آغاز به کار بازار متشکل ارزی ،با دینار عراق نیست

یارانه طبقات متوسط و پایین جامعه قطع نمیشود

باشگاه خبرنگاران جوان :رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه هیئت دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا بازار متشکل
ارزی با دینار راهاندازی خواهد شــد؟ ابراز کرد :اینطور نیســت و من درباره خرید ارز اربعین قبلتر هم توضیحاتی را در صفحه
اینستاگرام داده بودم ،تالش کردیم دینار را به کشور خود بیاوریم؛ زیرا توزیع آن در عراق خوشایند نبود و بانکهای عراقی همکاری
الزم را نداشــتند .اما موفق به خرید دینار و عرضه آن در ایران نشــدیم .عبدالناصر همتی ادامه داد :تنها راه این است که مردم از
صرافیها مجاز ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند و این خبر که قرار است بازار متشکل ارزی به دینار راهاندازی شود هم صحت ندارد.
نرخ ارز اربعین با نرخ ارز ،مسافرتی ندارد و دخالتی در تعیین نرخ ارز مسافرتی و آزاد نمیکنم .همتی در ادامه از رشد  ۴دهم درصد
رشد اقتصاد بدون نفت خبر داد.

مهر :سخنگوی دولت با بیان اینکه قطع یارانهها قطعاً شامل طبقات متوسط و پایین نمیشود و عدد ۳۰میلیون نفر مدنظر ما نیست،
گفت :زمینه برای قطع یارانه سه دهک فراهم نیست .علی ربیعی ،در حاشیه جلسه هیئت دولت درخصوص آخرین تصمیمات برای قطع
یارانه دهکهای باالی جامعه اظهار داشت :یارانه حدود  ۷۰۰الی  ۸۰۰هزار نفر که درآمد باالی میلیاردی در سال دارند ،قطع میشود.
وی گفت :برای شناسایی این افراد کار دقیقی انجام شده است و مجموعه هزینههایی که دارند و شاخصهایی همچون خودرو ،مسکن
و هزینههای خانوار مدنظر قرار گرفته است .ربیعی ادامه داد :آمار دقیق افرادی که یارانه آنها قطع خواهد شد ر ا در اختیار رسانهها قرار
میدهم؛ اما قطع یارانهها قطعاً شامل طبقات متوسط و پایین نمیشود و عدد ۳۰میلیون نفر مدنظر ما نیست .سخنگوی دولت تصریح
کرد :اجرای تصمیم مجلس به زمینههای اجتماعی نیاز دارد و االن زمینه برای قطع یارانه سه دهک فراهم نیست.
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هرچنــد تناقضگویی راجعبــه ماجرای
گندمهای آلوده به شن و خاک ،موضوعی
تازه نیست؛ اما اینبار صحبت ازناسالمی
ماده اصلی و اولیه اغلب قوت و غذای مردم
اســت  .دو روز بعد ازاینکه  خبری روی  
سایت خبرگزاری   ایســنا قرار گرفت که  
براســاس آن ،دبیرکل کانون انجمنهای
صنایع غذایی ایران ازوجود  ۷۰۰هزار تن
ضایعاتی چون :شن ،خاک و ضایعات گندم
بــه ارزش  ۱۰۰۰میلیاردتومان بهعنوان
گندم خبر داد ،جهادکشــاورزی خبر را
کامال تکذیب کرد و گفت« :رویه سنجش
افت گندم در کشور قدمت  ۳۰ساله دارد
و امسال نیز مانند همه سالهای گذشته
از ابزار ســنجش (الک) مشــابه استفاده
شده اســت؛ لذا طرح ادعای ورود گندم با
متوســطه افت غیرمفید  ۸تا  ۱۰درصد
یعنی  ۷۰۰هزار تن شن و خاک و ضایعات
به کارخانهجات و وجود ناخالصی نامتعارف
در گندم خریداری شــده و اختالط آن با
خاک ،ادعایی کامال کــذب بوده ،صحت
نداشته و قویا تکذیب میشود.»...
کشمکشهای گندمی ادامه داشــت تا
اینکه کمیسیون کشاورزیهای مجلس
هم وارد گود شــدند .دراینجا نیز عدهای
موافق و تعدادی مخالف صحت خبر منتشر
شــده بودند .اما علی ابراهیمیشــاهزند،
بهعنوان سخنگوی کمیسیون کشاورزی
مجلس شورای اسالمی درگفتوگو با ما با
بیان اینکه اصال هنوز هیچ گزارش رسمی
مبنی برصحت و سقم اضافه شدن ضایعات
آلوده به گنــدم دریافت نکــرده ایم ،این
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گفتوگو با سخنگویکمیسیونکشاورزی مجلس درباره اضافهشدن ضایعات آلوده به گندم

نان خورده ایم یا خاک و سنگ!

عکس :ایرنا

ادامه از صفحه یک

بخشی از این بهبود را شــاید بتوان تاحدودی
ناشی از ذهنیت مردم نسبت به کاهش اثرگذاری
تهدیدهای خارجی و بخشــی دیگر را ناشی از
افزایش نســبی اطمینان به بانک مرکزی در
مقایسه با سال گذشته دانســت .آنچه الزم به
تاکید است ،آنکه شرط عقل و احتیاط ایجاب
میکند سیاســتگذار ،آرامش نسبی امروز و
بهبود نســبی انتظارات را دائمی تلقی نکند و
در اســرع وقت ،اقدامات اصالحی الزم را برای
افزایش آمادگی اقتصاد کشــور در برابر عوامل
بیثباتکننده داخلی و شوکهای خارجی به
مرحله اجرا درآورد .تجربه تاریخی نشان میدهد
سیاســتگذاران و تصمیمگیرندگان ،به وقت
آرامش ،از اصالحات اقتصادی غافل میشوند و
به وقت بحران ،اصالحات اقتصادی را به صالح
نمیبینند .حال از یکسو ،ضرورت اصالحات
اقتصادی آشکار شده و تردیدی باقی نمانده که
ادامه سیاستهای اقتصادی موجود نه به صالح
است و نه امکانپذیر؛ از ســوی دیگر ،از شدت
التهابات اقتصاد کاسته شده و انتظارات نسبت
به سال گذشته کمی بهبود یافته است .اکنون
باید دولت اصالحات اقتصادی را در دستور کار
خود قرار دهد .بهبود نسبی انتظارات ،سرمایهای
است که میتواند دولت را در اجرای اصالحات
اقتصادی یاری کنــد؛ اما انتظارات مســاعد،
فرصتی مستعجل بوده و تا زمانی برقرار است
که جامعه به کارآیی سیاستگذار اعتماد داشته
باشد .الزم است دولت ،در تبدیل فرصتهای
گذرا به دستاوردهای پایدار و تبدیل انتظارات
مثبت به دستاوردهای واقعی ،تعجیل کند .از
جمله اقدامات آنی ،مدیریت کسری بودجه به
شیوههای غیرپولی است .این مسئله نیازمند
انتشار اوراق بدهی دولت ،سوق دادن بانکها به
نگهداری اوراق و  ...است                                       .
منبع  :اقتصاد نیوز

اقتصاد
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اطمینان خاطر را به مردم داد که بهمحض
شروع به کار مجلس و کمیسیونها ،این
موضوع در اولویت پیگیری و مطالبهگری
قرار خواهد گرفــت .وی ادامه داد :فعال از
طریق جراید و رسانهها ،متوجه این موضوع
شدیم و گزارشی از ناحیه دولت به مجلس
ارائه نشده اســت؛ به محض اینکه اولین
جلسه مجلس برگزار شود در کمیسیون
صحت و ســقم ایــن موضــوع را مطالبه
خواهیم کرد .ابراهیمی البته یادآور شــد:
دراینکه بپذیریم در کشــورمان گندم به
شکل غیراصولی خریداری و نگهداری می
شود ،شکی نیست و صحبت کامال درستی

است .سخنگوی کمیســیون کشاورزی
مجلس دهم گفــت :ازآنجاکــه گندم به
صورت تضمینی و با قیمت مشخص ،آن هم
توسط دولت خریداری می شود و دولتی
ها منافعشــان درارتباط با کیفیت گندم
گره نخورده است ،بنابراین نظارت و دقت
کافی ندارند .وی تصریح کرد :ما اصال ابزار
تشــخیص خالصی یا ناخالصی
استاندار ِد
ِ
گندم هم نداریم و همین امر باعث شــده
تا مسیر سوءاســتفاده باز شود .ابراهیمی،
راهکار جلوگیری از چنین مفاســدی را
در واقعی شــدن قیمتها دانست و گفت:
باید گندم نیز با قیمت واقعی و براســاس

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ اول
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر1398/6/28 :
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺟﺎم آب ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ راس ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  98/7/8در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎر اﺳﺘﺎن ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن،
ﻣﯿﺪانﺟﻬﺎد)ﺻﺎرﻣﯿﻪ(ﺗﺸﮑﯿﻞﻣﻰﮔﺮدد.ﻟﺬاازﮐﻠﯿﻪاﻋﻀﺎدﻋﻮتﻣﻰﺷﻮدﺑﺎدردﺳﺖداﺷﺘﻦﮐﺎرتﻣﻠﻰ
راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ  /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﮐﺘﺒ ًﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ - :اﺻﻼح ﻣﺎده 3ﻣﻮﺿﻮع و ﺣﺪود ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

آﮔﻬﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺘﺮو زرﯾﻦ ﺳﭙﺎﻫﺎن
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ 98/7/16در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در
اﺗﻮﺑﺎن ﺧﺮازى ،ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ  74در ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا از ﻋﻤﻮم اﻋﻀﺎ دﻋﻮت ﻣﻰ
ﮔﺮدد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ- :اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎزرس ﺷﺮﮐﺖ
 اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮهﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺘﺮو زرﯾﻦ ﺳﭙﺎﻫﺎن

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎوﺷﮕﺮان ﻓﻦ آور زﻧﺪه رود )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 1137و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14003325230دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1398/07/10ﺑﻪ آدرس :ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻰ
اﺻﻔﻬﺎن،ﺷﻬﺮكﻋﻠﻤﻰﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰاﺻﻔﻬﺎن،ﺧﯿﺎﺑﺎن،13ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 8415683255ﺗﻠﻔﻦ33932081:
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -2اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﯿﻦ
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ  -1:اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ ﺳﺎز رﻧﺎن )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 528ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260106089

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪازﮐﻠﯿﻪﺳﻬﺎﻣﺪارانﺷﺮﮐﺖدﻋﻮتﺑﻪﻋﻤﻞﻣﻰآﯾﺪﺗﺎدر ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىو ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ ﺳﺎز رﻧﺎن )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص( ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1398/ 07/ 09روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن،
ﻧﻄﻨﺰ  ،ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺠﺎع آﺑﺎد ،ﺑﻠﻮك، 13ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ ﺳﺎز رﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮕﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى در ﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ  :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان – ﺑﺎزرﺳﺎن  -روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ  :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺪى
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

کیفیت توسط بخشهای خصوصی تامین
شــود و دولت برای تامین امنیت غذایی
قیمتهــای الزم را از راهکارهــای دیگر
دنبال کند .قیمت غیرمنطقی و ناعادالنه
خرید تضمینی گندم ،یکی از دالیل ایجاد
چنین مشکالتی است که بعضا واسطهها با
اضافه کــردن ناخالصیها درصدد جبران
آن هستند.
بعضیها وجدانشان را زیر پا
میگذارند
وی درپاســخ به این پرسش که «بنابراین
همواره ناامنی غذایــی وجود دارد و مردم
سالها آرد با چاشنی سنگ و خاک مصرف

می کردند»؟ گفت :نمیتــوان به صورت
صددرصدی گفت؛ اما متاسفانه بعضیها
وجدانشــان را زیر پا میگذارنــد و برای
منافع خودشان سالمت مردم را به خطر
میاندازند .سخنگوی کمیسیون کشاورزی
در اینبــاره عملکرد وزارت بهداشــت را
ضعیف خواند و اظهار داشت :نقش وزارت
بهداشت و درمان بهعنوان متولی سالمت
محصوالت غذایی کمرنگ اســت .وی بار
دیگر خاطرنشــان کرد :تازمانیکه دولت
بخواهد اقتصاد را خــودش بچرخاند ،این
فســاد و اشــکاالت هم وجــود دارد .اگر
اقتصادمــان آزاد بود ،یــک نانوایی بابت
کیفیت نانش مسئولیتپذیر بود ،مجبور
بود برای جذب مشــتری ،با نانواییهای
مشابه خودش رقابت کند،آنوقت به سمت
سالمت پیش میرفتیم .ابراهیمی درپایان
در پاسخ به این پرسش نیز که«در صورت
تایید تخلــف ،چهقــدر آرد و گندم امحا
میشود»؟ گفت :به یک عد ِد بدون پای ه در
قالب  700هزار تن اشاره شده؛ اما اینکه
آیا این ارقام درســت بوده یا خیر ،نیازمند
بررسی دقیق اســت .ما که آمار درستی
درکشــورمان نداریم ،چه رســد به آمار
تخلف .اگر تخلف دید هاند حتما دســتگاه
متولی آن ،اندازهگیری کرده اســت ،پس
بیاید تناژش را هم اعالم کند؛  ما که نمی
توانیم به حرف یک خبرنگار ،خبرگزاری
و کارشــناس اســتناد کنیم  .حاال باید تا
شروع به کار مجلس شــورای اسالمی و
بررسی و تصمیمات کمیسیون کشاورزی
منتظرسرنوشت این پرونده ماند .آیا سالها
نان خورده ایم یا خاک ،ســنگ وماسه به
خورد ما دادهاند.

نشست خبری
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در نشست خبری مطرح کرد:

فروش  60تن طال بدون درآمد مالیاتی

نماینده مردم اصفهان گفت :ایران در حوزه بهبود فضای
یلدا توکلی  /گروه جامعه
کسبوکار ،در رتبهبندی جهانی از رتبه  153در بین 183
tavakoli.yalda11@gmail.com
کشور دنیا در سال  92رسید و با اصالح رویه به رتبه 118
در سال  94دست یافت؛ اما در دو سال اخیر که تعداد کشورها به  190کشور رسیده است به رتبه 128
تنزل پیدا کرده است .حمید رضا فوالدگر ،طی نشستی با خبرنگاران غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات
قیمتهای مواد اولیه را عامل مهمی در نوسانات بازار دانســت و اظهار داشت :تا آخر سال  96هر پایش
سهماههای که در هر سه اتاق تعاون ،بارزگانی و اصناف از تولیدکننده انجام گرفته مشخص شده که اولین
و دومین عامل به عنوان بدترین عامل بازدارنده تولید ،دشواری در تأمین مالی از بانکها و تأمین مالی از
بازار آزاد بوده است؛ در حالی که در سال  97و سه ماهه اول سال  98دو مشکل از بقیه جلو زده است که
شامل غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمتهای مواد اولیه و محصوالت و بیثباتی سیاستها ،قوانین
و مقررات بوده است.
چالشهای پیش روی تولیدکنندگان و راهکارهای رفع آن
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اذعان داشت :کار در بخش کمیسیون
ویژه حمایت کار و رونق تولید شروع شده و بررسی این موضوعات در جلسات مختلف با حضور وزرای دولت،
رئیس برنامه و بودجه ،رؤسای کمسیونهای مجلس و ...در ابعاد مختلف جلو رفته و گزارشی از آن آماده
شده که حاوی چالشهای پیش روی تولیدکنندگان و راهکارهای رفع آن است .وی افزود :ازآنجاکه رونق
تولید فقط بحث صنعت نیست ،این موضوع در ده بخش صنعت ،معدن ،نفت و پتروشیمی ،برق ،کشاورزی
و صنایع تبدیلی ،توسعه روستایی ،مسکن ،فناوری اطالعات و خدمات گردشگری و جهانگردی به همراه
ارائه راهکارهای آن در دولت ،در بخش خصوصی و مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
فضای کسب و کار یکی از چالشهای مهم تولید
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به چالشهای تولید اضافه کرد:
در حوزه مالی ،بخش پولی و بانکی و بازار سرمایه و بحث اصالح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت .در
نظام جامع مالیاتی مسائل فرارهای مالیات ،دریافت عادالنه مالیات ،مالیات بر عایدی سرمایه ،در نظام
بیمهای اصالح بیمه قراردادی ،بیمه خود افراد و صندوق بازنشســتگی؛ مسائل تجاری شامل صادرات،
واردات ،تعرفهها و گمرک ،در حوزه مســائل ارزی مدیریت منابع و مصارف ارزی ،در حوزه بهبود فضای
کسبوکار و در حوزه فناوری با اولویت فناوری اطالعات این چالشها بررسی شد .وی با بیان اینکه فضای
بوکار به عنوان یکی از چالشهای مهم تولید اهمیت بسیار باالیی دارد ،ابراز کرد :در پایشهای منظم
کس 
کسبوکار از شخص تولیدکننده  28عامل محیطی مثل برداشتهای سلیقهای از قوانین در شهرداری،
بیتعهدی طرفین قرارداد ،غیرقابلپیشبینی بودن مواد اولیه ،تأمین مالی ،بانک و ...را بر اساس یک مدل
علمی در  31استان میپرسد.
 60تن طال بدون درآمد مالیاتی
وی ادامه داد :سال گذشته بانک مرکزی  60تن طال را به صورت سکه فروخت و هیچ کسی یک
ریال برای این درآمدی که حاصل شــد مالیاتی پرداخت نکرد؛ در هیچ جای دنیا این طور نیست که این
سرمایههای بادآورده به این شکل باشد و کسی سوداگرانه به بازار مسکن ،طال ،دالر و ...نگاه نمیکند.
معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد:

بارگذاری اطالعات خریداران ارز و سکه در سامانه مالیاتی

پارسیک :معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه اطالعات خریداران ارز و سکه در سامانه مالیاتی بارگذاری
میشود ،گفت :در حال تشکیل جلسه برای ارسال الیحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس هستیم .نادر
جنتی ادامه داد :اطالعات خریداران ارز و سکه هم در سامانه مالیات بارگذاری میشود و از این افراد مالیات
دریافت میشود .با جمعآوری اطالعات ،تمکین مردم در پرداخت مالیات چند برابر خواهد شد .وی تصریح
کرد :طبق قانون از اقشاری مختلف برای نصب کارتخوان فراخوان میشود و امروز در جراید فراخوان نصب
و راهاندازی دســتگاه کارتخوان برای  ۵۰شغل مشمول این قانون همچون مشــاوران حقوقی ،مشاوران
امالک ،دفاتر رسمی ،وکال و  ...آگهی شده است .وی افزود :این مشاغل پیش از این مالیات علیالراس پرداخت
میکردند که شاید در حق افرادی ظلم باشد ،اما سازمان امور مالیاتی به دنبال واقعی سازی مالیات است.

کوتاه از اقتصاد

یارانه نقدی دهکهای پردرآمد
به خط پایان رسید

فع ً
ال یارانه نقدی
 ۲۰۰هزار نفر قطع شد

مهر :دولت باالخره در تصمیمــی دیرهنگام اما
درست ،یارانه نقدی دهکهای باالی درآمدی را
قطع کرد؛ اما هنوز آمار دقیقی از تعداد کســانی
که یارانهشان قطع شــده ،ارائه نشده است .یک
مقام مســئول با تأیید حــذف دهکهای باالی
درآمدی از شمول دریافت یارانه نقدی در جریان
واریز یارانههای نقدی گفت :لیست افراد واقع در
دهکهای پردرآمد توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به ســازمان هدفمندی یارانهها تحویل
داده شد .وی که خواست نامش ذکر نشود ،ادامه
داد :سازمان هدفمندی یارانهها نیز در واریز این ماه
یارانه نقدی ،لیست ارسالی از سوی وزارت تعاون را
از شمول دریافت یارانه حذف کرد .دولت پیشتر
اعالم کرده بود قصد دارد یارانه نقدی  ۸۰۰هزار نفر
از دهکهای باالی درآمدی را قطع کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی:

جوالن گردشهای مالی قاچاق
در حسابهای بانکی

ایرنا :عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران با اعتقاد به اینکه گردش
مالی قاچاق در حســابهای بانکی جریان دارد،
خواستار نظارت بر مبدأ و مقصد حسابهای مالی
شــد .عباس آرگون گفت :نظام بانکی چه نظارت
و کنترلی بر این پولهــا دارد؟ مبدأ و مقصد این
پول باید مشخص باشد .سؤال «از کجا آوردی؟»
مهمترین پرســش اســت که از صاحبان حساب
پرسیده نمیشود .وقتی پولی در حسابی مینشیند
باید نظام بانکی بداند مبدأ آن کجاست .وی ادامه
داد :این نــوع نظارت باید صحت و ســقم پول را
تشخیص دهد و وقتی متوجه شبههدار بودن پول
شد ،جلوی آن را بگیرد .این عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران ،با انتقاد از رفتار منفعالنه نظام
بانکی خاطرنشــان کرد :اگر مبدأ و مقصد پولها
مشخص باشد ،نیاز نیســت هزینههای زیاد برای
کنترل ورود کاالهای قاچاق در گمرکات کشــور
پرداخت کنیم؛ زیرا  وقتی قاچاقچی بداند بابت پول
زیادی که در حسابش وارد شده باید پاسخگو باشد،
تن به چنین کاری نمیدهد.
مهلت ورود اطالعات حقوق کارکنان
و مدیران به خط پایان رسید

3روز تا شفافسازی حقوق مدیران

شهر خبر :یک ســال از زمان اجــرای آییننامه
ثبت حقوق و مزایای مدیران در ســامانه مربوطه
میگذرد .یک مــاه پیش بود که دولــت به تمام
دســتگاههای اجرایی هشــدار داد که تــا پایان
شهریوماه فرصت دارند اطالعات را در سامانه وارد
کنند .انتشــار فیش حقوقهای نجومی در سال
 ۱۳۹۵سبب شد تا دولت به فکر راهاندازی سامانه
ثبت حقوق و مزایای مقامات ،مدیران و کارکنان
دولتی و دسترسی مردم به آن شد .البته موضوع
به اینجا ختم نشد و راهاندازی این سامانه در ماده
 ۲۹قانون برنامه ششم توســعه گنجانده و دولت
مکلف شد در سال اول اجرای این قانون (تا پایان
سال  )۱۳۹۶اقدام به راهاندازی سامانه ثبت حقوق
و مزایا کند .پیگیری دربــاره وضعیت بارگذاری
اطالعات در این سامانه ،مقاومت برخی دستگاهها
برای ورود اطالعات و مجازات پیشبینی شــده با
متخلفان ادامه داشــت تا اینکه رئیس سازمان
اداری و اســتخدامی اعالم کــرد :در  ۶مردادماه
گزارشی از آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا و
اسامی دستگاههایی که اطالعات را وارد نکردهاند یا
به طور ناقص وارد کردهاند ،در اختیار هیئت دولت
قرار گرفت .به گفته جمشــید انصاری ،در جلسه
هیئت دولت مصوب شــد که تا پایان شهریورماه
تمام دســتگاههایی که اطالعات درج شده آنها
ناقص بوده یا اینکه اص ً
ال ورود نکرده بودند ،اقدام
کنند .براین اساس شمارش معکوس برای مهلت
تعیین شده ،شــروع شده اســت و دستگاههای
اجرایی باید اطالعات را بارگــذاری کنند .معلوم
نیست که این زمان تمدید میشود یا خیر؟
وعدههای سیمانی دولت عملی نشد

فروش محصول با قیمت ارزان
به خارجیها

تسنیم :یک کارشناس صنعت سیمان ،با گالیه
از اینکه هنوز ترمینالهای صادراتی برای سیمان
وجود ندارد ،گفت :متأسفانه تحرکی در بازار اتفاق
نیفتاده و تولیدکننده مجبور است محصول خود را
ارزانتر در بازارهای صادارتی بفروشد و حتی حجم
تولید خود را کاهش دهد.
علی محمدبُد ،با اشــاره به اینکه مصرف سیمان
در کشور تابع پویایی دو بخش پروژههای عمرانی
و ساخت و ساز است ،اظهارداشت :در حال حاضر
با وجود تمام صحبتها در رونق این دو بخش هنوز
اقدام مؤثری انجام نشده و صنعت سیمان همچنان
با مازاد تولید روبه رو است .وی اضافه کرد :وزارت
صنعت قول داده بود مصرف ســیمان در کشور را
رونق دهد تا واحدها با حجم بــاالی مازاد تولید
روبه رو نباشند ،اما متأسفانه تحرکی در بازار اتفاق
نیفتاده و تولیدکننده مجبور است محصول خود را
ارزانتر در بازارهای صادراتی بفروشد و حتی حجم
تولید خود را کاهش دهد.

