه جدید خبر
داد .به این ترتیب به نظر می رسد فرایند حذف یارانه
ثروتمندان پس از چند ماه سکوت خبری برای تامین منابع
افزایش یارانه نیازمندان در دستور کار قرار گرفته باشد.
▪زمزمه های گرانی آب ،برق و نان

در شرایطی که هفته گذشته ،زمزمه هایی درباره افزایش
قیمت بنزین و گازوئیل مطرح شده بود ،حاال وزیر نیرو از
ارائه طرحی برای افزایش  10درصدی قیمت آب و برق
خبر داده است و رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه
حجیم صنعتی نیز تغییر قیمت نان را به خاطر افزایش
هزینه های تولید ضروری دانست.به گزارش خبرگزاری
صدا و سیما ،وزیر نیرو درباره وضعیت قیمت و مصرف آب و
برق گفت :اصالح قیمت برق و آب در کاهش مصرف آن ها
مؤثر است .حمید چیت چیان در برنامه گفت وگوی ویژه
خبری شبکه دو سیما افزود :سال گذشته افزایش 10
درصدی قیمت برق و آب را داشتیم و هم اکنون درصدد
هستیم تا پیشنهادهایی برای افزایش  10درصدی آن ها
مطرح کنیم .وی گفت :مطابق قانون برنامه ششم توسعه
وزارت نیرو باید به تعدیل قیمت های آب و برق تا پایان این
برنامه و رساندن آن به قیمت واقعی اقدام کند.
وزیر نیرو گفت :در حالی که هر کیلووات ساعت تولید و
انتقالبرقبرایوزارتنیرو 120توماناستقیمتفروش
آن  66تومان محاسبه می شود .وی افزود :وزارت نیرو به
خاطر لحاظ نشدن این اختالف قیمت  30هزار میلیارد



...
مسکن

تومان از دولت طلب دارد که مساوی بدهی های وزارتخانه
است.بهگزارشخبرگزاریصداوسیما؛محمدجوادکرمی
در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد اظهار داشت :نرخ
نان از سال ۹۳به بعد هیچ گونه افزایشی را در کشور تجربه
نکرده ،ولی در عوض هزینههای مترتب بر تولید این کاال از
قبیل:حقوقودستمزد،بیمه،مالیاتآب،برق،گاز،تلفنو
...هموارهرویریلصعودیقرارداشتهاست.کرمیبااشاره
بهاینکهکیفیتورقابتسالممنوطبهافزایشقیمتاست،
گفت:باتوجهبهافزایشهزینههایجاریوثباتنرخنانطی
سه سال اخیر تغییر قیمت این کاالی اساسی ضروری به
نظرمیرسد.ویدرتوصیفدیگرمشکالتتولیدنانبهدو
نرخیبودنعرضهآرد-آردیارانهایبهقیمت 665وآزادبه
قیمت 900تومان-اشارهکردواینموضوعراعاملفسادو
همچنینکاهشکیفیتدانست.
گفتنی است زمزمه هایی دربــاره افزایش قیمت بنزین و
گازوئیل نیز مطرح شده بود که البته وزیر نفت و سخنگوی
دولت اعالم کردند فعال برنامه ای در این زمینه نداریم .به
نظر می رسد باید منتظر روی کار آمدن دولت جدید در این
موردباشیم.
▪گمانه ها یی مبنی بر حذف یارانه  15میلیون نفر

به گــزارش مهر ،یک منبع آگاه دربــاره آخرین وضعیت
حذف یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند گفت :بر اساس
تکالیف قانونی دولت به حذف یارانه نقدی اقدام میکند
و طبق پیش بینیهای انجام شده امسال قرار است یارانه
نقدی  ۱۵میلیون نفر حذف شود.این منبع آگاه گفت:
امسال هنوز یارانه خانوادهای قطع نشده است زیرا باید
سازو کار آن در برنامه ششم و بودجه دیده میشد .به
گفته وی فرایند شناسایی و حذف یارانه نقدی خانوارها
بعد از چینش کابینه دولت دوازدهــم آغاز خواهد شد.
وی با بیان این که هم اکنون  ۷۶میلیون نفر از جمعیت
کشور یارانه نقدی دریافت میکنند ،گفت :شناسایی



...
هواپیما

قیمت کدام کاالها با نرخ دو رقمی زیاد
شد؟

افراد نیازمند و غیرنیازمند با همان مکانیزم سال گذشته
انجام خواهد شد.
▪تکالیف قانونی دولـــت بـــرای حــذف یــارانــه غیر
نیازمندان

حذف یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند از سال گذشته
با مجوز مجلس شورای اسالمی در قالب تبصره  ۱۴قانون
بودجه  ۹۵در دستور کار قرار گرفت .در این قانون ،برای
پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها ،تنها  33هزار
و پانصد میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است
که برای پرداخت یارانه تنها  61میلیون نفر کفایت می
کند .هم چنین در این قانون ،دولت مکلف شده است 4
هزار میلیارد تومان در قالب ماده  79قانون برنامه ششم
برای محرومیت زدایی در نظر بگیرد .در این ماده قانونی
آمده است :دولت موظف است در طول اجــرای قانون
برنامه عالوه بر پرداخت یارانه فعلی ،هرسال حداقل
مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته
امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب



...
نفت

پرداختتسهیالتجدیدبهانبوهسازان
براینوسازیبافتهایفرسوده

ابرازامیدواریبوئینگبهآغازتحویل
هواپیماهابهایرانازسالآینده

تداوم صعود طالی سیاه؛ نفت در مرز
 52دالر

فــارس  -بانک مــرکــزی بــه بانک مسکن ،حکم
جدیدی درباره ارائه تسهیالت به انبوه سازان برای
نوسازی بافت های ناکارآمد شهری ابالغ کرد .در
متنحکمبانکمرکزیبهبانکمسکنآمدهاست:
در کمیسیون اعتباری این بانک ،با امکان استفاده
از تسهیالت صندوق پسانداز یکم جهت اعطای
تسهیالت ساخت مسکن به انبوه ســازان صرف ًا
در بافت های فرسوده موافقت شد .بر اساس این
حکم،تسهیالتیادشده،مشروطبهسپردهگذاری
انبوهسازان در صندوق ،طبق مقررات موجود
و فــروش اقساطی ایــن تسهیالت پس از ساخت
مسکنبهافراداست.براساساینابالغیه،حداکثر
تسهیالت اعطایی به انبوهسازان نباید از سقف10
هزارمیلیاردریالبیشترشود.

فــارس« -دنیس مولنبرگ» ،مدیر عامل بوئینگ
درباره قراردادهای این شرکت با دو ایرالین ایرانی
آسمان و ایران ایر گفت« :این قراردادها دارند پیش
میروند،درحالپیگیریهستندوماهنوزامیدواریم
که تحویل هواپیماها را سال آینده آغاز کنیم ».وی
اظهارداشت« :دربــاره (قراردادهای) ایران ،ما در
حالپیشرفتمستمرهستیم.تماماینفرایند،تحت
نظارت دولت آمریکا است و ما کام ً
ال در چارچوب
فرایندهای مجوزدهی دولت حرکت میکنیم».
مولنبرگبابیاناینکهبهسیاستهایدولتترامپ
پای بندیم ،افزود :فروش این هواپیماها به ایران در
حالطیمراحلاداریاست.قراردادهایبوئینگبا
شرکتهایآسمانوایرانایر جمعامربوطبهفروش
 110فروندهواپیمابهارزش 20میلیارددالراست.

طالی سیاه که از یک هفته قبل رونــد صعودی
گرفته اســت ،در ادامــه ایــن رونــد ،طی آخرین
معامالت دیروز به بیش از  52دالر در هر بشکه
رسید .طبق اعــام مراجع معتبر بین المللی،
دیروز قیمت نفت برنت به  52دالر و  7سنت رسید
تا طی یک هفته حدود  4دالر معادل  8.5درصد
رشد کند .طبق اعالم اوپک ،قیمت سبد نفتی
این سازمان نیز در روز پنج شنبه به نزدیکی 49
دالر رسید .بر اساس اعالم منابع مختلف این رشد
قیمتی 4علت داشته است -1:کاهش قابل توجه
ذخایر نفت آمریکا طبق آخرین آمار اعالم شده-2،
تالش های بیشتر اوپک برای اعمال محدودیت
بیشتر بر عرضه نفت -3 ،کاهش سرعت رشد
تولید نفت شیل آمریکا  -4کاهش ارزش دالر.

با حضور وزیر نیرو همزمان با افتتاح نیروگاه  20مگاواتی خورشیدی انجام شد:

کلنگ زنی ساخت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه در کرمان

با حضور وزیر نیرو مجتمع نیروگاه  20مگاوات برق
خورشیدی مــکــران در مــاهــان کــرمــان افتتاح شد.
همزمان ،کلنگ احداث بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی
خاور میانه با ظرفیت تولید  100مگاوات نیز به زمین
زده شد.بر اساس گزارش خبرگزاری های ایرنا و ایسنا
و خبرنگاران جوان ،این مراسم روز پنج شنبه با حضور
وزیر نیرو انجام شد .حمید چیتچیان صبح پنج شنبه
برای افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه وارد کرمان شد.
افتتاح نیروگاه  20مگاواتی خورشیدی و کلنگ زنی
نیروگاه  100مگاواتی خورشیدی بخش ماهان ،کلنگ
زنی نیروگاه  500مگاواتی سیکل ترکیبی شهرستان
زرند و همزمان شروع عملیات اجرایی پست های 400
کیلو ولت شهرستان جیرفت و کهنوج ،افتتاح پست
 400کیلو ولتی روستای بهرمان شهرستان رفسنجان
و بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی باغین و جلسه شورای
حفاظت آب استان از اهم برنامه های سفر یک روزه وزیر
نیرو به استان کرمان بود.
▪جزئیات دو نیروگاه جدید  20و  100مگاواتی

گفتنی است استان کرمان با ساخت و بهرهبرداری از
این نیروگاه خورشیدی  20مگاواتی ،از نظر دارابودن
نیروگاه های خورشیدی فعال رتبه اول را در کشور دارد و
ساخت نیروگاه خورشیدی 100مگاواتی ،این استان را
به یکی از بزرگ ترین قطبهای تکنولوژی فتوولتائیک
در خاورمیانه تبدیل میکند .این پروژه در مسیر کرمان

به شهرستان بم قرار داشته و اعتبار آن  140میلیون
دالر بــرآورد شده است.مجتمع نیروگاه خورشیدی
مکران شامل دو نیروگاه تولید برق فتوولتائیک ،هر
یک به ظرفیت  10مگاوات است که با سرمایه گذاری
مشترک شرکت سوالر انرژی مکران و شرکت دوریان
سوئیس به مبلغ  27میلیون دالر و مدیریت شرکت
آلمانی ادور در مدت  6ماه راه اندازی شده است .در
این مجتمع  76هزار و  912عدد پنل خورشیدی در
مساحتی بیش از  44هکتار نصب شده است .با تولید
این مقدار انرژی ،ظرفیت تولید برق استان به 3520
مگاوات می رسد .

با سطح محرومیت بر مبنای متوسط  ۲۰درصد حداقل
دستمزد مصوب شورای عالی کار ،در چهارچوب بودجه
سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانهها با
«حذف خانوارهای پردرآمد» پرداخت کند.بر این اساس،
در سال گذشته یارانه تنها حدود  3میلیون نفر قطع شد
و در ادامه ،اگر چه ،تبصره  ۱۴بودجه  ۹۵هم اینک در
بودجه  ۹۶نیز تنفیذ شده  ،اما برخی شرایط شناسایی
خانوارهای غیر نیازمند حذف شده اســت .به طوری
که در بودجه سال گذشته خانوارهایی که درآمد ساالنه
آن ها حداقل  ۳۵میلیون تومان بود مشمول حذف یارانه
نقدی میشدند اما در تبصره  ۱۴بودجه  ، ۹۶این شرایط
لحاظ نشده است.با این حال ،در سال های اخیر مشاهده
می کردیم دولت برای جبران کسری بودجه هدفمندی
یارانه ها ،مجبور می شد از محل بودجه دولت نیز ،سهمی
برای پرداخت یارانه نقدی در نظر بگیرد ،ظاهر ًا هم اینک
نیز قصد دارد مابه التفاوت یارانه بگیران فعلی یعنی 76
میلیون نفر با تکلیف قانونی پرداخت یارانه به  61میلیون
نفر را با حذف یارانه  15میلیون نفر پیگیری کند.



...
تورم

بانک مرکزی :تورم نقطه به نقطه
دوباره تک رقمی شد
بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به
تیرماه سال  ۱۳۹۶را نسبت به دوازده ماه منتهی
به تیرماه  ۱۳۹۵معادل  10.3درصد اعالم کرد
که 0.1درصد بیشتر از تورم در 12ماهه منتهی به
خردادماه است .بر اساس گزارش روابط عمومی
بانک مرکزی ،تورم نقطه به نقطه تیرماه (تغییرات
شاخص قیمت ها در تیرماه  96نسبت به تیرماه
 )95هم  9.9درصــد بــوده اســت .گفتنی است
تورم نقطه به نقطه که به عنوان شاخص پیش نگر
تورم 12ماهه معرفی می شود ،اواخر سال گذشته
دورقمی شده بود و پس از چند ماه دوبــاره تک
رقمی شده است .تورم  12ماهه نیز از خردادماه
امسال با ثبت رقم  10.2درصد دورقمی شد و این
روند در تیرماه نیز ادامه یافت.

...
بازارخبر

رشد 1855درصدیوارداتخودروهای
هیبریدی
فارس -طبق آمار منتشر شده از تجارت
خــارجــی در  4مــاهــه امــســال واردات
خودروهایهیبریدی 1855درصدرشد
داشته است و بیش از  79میلیون و 490
هزاردالرخودرویهیبریدیباحجمموتور 1500سیسی
تا  2000سیسی وارد کشور شده که تعداد آن ها بیش از
 2750دستگاهاست.

عراقدرپیوارداتگازبیشترازایران
ایرنا-عراقی ،معاون وزیــر نفت دربــاره
وضعیتصادراتگازبهعراق،گفت:میزان
صادرات به بغداد (عراق) به روزانه هفت تا
هشت میلیون مترمکعب رسیده است.
مدیرعاملشرکتملیگازایرانافزود:البتهعراقدرخواست
افزایشوارداتگازراازایرانمطرحکردهاستکههماکنون
،براساسقراردادصادرمیکنیم.

روایتیکمقامبخشخصوصیازمشکالت
موسساتمالی
صداوسیما-رئیسکنفدراسیونصادرات
ایران با اشاره به وضعیت موسسات مالی و
مشکالتی که خودشان در اثر پرداخت
ســودهــای بــاال ایــجــاد کــرده انــد ،دربــاره
وضعیت فعلی و آینده آن ها گفت :ما در تاریخ بانکی کشور
ورشکستگی یا انحالل نداشتیم .ضمن آن که با وجود
آشفتگیوادغامچندبانکدرابتدایانقالب،ریالیازسپرده
مردم کم نشد .این مسئله نشان دهنده اعتبار بانکهای
ایرانیوبهسببقدرتیاستکههموارهبانکمرکزیداشته
استوبایداینقدرتحفظشود.

بورس،درهفتهبعدازهفتهرویاییچهمیکند؟

کاهش کارمزد معامالت بورس تا یک ماه دیگر

عبده :به سمت اخذ مالیات از سپرده های بانکی حرکت می کنیم
یک عضو شورای عالی بورس از کاهش کارمزد مربوط به
ارکان بازار سرمایه تا یک ماه دیگر خبر داد و درباره اخذ
مالیات از سپرده های بانکی گفت :این موضوع از جمله
مسائلی است که رخ خواهد داد و در حال حرکت به آن
سمت هستیم .حسین عبده تبریزی در گفت وگو با ایسنا،
درپاسخ به این که آیا با اخذ مالیات از سپرده های بانکی
یا معامله گران کوتاه مدت نگر بازار سهام موافق هستید،
گفت ۱۰۰ :درصد این موضوع از جمله مسائلی است
که رخ خواهد داد و به آن سمت در حال حرکت هستیم،
کما این که در بخش مسکن نیز حرکت کــرده ایم و به
نظر می رسد بسیاری از افراد مالیات بر سود مسکن در
معامالت دست دوم را تایید می کنند .وی افزود :جامعه
در حال حرکت به آن سمت است و طبیعی است کسی
که پول در بانک سپرده می کند کم ترین ریسک را قبول
می کند بنابراین باید بیشترین مالیات را بدهد نه این که
بر عکس باشد .این البته شامل ارقام کوچک نمی شود

آخرین گزارش بانک مرکزی از تورم ،نشان می دهد
که در تیرماه امسال نسبت به تیر  4 ،95گروه از کاالها،
رشد قیمتی  2رقمی و بیشتر از میانگین داشته اند.
بر این اساس ،خوراکی ها ،تحصیل ،رستوران و هتل
و بهداشت و درمان ،با تورم نقطه به نقطه بیش از 10
درصــد مواجه شــده انــد .رشــد قیمت مسکن ،لــوازم
خانگی ،تفریح و پوشاک هم تک رقمی بوده است.

و شامل ارقــام بــزرگ سپرده گــذاری است اما می شود
معافیت هایی برای عمده مردم که ارقام کوچکی دارند و
مانده های محدودی در بانک ها نگهداری می کنند ارائه
داد و مابقی را مشمول مالیات کرد که به نظر می رسد به
این سمت حرکت می کنیم.گفتنی است چندی پیش،
رئیس سازمان امور مالیاتی نیز از تنظیم گزارشی درباره
اخذ مالیات از سپرده های بانکی و ارائه آن به وزیر اقتصاد
خبر داده بود.عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این
سوال که نظر شما درباره کاهش کارمزدهای معامالت
چیست ،گفت :سازمان بورس از این شورا مجوز کاهش
کارمزد معامالت تا  ۲۰درصد رقم های فعلی را دریافت
کرده اما در مورد خدماتی که کارگزاری ها ارائه می دهند
نرخ کارمزد کاهش نمی یابد ولی در مورد معامالت به طور
کلی از جمله صندوق ها یا درآمد ثابت و  ...نرخ کارمزد
معامالت کاهش می یابد که به نظر می رسد در یک ماه
آینده عملیاتی خواهد شد.

تسنیم-شاخصبورسدرجریانمعامالت
هفتهگذشتهبا ۱۳۴۷واحدافزایشبهرقم
 ۸۱۵۰۹واحد رسید .حاال باید دید طی
اینهفتهوبعدازرشدقابلتوجهشاخصدر
هفتهقبل،اینروندادامهخواهدیافت؟

تحویلیکساعتهکاالیقاچاقدرمنزل!
تسنیم -در شگردی جدید ،کاالهای
قاچاقبانهباوانتبهاسمجهیزیهدختران
به شهرهای مختلف منتقل می شــود و
خریدار با یک تماس تلفنی یک ساعته
کاالی خود را تحویل می گیرد .فروشندگان کاالهای بانه
عالوهبرتبلیغاتبسیاردرسطحشهروحتیمجلههادرشبکه
های مجازی نیز حضور فعالی دارنــد  ،به این صورت که با
تشکیل کانالهایی در فضای مجازی به تبلیغ اجناس بانه
میپردازند .در یکی از این تبلیغات فروشنده اعالم کرده به
محض انتخاب یک ساعته جنس در منزل به خریدار تحویل
یشود.
دادهم 

سازمانانرژیاتمیبرایگمرکایکس
ریکانتینریمیسازد
گمرک جمهوری اسالمی ایران و سازمان انرژی
اتمی توافق کردند تا ایکس ری های کانتینری
نسل پیشرفته در داخل کشور بومی سازی و تولید
شود .به گزارش روابط عمومی گمرک جمهوری
اسالمی ایران ،با امضای یک قرارداد تولید ایکس
ری های نسل پیشرفته در سازمان انرژی اتمی با
حمایت گمرک عملیاتی شده اســت .به گزارش
ایرنا و بر اساس بررسی های دفتر توسعه و تجهیز
گمرک ،دانشمندان سازمان انرژی اتمی کشورمان
از توانمندی ها و قابلیت هــای بسیار باالیی در
حوزه دانش طراحی و ساخت ایکس ری کانتینری
برخوردارند و حتی قادرند تکنولوژی ساخت اشعه
دستگاه های ایکس ری کانتینری را که انحصار آن
در اختیار سه کشور آمریکا ،آلمان و چین است بومی
سازی کنند.
CMYK

