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كالم نور
هر گاه خداوند بندهای را برای کارهای
بندگانش برگزیند ،سینهاش را برای آن
گشاده سازد و چشمههای حکمت را
در دلش به ودیعت نهد و دانش را به او
الهام کند.
امام رضا

مجوز تحویل هواپیماهای ATR
به ایران داده نمیشود

یک مقام ارش��د آمریکایی گفت :بعید است
آمریکا با درخواست جدی د ایتیآر برای تحویل
تعدادبیشترهواپیمابهایرالینهایایرانیموافقت
کند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل
از فایت گلوبال ،مارشال بیلینگسال ،دستیار وزیر
خزانهداری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم
اظهارکرد:تولیدکنندگانهواپیمابرایپشتیبانی
کامل از هواپیماهای ارسالشده به ایرالینهای
ایرانی باید «مجوزهایی از ما دریافت کنند» اما
در این مرحله ،من فکر میکنم ما در موقعیتی
نیستیم که اعالم کنیم چنین مجوزهایی را صادر
خواهیم کرد» .بیلینگسال همچنین خاطرنشان
ک��رد :آمریکا بعید اس��ت با درخواس��ت جدید
ایتیآر برای تحویل تعداد بیش��تر هواپیما به
ایرالینهای ایرانی موافقت کند« .ما در موقعیتی
نیس��تیم که در ای��ن زمان انعطاف بیش��تری
برای معامالت با ایران نش��ان دهیم» .این مقام
آمریکایی گفت :از زمان لغو این مجوزها ،آمریکا
«ش��اهد افزایش در خریدهای پنهانی قطعات
یدکی از سوی ایرانیها بوده است».

کارمندان دولت  ۷درصد کمتر
مالیات دادند

بررس��ی گزارش عملکرد بودجه  ۹۶نش��ان
میدهد در حالی ک��ه مالیات وصولی از حقوق
کارمن��دان بخش عمومی(دول��ت) با کاهش ۷
درصدی مواجه شده ،مالیات دریافتی از اصناف
با رشد  ۱۳درصدی همراه شده است .به گزارش
تسنیم ،بر اساس گزارش عملکرد بودجه در پایان
سال  96جمع مالیاتهای مستقیم وصولی 53
هزار میلیارد تومان بوده که نس��بت به سال 95
رش��د تقریبی  7درصدی داشته است .این در
حالی اس��ت که در این مدت مالیات وصولی از
حقوق کارمندان بخش عمومی (دولت) با کاهش
7درصدی مواجه شده و به  5هزار میلیارد تومان
رس��ید .همچنین مالیات دریافت��ی از اصناف
(مالیات مش��اغل) با رش��د  13درصدی همراه
ش��ده و به رقم  4/5هزار میلیارد تومان رسیده
است .گفتنی است ،اشخاص حقوقی با  35هزار
میلیارد تومان پرداخت مالیات علیالحساب در
صدر فهرست مالیاتدهندگان قرار دارند.
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گزارش «وطن امروز» از انتقاد کارشناسان از عملکرد رئیس کل بانک مرکزی

سیف و فرصتهای حیف!

ولیاهلل سیف :کسانی که منافعشان به خطر افتاده خواهان تغییر من هستند!

اسداهلل خسروی :ولیاهلل سیف در حالی عملکرد
چند س��اله فعالیت خود در قامت سکاندار بانک
مرک��زی را مثبت و موفقیتآمی��ز اعالم میکند
که کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند در
زمان فعالیت وی در بانک مرکزی ،نهتنها اقتصاد
کشور و خانوارها در شرایط سخت قرار گرفته ،بلکه
آثار منفی کارنامه ناکارآمد وی همچنان دامنگیر
اقتصاد کش��ور اس��ت .به گزارش «وطنامروز»،
رئی��سکل بان��ک مرک��زی یک��ی از مهمترین
دس��تاوردهای خود در زم��ان فعالیتش در بانک
مرکزی را س��اماندهی موسسات مالی و اعتباری
غیرمجاز میداند ،هرچند این رویکرد در راستای
انسجام و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ضروری
و رویکردی درست و اقتصادی به نظر میرسد اما
حرکت ضرباالجلی در این مسیر و تحمیل هزینه
 20هزار میلیارد تومان��ی از این راه به بیتالمال
عالمت سؤال و ابهامهایی در ذهن ایجاد میکند.
در همی��ن ارتب��اط حس��ینعلی حاجیدلیگانی،
نماینده م��ردم در مجلس در گفتوگویی مطرح
کرد« :در ش��رایط نامناسب اقتصادی ،ساماندهی
موسس��ات مالی  20ه��زار میلیارد تومان هزینه
روی دس��ت بیتالمال گذاشت! درباره اینکه چرا
موسس��ات مالی به ای��ن روز افتادهاند ،کمکم به
این جمعبندی نهایی رس��یدهایم که این موضوع
امری بوده و به دلیل پیوس��تن ب��ه  FATFاین
کار را انجام دادهاند ،در حالی که موسس��ات مالی
و اعتباری با اصالحاتی میتوانس��تند به کار خود
ادامه دهند» .از س��وی دیگر  2برابر شدن حجم
نقدینگی طی  5سال اخیر در کنار کاهش قدرت
خرید مردم بهدنبال نابس��امانی بازار س��که و ارز
همراه با سیاس��تهای ناکارآمد نرخ سود بانکی،
خروج سرمایهها از بانکها ،کاهش ارزش پول ملی
و ...نمایانگر عملکرد ضعیف بانک مرکزی اس��ت
که آثار و تبعات نامطلوب و زیانبار آن برای مردم
مشهود و ملموس است.
■■پول ملی بیارزش شد

آلبرت بغزیان ،اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه
ته��ران درباره عملکرد بانک مرکزی در  5س��ال
اخیر به «وطنامروز» گفت :اینکه رئیسکل بانک
مرکزی در برخی مصاحبهها از عملکرد خود دفاع
کند ،با توجه به ضعف مدیریت وی برای هیچکس
قابل قبول نیست و کامال مردود است .وی با بیان
اینکه مدیریت خوب و کارآمد باید در شاخصهای
کالن اقتصادی دیده ش��ود ،تصری��ح کرد :بانک
مرکزی حافظ ارزش پول ملی (داخلی و خارجی)
است ،از طرفی به عنوان مشاور پولی و ارزی باید
حامی حقوق مردم ،سپردهگذاران و حتی بانکها
باشد ،این در حالی است که شاخصهای اقتصادی
نشان میدهد نهتنها ارزش پول ملی ایران در این
چند سال بشدت کاهش یافته ،بلکه نبود مدیریت
درس��ت از س��وی بانک مرکزی در حوزه پولی و
ارزی موجب ش��ده است مردم به سیستم بانکی
بیاعتماد ش��وند و از س��ویی روز به روز ش��اهد
گرانیهای ناش��ی از افزایش قیم��ت دالر در بازار
باش��ند .بغزیان به س��اماندهی موسسات مالی و
اعتباری اش��اره کرد و گفت :بانک مرکزی مدعی
اس��ت موسس��ات مالی و اعتباری را ساماندهی
کرده اس��ت ،در حالی که هنوز ابه��ام وجود دارد
که چرا پول خیلی از مردم برگردانده نشده است.
در نتیجه این اتف��اق میلیاردها تومان پول مردم
حیف و میل ش��د .وی اضافه کرد :هنوز مشخص

نشده است پولهای مردم در موسسات مالی کجا
رفته یا دس��ت چه کسانی است ،بنابراین حرکت
بانک مرکزی با عنوان «س��اماندهی موسس��ات
مالی» را نباید «س��اماندهی» نام گذاش��ت ،بلکه
باید گفت بانک مرکزی با این عمل س��روصداها
را خوابانده اس��ت ،چرا که س��پردن یک موسسه
مش��کلدار به یک بانک یا موسسه دیگر آن هم
ب��ا این همه هزینه ،هنر نیس��ت .این اقتصاددان
با بی��ان اینکه «من به عملکرد س��یف به عنوان
رئی��سکل بان��ک مرکزی نمره صف��ر میدهم»
گفت :رئیسکل بانک مرکزی نه در حفظ ارزش
پول ملی توانس��ت کاری کند و نه توانس��ت بازار
ارز و س��که را سامان دهد ،سیف نتوانست با یک
سیاس��تگذاری مشخص ،مانع رش��د نرخ دالر
از  4200توم��ان به  8هزار تومان ش��ود و در این
ش��رایط بیش��تر کاالها و خدمات با نرخ  8هزار
تومان به دست مصرفکننده میرسد .رئیسکل
بانک مرک��زی اما اخیرا در مصاحبهای در دفاع از
کارنامه مدیریت  5س��الهاش برآمد و از افتخارات
و دستاوردهای مدیریتیاش پرده برداشت! این در
حالی است که افکار عمومی و حتی کارشناسان
اقتصادی و نمایندگان مجلس اوضاع نابس��امان
اقتصادی کش��ور را ناشی از تصمیمات برخاسته
از خیاب��ان میرداماد میدانن��د .رئیسکل بانک
مرک��زی در گفتوگویی ،گزارش عملکرد خود را
ارائه داده اس��ت که مهمترین نکات این مصاحبه
دستاوردهای او بوده است! ساماندهی غیرمجازها،
ن��رخ رش��د س��رمایهگذاری ،حصول ن��رخ تورم
تکرقمی از خردادماه  ۱۳۹۵و استمرار نسبی آن،
خروج بخش مسکن از رکود و بهبود فعالیتهای
بخشخصوصی و کاهش قابل مالحظه نوسانات
نرخ ارز مواردی است که سیف به آن اشاره میکند.
س��یف گفته اس��ت :طبیعی اس��ت که مخالفان
و کس��انی که منافعش��ان با اقدام��ات اصالحی
بانک مرک��زی به خطر میافت��د ،طرفدار تغییر
اینجانب هستند و در اینباره جوسازی میکنند.
در همین ارتباط نادر قاضیپور ،عضو کمیسیون
صنایع مجلس در واکنش به مصاحبه س��یف که
به تشریح عملکرد مثبت خود در دوران ریاستش
بر بانک مرکزی پرداخته بود ،به ایسکانیوز گفت:
مرغ پخته ه��م از صحبته��ا و ادعاهای مطرح
شده توسط رئیس بانک مرکزی خواهد خندید!
به هرشکل در مدیریت آقای سیف بیشترین افت
ارزش پول ملی را تجربه کردیم و همین پاس��خ
بنده ،تمام مصاحبه ایش��ان را وتو خواهد کرد! در
همین ارتباط محمدعلی شاعری ،عضو کمیسیون
کش��اورزی مجلس نیز گفت :عملکرد س��یف در
بسیاری از شاخصهای اقتصادی قابل نقد است
و باید گفت در یکس��ال و نیم گذشته مهمترین
چالش کشور بههمریختگی و نابسامانی موسسات
مالی غیرمجاز بوده که موجب نارضایتی و سلب
اعتماد مردم در جامعه ش��ده است .سوءمدیریت
بانک مرکزی در نظارت و ساماندهی این موسسات
باعث ش��د میلیاردها تومان سرمایه ملت مقابل
چش��مان بانک مرکزی هدر برود و موسسات تا
االن هم به تعهدات خود عمل نکردهاند .شاعری
گفت :مردم به هیچوجه ،نمره قبولی به عملکرد
دولت نمیدهند .جهانبخش محبینیا ،نایبرئیس
کمیسیون برنامه و بودجه هم گفت :بانک مرکزی
تیم و عملکرد کاری موفقی نداش��ته است و باید
گفت سیاستهای تثبیت نرخ ارز شکست خورد.

وعده وزیر اقتصاد به مردم

فهرستدریافتکنندگانارزدولتیرامنتشرمیکنیم
وزی��ر اقتص��اد وع��ده داد فهرس��ت کامل
واردکنندگانی را که ارز دولتی گرفتهاند ،منتشر
خواهد کرد .به گزارش فارس ،وزیر امور اقتصادی
و دارایی در یادداشتی به  3دستور برای دریافت
مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز  4200تومانی
و خریداران سکه اشاره کرد .مسعود کرباسیان در
این یادداشت ،دستوراتی درباره رسیدگی مالیاتی
به وضعی��ت واردکنندگان خودرو ب��ا ارز 4200
تومان��ی خ��ارج از روال اداری و بررس��ی پرونده
مالیاتی خریداران عمده سکه و ارز خارج از روال
اداری برای تشخیص پولش��ویی یا فرار مالیاتی
صادر کرد .وی ب��ا تاکید بر اینکه «حق مردم را
ریال به ریال از متخلفان میگیرم» ،نوشت :دولت
در راس��تای تامین منافع ملی ،حرکت در مسیر
توسعه و حفظ منافع ش��هروندان و کارآفرینان
و ب��ا تکیه بر «قدرت حکمران��ی» خود از منابع
کش��ور پاس��داری میکند .وزیر اقتصاد تصریح
کرد :ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که
با سختی ،تالش شبانهروزی و کار بیوقفه فعاالن
بخش خصوصی و شهروندان به دست آمده ،نه
س��هم و نه حق گروهی خاص نیست ،بلکه باید
عادالنه و برنامهریزی ش��ده صرف توس��عه ملی
شود .کرباسیان آورده است :بر این اساس سازمان
امور مالیاتی پس از برگزاری جلسات کارشناسی،
مکلف ش��ده با دقت و حساس��یت به بررس��ی
وضعیت پرون��ده مالیاتی افراد یا ش��رکتهایی
بپردازد که ب��ا ارز  4200تومانی اقدام به واردات
خودرو کردهاند .وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه طی
هفته جاری اقداماتی در این راستا صورت خواهد
گرفت ،گفت :قرار است گمرک و وزارت صنعت
فهرست تمام شرکتها و اشخاص واردکننده را
در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان

امور مالیاتی قرار دهند تا بررسیهای دقیق درباره
سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد .همچنین برای
شفافیت هرچه بیشتر فهرست مورد نظر بزودی
در اختی��ار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.
همچنین در صورتی که واردکنندگان خودرو با
ارز  4200تومان��ی ،اقدام به فروش محصوالت با
قیمت باالتر در بازار کرده باش��ند و این درآمد را
«ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای
کارشناسی دقیق س��ازمان امورمالیاتی تا ریال
آخر مطالبه خواهد شد .عالوه بر این در صورتی
ک��ه واردکنندگان ب��ا ارز  4200تومانی اقدام به
واردات کرده باش��ند و درآمدی بیش��تر از آنکه
ابراز میکنند کسب کرده باشند ،سازمان مالیاتی
ضمن شناس��ایی درآمدهای آنها با این گروه به
مثابه افرادی که «فرار مالیات��ی» انجام دادهاند،
براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد
خواهد کرد .کرباسیان خاطرنشان کرد :همچنین
ب��ا توجه ب��ه حساس��یت موض��وع ،کارگروهی
تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده
و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی
فعال در بازار ارز و سکه از حیث اطمینان از عدم
پولش��ویی و فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار
گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای
اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پروندههای
مالیات��ی این افراد ،گروههای اجرایی و تخصصی
خاص تعریف ش��ده تا رس��یدگی ب��ه این نوع
پروندهها خ��ارج از روال مرس��وم اداری صورت
پذیرد .وی تاکید کرد :در وزارت اقتصاد از جانب
مردم و کارآفرینانی که سختکوش��انه چرخهای
تولید را به گردش در میآورند ،با برهمزنندگان
نظم و ثبات اقتصادی از طریق ابزارهای حکمرانی
و قانونی برخورد جدی خواهیم کرد.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4327

8

یورو

9240

103

پوند

10479

140

درهم امارات

2151

22

ین ژاپن

705

11

ریالعربستان

2111

26

یوآن چین

1183

10

لیرترکیه

1630

10

دینار کویت

26206

283

دینار عراق

6/5

0/1

دالر کانادا

6020

80

روبل روسیه

126

1

روپیه هند

115

1

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

2650000

80000

طرح جدید

2787500

87500

نیم سکه

1340000

25000

ربع سکه

680000

5000

سکه

سکه گرمي

400000

-

هر مثقال طال

1011000

22400

یک گرم طالی  18عیار

233410

5180

یک گرم طالی  24عیار

311200

6890

هر اونس طال

( 1241/61دالر)

0/23

هر اونس نقره

( 15/84دالر)

0/01

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

70/56

-0/22

برنت درياي شمال

74/86

-0/21

اوپک

72/15

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

108916/6

-0/54

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

4648/9

-0/90

شاخص  50شركتبرتر

5237/3

-1/26

شاخص بازار اول

79126/2

-1/13

شاخص بازار دوم

222235/3

0/47

شاخصصنعت

98561/4

-0/62

بيشترينافزايش

پروتئین

خبری از کنترل و نظارت بر بازار نیست!

گرانفروشی خوراک مرغ با دالر  ۳۸۰۰تومانی
با وج��ود پرداخت بیش از  ۶۲۲میلیون یورو
(پایه دالر) ارز دولتی با یاران ه (دالر  ۳۸۰۰تومانی)
برای واردات خوراک دام و طیور ،قیمت گوش��ت
مرغ افزایش داش��ته که مرغداران دلیل آن را باال
بودن قیمت خوراک مرغ اعالم کرده و میگویند
«واردکنندگان خوراک مرغ را  ۷۰تا  ۱۰۰درصد
گرانتر از آنچه باید بفروشند
به ما میفروشند و خبری از
ناظران نیس��ت»! مرغداران
همچنان نسبت به باال بودن
قیمت خوراک طیور و پایین
نیامدن قیم��ت آن اعتراض
دارند و میگویند دولت باید پیگیرتر و فعالتر در
این بازار عمل کند .محمد یوسفی ،رئیس انجمن
صنفی مرغداران مرغ گوشتی در گفتوگو با ایسنا،
در این باره اظهار کرد :همه آنچه در بازار نهادههای
تولید مورد نیاز مرغداران عرضه میشود پیش از
تعیین نرخ  ۳۸۰۰تومانی ،ثبت سفارش شده و در
واقع نرخ آنها پایینتر از این قیمت بوده اس��ت و
اگر از این به بعد نیز واردکنندگان بخواهند نسبت
به واردات این کاالی اساسی اقدام کنند ،میتوانند
از پایینترین نرخ یعنی ارز  ۳۸۰۰تومانی استفاده
کنند اما مشخص نیست چرا قیمت خوراک دام و

طیور کاهش پیدا نمیکند؟! وی با اشاره به اینکه
دستگاههای نظارتی موظف به پیگیری ،بررسی
و نظ��ارت بر بازار همه محصوالت بویژه کاالهای
اساسی مانند خوراک دام و طیور هستند ،گفت :با
وجود افزایش نسبی قیمت گوشت مرغ در اوایل
هفته گذشته ،قیمت این محصول پروتئینی طی
روزهای گذش��ته با کاهش
نس��بی مواجه ب��ود و دیروز
در می��دان بهمن به کیلویی
 ۷۰۰۰توم��ان و در س��طح
ش��هر ب��ه کیلوی��ی ۷۳۰۰
تومان تا  ۷۴۰۰تومان رسید
و این در حالی اس��ت که قیمت نهادههای تولید
و خ��وراک دام و طیور حدود  ۷۰درصد نس��بت
به روز ماقبل آن افزایش داش��ت ه اس��ت .یوسفی
تصریح ک��رد :نهادههایی که هماکن��ون در بازار
توزیع میش��ود قبال ثبت سفارشهای آن انجام
ش��ده و با نرخ ارزی کمت��ر از  ۳۸۰۰تومان وارد
کشور ش��دهاند و هماکنون نیز اگر واردکنندگان
بخواهند به آنها ارز  ۳۸۰۰تومانی داده میشود اما
مشخص نیست چرا قیمت این کاالی اساسی با
وجود کاهش نرخ جهانیاش ،ارزان نشده و دائما
در حال افزایش است.

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .فنرسازيخاور

943

843

ي نسوز پارس
فرآوردهها 

3492

17/69

زامياد

718

5/9

ح .الكتريك خودرو شرق

1391

-5/54

موتورسازانتراكتورسازيايران

5119

5/5

پتروشيميپارس

25200

5

5720

4/99

2505

4/86

695

4/83

نقائن
سيما 
ت خراسان
قند ثاب 
ن دورود
سيما 

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

تفوالدي
نوردوقطعا 

8337

-4/99

يبهشهر
صنعت 

2184

-4/96

معدنيوصنعتيچادرملو

2891

-4/59

گروه صنعتي پاكشو

143274

-4/33

ن ايران
كرب 

5691

-4/26

ي پارس
دود ه صنعت 

6591

فوالد آلياژي ايران

-4/2

1544

-4/1

3162

-4/01

5437

-3/99

توليدمحورخودرو
كالسيمين

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25019

3

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22597

-

بورسشانگهای

2831

-

بورساسترالیا

6351/9

2/1

