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كالم نور
به کارهای کسی که به تو دسترسی ندارد
بنگر ،آنان که در دیدهها خوارند و مردم
خردشان میشمارند و کسی را که بدو
اعتماد داری برای تفقد حال آن جماعت
بگذار که از خدا ترسان باشد و از فروتنان،
تا درخواستهای آنان را به تو رساند.

تقویم امروز

ارز دولتی به کاالهای اساسی نمیرسد

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجل��س ش��ورای اس�لامی میگوی��د برای
کاالهای اساس��ی ارز دولت��ی در نظر گرفته
میش��ود اما از آنجا ک��ه نظارتی بر توزیع ارز
وجود ندارد ارز به کاالهای اساسی نمیرسد.
شهباز حسنپوربیگلری در گفتوگو با خانه
ملت ،با اشاره به اینکه کاالهای اساسی گرانتر
از ارز دولت��ی فروخته میش��ود ،گفت :بارها
اع�لام کردهایم که ارز چندنرخی در کش��ور
اقتص��اد را نابود میکن��د و چندنرخی بودن
به معنای رانت و امضای طالیی اس��ت .عضو
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شورای اسالمی تاکید کرد :باید هر چه زودتر
ارز چندنرخی در دولت تعیین تکلیف شود تا
جلوی رانت و امضای طالیی گرفته ش��ود و
نرخ ارز واقعی سر و سامان پیدا کند .نماینده
مردم س��یرجان و بردس��یر در مجلس دهم
ش��ورای اسالمی با اش��اره به نرخ واقعی ارز،
اظهار داشت :نرخ واقعی ارز در حال حاضر بر
اساس شاخصهای اقتصادی کمتر از  8هزار
تومان است و باید موضوع تکنرخی شدن ارز
در قانون بودجه نیز لحاظ ش��ود .وی با بیان
اینکه چندنرخی ب��ودن ارز در الیحه بودجه
سال  98تکرار شده است ،تاکید کرد :از دولت
و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه میخواهیم
که یک بار برای همیش��ه تکلی��ف ارز را در
بودجه مشخص کنند و جلوی امضای طالیی
و رانت در کشور را بگیرند .حسنپوربیگلری
در ادام��ه با بیان اینکه ارز دولتی به کاالهای
اساس��ی تخصیص پیدا کرده ام��ا کاالها به
دست مردم نرسیده است ،گفت :به دارو ارز 4
هزار و  200تومانی تخصیص پیدا کرده است
ام��ا در حال حاضر بیماران برای تهیه دارو با
نرخ مناسب مشکل دارند ،باید مشخص شود
که ارز تخصیصیافته کجا رفته اس��ت .عضو
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه ارز دولتی به
کاالهای اساسی نمیرسد ،تاکید کرد :مساله
آنجاست که بر توزیع ارز دولتی نظارتی انجام
نمیش��ود از این رو ش��اهد هس��تیم قیمت
کاالهای اساسی روند افزایشی را طی میکند.

سالم وطن
66413942
دریافتپيامهايشما ازسراسركشور

خرمآباد

12 / -1

همدان

8 / -7

رشت

14 / 2

یاسوج

12 / -3

زاهدان

13 / -4

یزد

ارز

امام علی

خبر

تهران

10 / -1

مشهد

7 / -3

11 / 0

بازار

(ع)

■■قتل «میرزا محمدتقیخان امیرکبیر» در
کاش�ان به دستور «ناصرالدینشاه قاجار» -
1230ش
■■انتشار نخستين روزنامه چاپي جهان در
ايتاليا1653-م
■■تشكيل «جامعه ملل» در ژنو پس از جنگ
اول جهاني1920 -م
■■اختراع س�اعت الكترونيكي در سویيس
1963 -م

15 / -1

واردات

گزارش

«وطن امروز» از ناکارآمدیهای دولت در نحوه بودجهریزی گزارش میدهد

افزایشمالیاتدربودجهبرایجبراندرآمدهاینفتی
اسداهلل خسروی :در شرایطی که اقتصاد کشور
به تبع تحریمهای بینالمللی و تنشهای ارزی
از رش��د و رونق قابل توجهی برخوردار نیست،
دولت در اقدامی عجیب رقم درآمدهای مالیاتی
را در بودج��ه س��ال آین��ده  28ه��زار میلیارد
تومان بیش��تر از رقم بودجه سال جاری در نظر
گرفته اس��ت که این رویکرد موجب خواهد شد
بنگاهه��ای اقتصادی و تولیدی متحمل فش��ار
مضاعفی شوند .مهدی تقوی ،اقتصاددان و عضو
هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی درباره
پیشبینی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در
بودجه سال  98با توجه به شرایط سخت اقتصاد
کش��ور به «وطن امروز» گفت :اق��دام دولت در
افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده
بیشک با هدف جبران کاهش درآمدهای ارزی
از محل فروش نفت اس��ت که البته این رویکرد
در ش��رایطی که اقتصاد کشور از رونق چندانی
برخوردار نیس��ت اشتباه اس��ت ،چرا که دولت
برای تحقق این امر مجبور به فشار بر بنگاههای
اقتصادی و تولیدکنندگان است.
وی با بی��ان اینکه دریافت مالیات از س��وی
دول��ت و پرداخت آن از س��وی م��ردم و فعاالن
اقتصادی تکلیفی بج��ا و ضرورتی اجتنابناپذیر
اس��ت ،افزود :البته دولت باید راهکارهای خاصی
را برای کسب درآمد از محل
جمعآوری مالیات داش��ته
باشد ،چرا که اکنون اقتصاد
زیرزمینی در ایران گسترده
و فرار مالیاتی بسیار فراوان
اس��ت ،بنابراین دولت باید
یقه کسانی را بگیرد که فعالیت اقتصادی میکنند
اما یک ریال هم به دولت مالیات نمیدهند .این
کارشناس اقتصادی بر لزوم کاهش بودجه ساالنه
شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت :ساالنه مبالغ
عظیمی از بودجه به شرکتهای دولتی اختصاص
داده میشود ،در حالی که این شرکتها خودشان
بنگاههای اقتصادی و مراکز تولید درآمدزا هستند،
بنابراین دولت باید به جای افزایش بودجه ساالنه
شرکتهای دولتی خود ،ساختار این شرکتها را
با مدیریتی درس��ت متحول کند تا آنها به جای
بودجهخواری ،برای دولت درآمد کسب کنند.
■■بدهی مالیاتی شرکت پاالیش و پخش

ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفت��ی که بعد از ش��رکت ملی نف��ت ،باالترین
س��هم را از بودج��ه کل کش��ور دارد۲۶۰۰ ،
میلیارد توم��ان بدهی مالیات��ی دارد .مطابق با
الیح��ه بودجه پیش��نهادی دولت برای س��ال
 ،۹۸از کل بودج��ه کش��ور  ۷۵درصد را بودجه
شرکتهای دولتی تشکیل میدهد که در بین
ش��رکتهای دولتی  3شرکت باالترین سهم از
بودجه را به خود اختص��اص دادهاند بهگونهای
که شرکت ملی نفت ایران با  ۶۱۱هزار میلیارد
توم��ان ۳۶ ،درصد از کل بودجه ،ش��رکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با ۳۰۹
هزار میلیارد توم��ان ۱۸ ،درصد از کل بودجه و
شرکت ملی گاز ایران با  ۶۶هزار میلیارد تومان،
 ۴درصد از کل بودجه کشور را به خود اختصاص
دادهاند و سهم سایر شرکتهای دولتی از بودجه
 ۲۸۹هزار میلیارد تومان معادل  ۱۷درصد است.
 ۲۵درصد باقیمانده بودجه کش��ور معادل ۴۰۷
هزار میلیارد تومان نیز به سایر بخشها (بودجه
عموم��ی) اختصاص دارد .این می��زان توجه به

شرکتهای دولتی و این حجم از درآمد در حالی
اس��ت که با گذشت  ۹ماه از سال ،هنوز شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی س��هم
مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت
نکرده اس��ت .نادر جنتی ،مع��اون مالیاتهای
مستقیم س��ازمان امور مالیاتی در این زمینه به
مهر گفت :متاسفانه با گذش��ت  ۹ماه از سال و
با وجود کس��ری در درآمدهای مالیاتی ،شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی مالیات
خ��ود را پرداخ��ت نکرده اس��ت .وی افزود :این
شرکت باید  ۲هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان مالیات
پرداخت کن��د اما هنوز اقدامی در اینباره انجام
نداده است .جنتی ادامه داد :ما درخواست کردیم
مالی��ات را پرداخت کنند اما توجهی نمیکنند.
البته س��ازمان امور مالیاتی قصد دارد در  3ماه
باقیمانده از س��ال درآمدهای مالیاتی را به طور
کامل محقق کند و به همین دلیل پیگیر دریافت
این رقم است.

■■بدهی مالیاتی  ۵هزار میلیاردی بانک مرکزی

معاون مالیاتهای مس��تقیم سازمان امور
مالیاتی همچنی��ن گفت :بان��ک مرکزی باید
علیالحس��اب  ۵هزار میلیارد توم��ان مالیات
بپردازد ام��ا هنوز اقدامی در این راس��تا انجام
نداده است .جنتی درباره وضعیت وصول مالیات
در  ۹ماهه ابتدای سال ۹۷
اظه��ار داش��ت :در  ۹م��اه
گذش��ته از سال جاری۶۷ ،
هزار میلی��ارد تومان وصول
مالی��ات داش��تیم ،این در
حالی است که طبق برنامه
باید  ۸۴هزار میلیارد تومان وصول میکردیم.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی
کش��ور افزود :در واقع در این مدت ۸۰ ،درصد
درآمده��ا تحقق یافته و  ۲۰درصد عدم تحقق
داش��تهایم .جنتی گفت :از  ۱۷ه��زار میلیارد
تومانی که تحقق نیافته ۵ ،هزار میلیارد تومان
مربوط به پرداخت علیالحس��اب بانک مرکزی
اس��ت که در این راس��تا ،بارها با بانک مرکزی
مکاتبه کردهایم که البته بینتیجه بوده اس��ت.
وی ادام��ه داد :برنامهری��زی کردهایم در این 3
ماه باقیمانده از سال ،درآمدها به صورت کامل
تحقق یابند.
درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه 1398
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مالیات بر ارزش افزوده

نکته :ارقام بودجه به هزار میلیارد تومان است

هشدار نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس

وارداتالستیکبازیافتیچینیمتوقفشود
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:
الس��تیکهای بازیافتی عمر مفی��د کوتاهتری
نسبت به الس��تیکهای استاندارد دارد و خطر
ترکیدگیآنهاچندینبرابردیگرالستیکهاست.
به گزارش مهر ،سیداحس��ن علوی با هش��دار
نسبت به نبود نظارت بر واردات الستیک گفت:
متأسفانه بخشی از واردات الستیک خودروهای
سبک و سنگین از کشور چین انجام میشود و
در این میان این نگرانی وجود دارد که بخشی از
این الستیکها محصوالت
بازیافت��ی باش��د .وی ادامه
داد :الستیکهای بازیافتی
عمر مفید کوتاهتری نسبت
به الس��تیکهای استاندارد
دارد و خطر ترکیدگی آنها
چندی��ن برابر دیگر الستیکهاس��ت ،زیرا آنها
الس��تیکهای کهنه را جمعآوری ک��رده و بار
دیگر برای آن عاج درست میکنند .نایبرئیس
کمیسیون عمران مجلس افزود :ما در سالهای
گذشته سفری به کشور چین داشتیم و در این
سفر بازدیدی از مناطق صنعتی این کشور انجام
ش��د ،در یکی از بازدیدها ما را به نزدیکی چند
روستا برده و اعالم کردند محصوالت صادرشده
به ایران در این مناطق تولید میش��ود؛ این در
حالی است که این مناطق زیرساختهای الزم
را برای تولید نداشتند .وی با بیان اینکه واردات

الستیک از کشور چین باید کامال متوقف شود،
گف��ت :به نظر م��ن کش��ورهای اروپایی حتی
کش��ورهای کوچک این قاره جایگزین بهتری
نسبت به چینیها هستند و باید محصوالت از
این کشورها وارد شود.
از سوی دیگر مجید کیانپور ،عضو کمیسیون
عمران مجلس نیز در این باره گفت :نگرانیهایی
وجود دارد که شرکتهای خارجی در زمان انعقاد
قرارداد و انجام تس��تهای فن��ی برای دریافت
گواهی ،کیفی��ت محصول
خ��ود را باال ب��رده و پس از
آن محصوالت بیکیفیت را
به فروش برس��انند ،از این
رو آزمایشه��ای فنی باید
به ص��ورت مت��داول روی
الس��تیکهای وارداتی انجام ش��ود .وی گفت:
قطعا انجام آزمایشها و تس��تهای فنی روی
الس��تیکهای وارداتی بسیار ضروری و حیاتی
اس��ت ،زیرا نادیده گرفتن ای��ن روند نتیجهای
ج��ز افزایش ترکیدگی تایر خودروها و افزایش
تصادفات جادهای به دنبال نخواهد داشت .وی
ادامه داد :به نظر من س��ازمان اس��تاندارد باید
همکاری ویژهای با شرکتهای تحقیقاتی صنایع
الستیک داشته باش��د تا درصد خطا و واردات
الستیکهای غیراستاندارد و بیکیفیت کاهش
یابد.

خودرو

خروج حدود  300میلیون دالر از کشور برای خرید خودروهای خارجی

رانت ترخیص خودروها به جیب چه کسی میرود؟

مصوب��ه دول��ت مبن��ی ب��ر لغ��و ممنوعیت
ثبتسفارش خودروهای در گمرک مانده ،ابهاماتی
را برانگیخته است .به گزارش تسنیم ،در روزهای
اخی��ر مصوبه هیات دولت درب��اره لغو ممنوعیت
ثبتس��فارش خودروهای وارد شده به گمرکات و
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابالغ شد .بعد از ابالغ
این مصوبه مباحث مختلفی درباره آن مطرح شده
است .بر اساس اطالعات موجود 13 ،هزار خودرو
در محوطههای گمرکی دپو ش��ده است که طبق
اعالم مسؤوالن ذیربط ،با مصوبه مذکور سازوکار
الزم ب��رای ترخی��ص ای��ن
خودروها ایجاد ش��ده است.
واردات خودرو به همراه بیش
از  1300قل��م کاالی دیگر از
خردادماه س��ال جاری با قرار
گرفت��ن در گ��روه  4کاالیی
ممنوع شده است .یکی از نکات جالب توجه درباره
خودروهای وارد شده به گمرک این است که اخیرا
مباحثی درباره متروکه شدن ،کاالهایی که ظرف
2ماه از محوطههای بندری ترخیص نشوند مطرح
شده اس��ت .به عبارت دیگر ،هر کاالیی که ظرف
2ماه بعد از ورود به محوطه بندری ،ترخیص نشود
توسط س��ازمانهای ذیربط ضمن اعالم متروکه
ش��دن تحویل س��ازمان اموال تملیکی می شود.
حاال س��وال این است که در  6ماه اخیر چه تعداد
خودرو وارد محوطههای بندری کش��ور شده و آیا
مقررات مربوط به متروکه شدن درباره آنها اعمال
ش��ده است؟ در همین راستا محمدرضا مودودی،
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفته بود :برخی

افراد قبل از ثبتسفارش ،واردات انجام میدهند و
در داخل گمرکات به حدی دپو میکنند تا دولت
تحت فش��ار قرار گیرد و درباره آنها تصمیمگیری
کند .از طرف دیگر اگر قیمت میانگین هر یک از
این خودروها  25هزار دالر لحاظ ش��ود برای 13
هزار خودروی مورد اشاره حدود  300میلیون دالر
ارز از کشور خارج شده است .به عبارت دیگر ،اگر
این خودروها در نیمه نخست سال و در اوج بحران
ارزی کشور وارد شده باشند ،در خوشبینانهترین
حالت میت��وان گفت واردکنن��دگان توجهی به
شرایط کش��ور نداشتهاند اما
اگر بخش��ی از این خودروها
در نیمه دوم سال وارد کشور
شده باشند با توجه به تثبیت
ش��رایط ممنوعی��ت واردات
خ��ودرو ،این س��وال جدی
مطرح میش��ود که واردکننده با چه امیدی اقدام
به واردات خودرو به محوطههای بندری و گمرکی
کرده اس��ت؟ آیا از تصمیمات جدید درباره مجوز
ثبتسفارش خودرو اطالعاتی وجود داشته است؟
یکی از نکات جالب توجه درباره ترخیص  13هزار
خودروی در گمرک مانده این اس��ت که میانگین
واردات ساالنه خودرو حدود  70هزار دستگاه است،
این در حالی اس��ت که اگر  13هزار خودرو مورد
اشاره ترخیص شود مجموعا در سال  97حدود 25
هزار خودرو وارد بازار میش��ود که به احتمال زیاد
اثر قابل توجهی در بازار خودروهای خارجی نداشته
و در واق��ع عموم مردم از این تصمیم (اثر کاهش
قیمتها)منتفعنمیشوند.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

11300

100

یورو

13000

100

پوند

14200

-

درهم امارات

3100

50

ین ژاپن

-

-

ریالعربستان

-

-

یوآن چین

16650

-

لیرترکیه

2080

-20

دینار کویت

-

-

دینار عراق

8/8

-

دالر کانادا

8600

50

روبل روسیه

183

-

روپیه هند

165

1

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3730000

20000

طرح جدید

3850000

50000

نیم سکه

1950000

-

ربع سکه

1220000

-

سکه گرمي

660000

10000

هر مثقال طال

-

-

یک گرم طالی  18عیار

348260

9000

یک گرم طالی  24عیار

سکه

-

-

هر اونس طال

(1280/99دالر)

-1/9

هر اونس نقره

(15/68دالر)

-0/15

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

50/72

1/5

برنت درياي شمال

59/76

1/15

اوپک

54/25

-

نفت

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

164829/4

0/53

شاخص  30شركتبرتر

8042/6

0/53

شاخص  50شركتبرتر

7092/3

0/53

شاخص بازار اول

121851/8

0/70

شاخص بازار دوم

326331/1

0/22

شاخصصنعت

147617/8

0/55

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ن ايران
كارت 

19355

نبجنورد
سيما 

7180

4/99

فيبر ايران

1879

4/97

موتوژن

6659

4/97

ي مليايران
سرمايهگذار 

2121

4/95

2794

4/92

مهركامپارس
پشمشيشهايران

5809

4/89

9220

4/88

13301

4/87

ن تهران
درخشا 
قنداصفهان

بيشترينكاهش

5

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ن ايالم
سيما 

3026

سايران
فروسيلي 

6608

-4/13

پتروشيميمبين

7817

-4/13

ي مگسال
ي و دامپرور 
كشاورز 

4080

-3/84

ن تراكتورسازيايران
موتورسازا 

3366

-4/9

-3/8

ي الوند
كاش 

3429

قندهكمتان

-3/3

9457

-3/26

1775

-3/01

2933

-2/95

سرمايهگذاريتوكافوالد
سيماناروميه

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

23788

-4/16

نیکی ژاپن

20427

1/1

بورسشانگهای

2544

17/84

بورساسترالیا

-

-

