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پيشبيني بانك جهاني درباره قيمت طال

نمايه

قيمت طال در معامالت روز گذشته كه تقاضا براي اين فلز ارزشمند به عنوان
دارايي امن باال رفت ،اندكي افزايش پيدا كرد اما دالر قوي ،رشد بيشتر بهاي
معامالت را محدود كرد.
هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت ديروز بازار سنگاپور  0/1درصد
افزايش يافت و به  1313/54دالر رسيد .در بازار آمريكا ،هر اونس طال براي تحويل
در ژوئن  0/4درصد كاهش يافت و به  1313/40دالر رســيد .بهاي معامالت
اين بازار روز دوشنبه با  2/50دالر يا  0/2درصد كاهش 1318/20 ،دالر بسته
شد .طال هفته گذشته حدود  0/5درصد رشد ثبت كرده بود كه نخستين رشد
هفتگي حدود يك ماه اخير بود.
بــه گفته تحليلگران گروه بانكي  ،ANZافزايش تنشها در غزه ،در اوايل
معامالت روز گذشته تاحدودي تقاضا براي خريد طال به عنوان دارايي مطمئن
ل هاينس ،تحليلگر اين بانك خاطرنشــان كرد كه
ايجاد كرد .با اين حال داني 
بازار منتظر دور بعدي افزايش نرخهاي بهره از سوي بانك مركزي آمريكاست

و تصور ميكنيم قيمت طال تا زمان تصويب دور بعدي افزايش نرخهاي بهره،
تحت فشار منفي ميماند.
طال به افزايش نرخهاي بهره آمريكا فوقالعاده حساس است زيرا نرخهاي
بهره باالتر از ارزش دالر پشتيباني ميكند و به جذابيت سرمايهگذاري در طال
لطمــه ميزند .ذخاير طالي «اس پي دي آر گولد تراســت» كه بزرگترين
صندوق سرمايهگذاري تحت پشتوانه طال در جهان است ،روز دوشنبه 0/17
درصد كاهش يافت و به  856/17تن رسيد .به گفته وانگ تائو ،تحليلگر فني
رويتــرز ،هر اونس طال براي تحويل فوري ممكن اســت حمايت در محدوده
 ۱۳۰۲دالر را تست كند.
طبق جديدترين گزارش بانك جهاني ،بازار طال كه سهماهه نخست را پشتسر
گذاشته ممكن است بهترين عملكرد ساالنه را نشان دهد اما سرمايهگذاراني
كه به دنبال قيمتهاي باالتر براي نقره در ســالجاري هستند ،ممكن است
مايوس شوند.
در گزارش نيم ساالنه بانك جهاني آمده است :شاخص قيمت فلزات ارزشمند
در سه ماهه نخست چهار درصد رشد كرد ،در حالي كه در مدت مشابه سال

 ۲۰۱۷رشــد اندكي داشت .رشد سه ماهه اين شاخص به دليل افزايش چهار
درصدي قيمت طال و افزايش شش درصدي قيمت پالتين بود.
به گفته تحليلگران ،اين دو فلز به دليل انتظارات براي باال رفتن فشارهاي
تورمي ،تنشهاي ژئوپليتيكي فزاينده و ضعيف شدن ارزش دالر افزايش قيمت
پيدا كردند.
قيمت نقره در ســه ماهه نخست سال  ۲۰۱۸در مقايسه با رشدي كه در
مدت مشابه سال گذشته داشت ،اندكي رشد داشت .قيمت نقره به دليل افت
توليد معدني و با وجود تقاضاي سرمايهگذاري نسبتا ضعيف در مقايسه با دو
فلز ديگر ،باال رفت.
تحليلگران انتظار دارند قيمت نقره در ادامه سال رشد چنداني نداشته
باشــد .قيمت هر اونس نقره فعال در محدوده كوچكي حبس شــده و 2/6
درصد از آغاز سال كاهش داشته است .بانك جهاني پيشبيني كرد قيمت
طال در سال  ۲۰۱۸سه درصد رشد كند كه نشان ميدهد بازار از قيمتهاي
فعلــي صعود چنداني نخواهد كرد .قيمت طال نيز در بازه محدودي حبس
شده است.

سخنان وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس؛

تكرار مكررات

اگر امروز وزير اقتصاد از رشد  30درصدي
تجارت در ماه جاري سخن ميگويد بايد از
وي بپرسيم كه براي زمان تحريمها آمار رشد
تجاري كشــور را به كجا خواهند رساند؟ در
حالي كه حتي با وجود تحريمها هم اين آمار
چندان دلگرمكننده نيست و انتظار ميرفت
حداقل در چند سالي كه از توافقات ميگذرد
آمارهاي بيشتري از رشــد تجارت ايران در
اقتصاد جهاني داشته باشيم.
بنابرايــن اگر قرار اســت حرف از ثبات و
كنترل بازار بزنيم ،بايد منتظر بمانيم و ببينيم
از زماني كه قرار اســت تحريمها بار ديگر بر
اقتصاد كشور سايه افكند ،چقدر ميتوانيم به
ثبات اقتصادي كشور كمك كنيم و بتوانيم
زمينههاي فعاليت براي فعاالن اقتصادي را
فراهم كنيم .حال آنكــه دولتمردان يكي از
راههاي توسعهيافتگيشــان را همين برنامه
جامع اقدام مشتركي ميدانستند كه آمريكا
در تازهتريــن اظهاراتش آن را فاجعه خوانده
اســت و ميتواند موجبات دور شدن اقتصاد
جهاني از ايران را فراهم كند.
  كنترل نوسانات ارزي

گروه اقتصادي -در حالي كه نگرانيها
از تحريمهاي جديد آمريكا عليه ايران شدت
ميگيرد و هر روز وارد فاز جديدي از تبعات آن
ميشويم ،دولتمردان همچنان بر عملكرد خود
صحه ميگذارند و سعي ميكنند با برگزاري
جلسات متعدد ذهن آشفته مردم را به خيال
خودشان آرام كنند.
اين روزها دلنگرانيها از آينده اقتصادي
رنگ و بوي تازهاي به خود گرفته اســت .اگر
تــا پيش از اين نگرانيها تنها به بازار داخلي
محــدود ميشــد و تنها در داخــل بود كه
كشمكشهاي اقتصادي قوت گرفته بود ،اين
بار قضيه جديتر از آن است كه بخواهيم تنها
با چند حرف و سخن پرونده آشفته اقتصادي
را ببنديم و فكر كنيم با اين رويكرد تكراري
ميتوانيم راهي پيش پاي اين آشــفتهبازار
اقتصادي قرار دهيم.
چندان سخت نيست تا پي ببريم در طول
ماههاي گذشته چه بر سر بازار اقتصاديمان
آمد .چه حجمي از ذخاير ارزي كشور بيهوا
بين مردم دســت به دست چرخيد و هر روز
قيمتها باال و پايين ميشــد .از همان زمان
هم اگر بازار نوسان جديدي را به خود ميديد،
مقامات تنها به بيــان ديدگاههاي نهچندان

اقتصاديشان بسنده و سعي ميكردند با تكرار
مكررات و واگذاري آنچه بر بازار ميگذرد به
آينــده ،خود را از فضاي رواني ايجاد شــده
مبرا كنند.
همين ديروز وزير امور اقتصادي و دارايي
به عنوان يكي از سكانداران اقتصادي كشور
طبقمعمولهميشگيتنهابااعالمچندنمونه
آماري سعي داشت نشان دهد كه حال اقتصاد
كشور خوب است و جاي نگراني در اين زمينه
وجود ندارد .حتي مسعود كرباسيان با صراحت
اعالم كرد كه نوسانات ارزي كنترل شده و به
آنها رسيدگي ميكنيم.
جالب است كســي كه به عنوان يكي از
سكانداران اصلي دولت بر عرصه قدرت نشسته
با وجود آنكه ميداند اقتصاد مسير ناهمواري را
پشت سر گذاشته ،دم از ثبات اقتصادي ميزند
و ميخواهد با طرح اين موضوع كه به ثبات
بازار رســيدگي ميكنيم عملكرد خودش را
قوي جلوه دهد .سوال اين است كه اگر ثبات
بر اقتصاد ايران حاكم است ،چه چيز باعث آن
شده كه از زمان اعالم موضع ترامپ در قبال
ايران لرزه بر تن اقتصاد كشور بيفتد تا نگران
اين باشيم كه قرار است از اين به بعد چه بر
سر اقتصاد كشور بيايد و از اين پس چگونه

بتوانيــم تمامقد در برابــر همه بدعهديها
بايستيم و باز هم به طي كردن پلههاي توسعه
اميدوار باشيم.
اما ريشــههاي مشكالت اقتصادي كشور
از كجا نشأت ميگيرد و چه چيز موجب آن
شده كه هر بار كه اقتصاد وارد دور جديدي از
مشكالتش ميشود مردم انگشت اتهام را به
سمت دولت بگيرند و به اين فكر كنند كه باز
هم دولت است كه به اين شرايط دامن زده و
تاكنون اقدام اساسي و درستي براي بهتر شدن
شرايط اقتصادي كشور انجام نداده است.
شايد دليل آن به اين موضوع برميگردد كه
دولت حداقل در چند ماه اخير كه بازار به حد
كمالي از بيثباتي رسيده بود قدمي در راستاي
شفافسازي و جلب اعتماد مردم برنداشت و
هر روز اعتماد مردم به سياستهايش را زير
سوال برد.
براي مثال در بازار ارز كه يكي از شاخههاي
اصلي كالن اقصادي كشــور است هر بار كه
قيمتها باال و پايين ميرفت دولتمردان تنها
پشــت تريبون قرار ميگرفتند و از آرامشي
سخن ميگفتند كه بر بازار حاكم نميشد و
هر بار از آن دورتر هم ميشد.
بنابراين ميتوان شفافيت را حلقه گمشده

اقتصادي تعريــف كرد كه در خــرواري از
موضوعات ريز و درشت اقتصادي گير افتاده
و تــوان بيرون آمــدن از آن را ندارد .همين
اســت كه دولت بايد به جــاي حرف زدن از
ثبات و آرامش اقتصادي به دنبال اين باشــد
كه شفافيت را بر بازار حاكم كند و اليههاي
مختلف اقتصادي كشور را بهطور شفاف مورد
بازبيني قرار دهد.
از طرفي اگر دولت به جاي اعالم آمارهاي
كاغذي كه كسي از صحت و سقم آنها خبر
ندارد دســت به براندازي زمينههاي فســاد
اقتصادي ميزد و سعي ميكرد با اعتمادسازي
بين مردم مخاطبان بيشتري براي اقتصادمان
جمع كند امروز اين ترس به دلمان نميافتاد
كه قرار است از اين پس و با اعمال تحريمهاي
آمريكا عليه ايران به كدام سمت حركت كنيم
و چگونه ميخواهيم مســيري براي توسعه
صنعت در كشور بيابيم .واضح است كه همين
براندازي زمينههاي فساد اقتصادي و شفافتر
كردن فعاليتهاي ريز و درشــت اقتصادي
دولت خود يكــي از نيازمنديهاي ضروري
اقتصادي است كه به دنبال مراوده با اقتصاد
جهاني ميگردد و ميتواند حلقه اتصال ما با
اقتصاد جهاني باشد.

در همين حال وزير امور اقتصادي و دارايي
با اشــاره به تدابير دولت براي ايجاد ثبات در
بازار مــاه مبارك رمضان ،ميــزان صادرات
در ارديبهشتماه ســالجاري را  ۳۰درصد
اعالم كرد.
مسعود كرباســيان درباره حضورش در
جلسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسالمي گفت :نشست كميسيون براي بررسي
سوال نمايندگان مجلس برگزار شد و اين حق
قانوني نمايندگان است تا از وزرا سواالت خود
را مطرح كنند.
وي در خصوص خروج آمريكا از برجام و
تاثيرات بر اقتصاد كشور تصريح كرد :دولت
تدابير الزم را از قبل اتخاذ كرده بود و با توجه به
تصميم دولت و همكاري مجلس روند واردات و
صادرات منطقي شده و آمار واردات و صادرات
روي سايت گمرك قرار گرفته به نحوي كه از
ابتداي ارديبهشت تا  ۲۱ارديبهشتماه ميزان
واردات  ۵درصد رشد داشته و صادرات نيز با
رشد  ۳۰درصدي نسبت به مدت مشابه در
سال گذشته روبهرو شده است.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم افزود :در
آســتانه ماه رمضان دولت تدابيري را اتخاذ
كرده تا ثبات در بازار ايجاد شود و با توجه به
اينكه كاالهاي وارداتي با ارز مصوب وارد كشور
ميشود بايد تاثيرات واردات به نرخ ارز مصوب
در بازار مشخص شود .وزير امور اقتصادي و
دارايي يادآور شد :دولت عزم جدي دارد تا در
بازارها ثبات ايجاد شود و در اين راستا بازار رصد
خواهد شد ،نكته ديگر اينكه به موضوع كنترل
نوسانات ارزي رسيدگي ميشود.

حســابهاي بانكي با گردش ساالنه پنج ميليارد تومان،
اكنون زير ذرهبين ســازمان امور مالياتي اســت .كار رصد
حسابها آغاز شده و تراكنشهاي مشكوك بانكي به دقت
دنبال ميشوند.
به گزارش مهر ،موضوع بررسي اطالعات حسابهاي بانكي
اگرچه در ابتداي طرح ،سر و صداي بسياري ايجاد و برخي را
نسبت به ورود سازمان امور مالياتي به بررسي حسابهاي بانكي
نگران كرد ،اما به هر حال دولت ميگويد كه بايد از افرادي كه
گردش مالي باال در حسابهاي بانكي دارند ،ماليات دريافت
كند تا به نوعي عدالت مالياتي برقرار شود.
در ابتداي كار ،بســياري از مردم عادي كه براي مصارف
روزانــه خود تراكنشهاي بانكي انجــام ميدادند و گردش
حساب بااليي نداشتند ،تصور ميكردند كه سازمان مالياتي
ميخواهد به همان حســاب با گردش ناچيز آنها نيز سرك
بكشد و تا ميتواند ماليات از آنها بگيرد.
همين موضوع و اين نگرانيها بود كه سبب شد تا سازمان
امور مالياتي ،شــرايط رسيدگي به حسابهاي بانكي براي
اخــذ ماليات را اعالم كند .آنگونه كه در دســتورالعملها و
بخشنامههاي مرتبط با اين موضوع آمده است ،اخذ ماليات از
حسابهاي بانكي و سرك مالياتي تنها در مورد حسابهايي
صورت ميگيرد كه باالي پنج ميليارد تومان در سال گردش
مالي دارند .آنها هستند كه بايد حسابهايشان بررسي شده و
ماليات از آن اخذ شود.
  ماجراي بررســي حسابهاي بانكي از كجا آغاز
شد
ســال گذشــته بود كه ســازمان امور مالياتي با انتشار
دستورالعملي در خصوص نحوه بررسي حسابهاي بانكي براي
اخذ ماليات ،اعالم كرد كه چنانچه جمع بدهكار يا بستانكار
مجموع حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي در يك سال ،بيش

آغاز رصد تراكنشهاي مشكوك

از  ۵۰ميليارد ريال شود ،دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پولشويي و
فرار مالياتي موظف است نسبت به استعالم ،دريافت و ارسال
اطالعات تراكنشهاي مشكوك رسيده ب ه ادارههاي كل امور
مالياتي اقدام كند.
در واقع ســازمان امور مالياتي اعالم كرد كه ميخواهد از
اختيار قانوني خود براي بررسي حسابهاي بانكي در راستاي
برقراري عدالت مالياتي استفاده كرده و در نهايت ،وضعيت
حســابهاي بانكي افرادي كه باالي پنج ميليارد تومان در
سال گردش مالي دارند را بررسي كند .در دستورالعملي كه
بر همين اســاس منتشر شد ،به صراحت گفته شده بود در
مورد افرادي كه سابقه و پرونده مالياتي ندارند ،در صورت احراز
نشدن كسب درآمد مشمول ماليات ،به صدور برگ تشخيص
ماليات نيازي نيست و فقط بايد در اين زمينه گزارشي تهيه
و از طريق ادارات كل امور مالياتي ارسال شود.
البته پيــش از آن ،دولت پس از تالشهــاي فراوان در
قالب اصالح قانون مالياتهاي مســتقيم در تيرماه ســال
 ۱۳۹۴توانســته بود تا موضوع بررسي حسابهاي بانكي را
به قانون تبديل كند .براساس تكليف قانوني ماده  ١۶٩مكرر
قانون مالياتهاي مستقيم ،اصالحي مصوب  ٣١تير ١٣٩۴
براي شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه
اطالعات مالياتي ،پايگاه اطالعات هويتي ،عملكردي و دارايي
مؤديان مالياتي شــامل مواردي نظير اطالعات مالي ،پولي
و اعتباري،معامالتي ،ســرمايهاي و ملكي اشخاص حقيقي
و حقوقي در ســازمان امور مالياتي كشور ايجاد ميشود .در
تبصره  ۵اين ماده نيز نحوه اجراي حكم ماده  ۱۶۹بهخصوص
در خصوص حسابهاي بانكي به تصويب آييننامه اجرايي

موكول شده بود كه اين آييننامه در دي سال  ٩۵براي بررسي
اطالعات حسابهاي بانكي  ۵٠٠ميليون تومان به باال تصويب
شد؛ اما در كنار مخالفتها و مقاومتها در برابر اين آييننامه
اجرايي ،برخي از بانكها با همكاري نكردن ،در ارائه اطالعات
مشتريان خود نيز طفره رفتند؛ اما به نظر ميرسد با تازهترين
تغييري كه در كف مبلغ تراكنشهاي مورد بررسي صورت
گرفته ،دامنه انتقــادات به اين ماده قانوني به ميزان زيادي
كاهش مييابد .درواقع با افزايش  ۱۰برابري مبلغ تراكنشها
تعداد محدودي از حسابهاي بانكي در قالب آييننامه اجرايي
بررسي حسابهاي بانكي جا ميگيرند و تمام افراد حقيقي
عادي از شمول آن خارج ميشوند.
  آخرين وضعيت اخذ ماليات از حسابهاي بانكي
نسرين جوادي ،مدير سامانههاي نوين مالياتي در اين رابطه
ميگويد :راهاندازي سامانه بررسي تراكنشهاي مشكوك ،از
جمله سامانههايي است كه در قالب طرح جامع مالياتي ،از
سوي سازمان امور مالياتي راهاندازي شده و قرار است كه كار
رصد حســابهاي بانكي را با همكاري بانك مركزي با قوت
انجام دهد.
وي ميافزايد :در گذشــته روال كار به صورت دستي بود
و مشخص نبود روي اطالعات حسابهاي بانكي افراد ،چه
پردازشي صورت گرفته است اما اكنون سامانهاي براي رصد
تراكنشهاي مشكوك بانكيراهاندازي شدهوديتاهايمختلفي
در آن به ثبت ميرسد و در واقع ،نتيجه بررسي ادارات نيز به
صورت الكترونيكي در آن درج خواهد شد.
به گفته جوادي ،اطالعات از سه منبع مختلف دريافت و
روي اين سامانهها به ثبت ميرسد و كادر مالياتي سازمان امور

سيف مطرح كرد؛

فضاسازي رسانهاي براي تخريب بانك مركزي

رييس كل بانك مركزي گفت :موسسان و سهامداران موسسات غيرمجاز
با در دســت داشــتن منابع مالي عظيم ،فضاي رسانهاي و افكار عمومي را
تحت تاثير قــرار دادند و بانك مركزي را به نقطه عطف تخريبهاي خود
تبديل كردند.
بــه گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابطعمومي بانك مركزي ،ولياهلل
سيف با اشاره به اهميت همراهي و مشاركت افكار عمومي در پبشبرد اهداف
ســازمانها و نقش روابطعمومي در اين حــوزه عنوان كرد :روابط عمومي در
تشريح اهداف ،سياستها و برنامههاي سازمان به زبان ساده و قابل درك براي
تمام اقشار جامعه نقش مهم و غيرقابل انكاري دارد و از طريق برقراري تعامل
بين سازمان و جامعه و تسهيل روابط دو طرف ،كمك موثري به تامين منافع
هر دو گروه ميكند.
وي افزود :روابطعمومي بانك مركزي به دليل نوع نگاه جامعه به اين نهاد و
انتظارات مردم از آن ،در نظام اقتصادي كشور وظيفه سنگيني بر عهده دارد و با
توجه به تنوع عملكرد و طيف متنوع فعاليتهاي سازمان ،كار بسيار سختي در
انتقال اطالعات به ذينفعان آن در جامعه دارد و بايد با دانشي بيش از تخصص
حرفه روابط عمومي توانايي تبيين تصميمات اقتصادي ،نظارتي ،ارزي و پولي
بانك مركزي را براي آحاد جامعه داشته باشد.
وي تصريح كرد :در سالهاي اخير نگاه تخصصي در روابطعمومي بانك وجود
داشته و اين حوزه با انسجام الزم ،رييس كل و اعضاي هيات عامل بانك را با نگاه
كارشناسي و تعامل مثبت با رسانهها پشتيباني كرده است.
به گفته سيف اين همراهي و پشتيباني سرمايهاي ارزشمند است كه اگر
وجود نداشته باشد ،مدير ارشد سازمان را در پيشبرد برنامهها و سياستهاي
خود متزلزل خواهد كرد.
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد :ما بايد تمام تالش خود را انجام
دهيم كه در طول دوره خدمت بيشترين اثربخشي را در خدمترساني داشته
باشيم و بدون توجه به فشارها و تخريبها در راستاي اعتالي جامعه و زدودن
نابسامانيهايي كه به وضعيت اقتصادي مردم خدشه و آسيب وارد ميكنند،
تالش كنيم و همراهي و تالش روابطعمومي ميتواند در رسيدن به اين هدف
موثر باشد.

برگشت  ۲۲۴ميليارد تومان سفته و برات

در پايان سال گذشته حدود  ۲۲۴ميليارد تومان سفته برات برگشت خورده
است.
به گزارش ايسنا ،سفته و برات دو سند تجاري براي پرداخت مبلغي در وجه
افراد است و هرچند اين اسناد در مقايسه با چك كاربرد كمتري دارند اما به
هر حال در شبكه بانكي مورد استفاده كاربران قرار ميگيرند .آخرين آمارها از
مبادالت ســفته و برات نشان ميدهد كه در پايان سال گذشته بالغ بر 47/6
ميليارد تومان از اين دو سند در تهران فروخته شده كه در مقايسه با سال ۱۳۹۵
مبادالت آن حدود  7/8درصد افزايش دارد.
جريان مبادالت سفته و برات در سال گذشته از اين حكايت دارد كه حدود
 ۸۹۰۰برگ از اين اسناد بانكي به مبلغي نزديك به  ۲۲۴ميليارد تومان واخواست
شده است .در اين دوره تعداد سفته و برات برگشتخورده هفت درصد كاهش
و مبلغ آن حدود  1/4درصد در مقايسه با سال  ۱۳۹۵افزايش دارد .همچنين
شــاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده حدود 109/1
بوده كه نسبت به سال قبل از آن  ۹واحد افزايش دارد.

نرخ قدرت خريد اسناد خزانه اسالمي افزايش يافت

بر اساس پيگيريهاي انجام شده از سوي وزارت اقتصاد ،سازمان برنامه و
بودجه و مصوبه هيات وزيران و همچنين در راستاي حمايت از بخش خصوصي،
نرخ قدرت خريد اسناد خزانه اسالمي تا  ۱۵درصد افزايش يافت.
به گزارش شادا ،يكي از اقدامات دولت در سنوات اخير انتشار و واگذاري اسناد
خزانه اسالمي به منظور تسويه بدهيهاي خود به بخشهاي مختلف بهويژه
پيمانكاران طرحهاي عمراني دولت بوده است.
اسناد خزانه اســامي اوراق فاقد امكان پرداخت سود نقدي است ولي
دستگاههاي اجرايي در زمان صدور اين اسناد ميتوانند نسبت به محاسبه
و افزودن مبلغــي تحت عنوان حفظ قدرت خريد به اصل مبلغ طلبكاران
و صدور اســناد معادل مجموع رقم اصل بدهي و مبلغ حفظ قدرت خريد
اقدام كنند.
بر اساس اين گزارش ،در سال  ۱۳۹۶به موجب مصوبه هيات وزيران ،مجوز
محاسبه حفظ قدرت خريد تا حداكثر هشت درصد تعيين شده بود كه با توجه
به پايينتر بودن نرخ مذكور نسبت به نرخ تنزيل اسناد خزانه حسب پيگيريهاي
انجام شده توسط وزير امور اقتصادي و دارايي و مطابق مصوبه هيات وزيران به
حداكثر معادل سود سپردههاي بانكي يك ساله مصوب شوراي پول و اعتبار تا
 ۱۵درصد افزايش يافت.
اين اقدام در راســتاي ارتقاي عملكرد دولت در حوزه تســويه بدهيهاي
خود به بخشهاي مختلف با اســتفاده از ظرفيت اوراق بهادار اسالمي صورت
گرفته است.

سهم استانها از تورم فروردينماه

گزارش 2

آخرين وضعيت سرك مالياتي به حسابهاي بانكي؛

خبر

مالياتي ،از آن به صورت طبقهبندي شده استفاده ميكنند.
البته سازمان امور مالياتي ،اين مكانيسم را در اختيار ندارد كه
اطالعات حساب همه را داشته باشد بلكه صرفا بر اساس حكم
رسيدگي ،به اطالعات دسترسي دارد.
وي اظهار كرد :ســازمان امور مالياتــي با بانك مركزي
تفاهمنامهاي امضا كرده كه بر اساس آن ،بسترهاي دريافت
اطالعات حســابهاي بانكي مشخص شــده است ،ضمن
اينكه قرار بر اين شد كه بانك مركزي اطالعات را از بانكها
دريافت و تجميع كند و بر اساس آييننامه مشترك ،نسبت
به ارائه اطالعات به ســازمان امــور مالياتي اقدام كند .البته
ما حد آســتانهاي را براي بررسي و رصد حسابهاي بانكي
مشخص كردهايم.
اين مقام مســوول در ســازمان امور مالياتي گفت :براي
اشخاص حقوقي ،آســتانهاي در بررسي حسابهاي بانكي
وجود ندارد و حساب آنها چك ميشود اما در مورد اشخاص
حقيقي ،سقف گردش مالي پنج ميليارد تومان در سال در
نظر گرفته شده كه اطالعات حساب آنها دريافت شده و حتي
آنهايي كه تراكنشهاي مشكوك بانكي دارند نيز شناسايي و
بررسي ميشوند.
جــوادي تصريح كرد :بانكها اجــازه ندارند اطالعات
حســاب افرادي كه باالي پنج ميلياردتومان گردش مالي
در ســال دارند را به ســازمان امور مالياتي ندهند ،ضمن
اينكه همه بانكها نيز تفاهمنامه را امضا كردهاند بنابراين
همه بايد اطالعات بدهند در غير اين صورت منابع مالي به
سمت بانكهايي خواهد رفت كه اطالعات حسابها را به
سازمان امور مالياتي نميدهند .وي خاطرنشان كرد :هنوز
در رابطه با ماندهحسابها اطالعاتي از بانك مركزي گرفته
نشده اما بر اساس آستانه تعيين شده اطالعات حسابها
دريافت شده است.

تازهترين گزارش مركز آمار حاكي از آن است كه نرخ تورم كاالها و خدمات
مصرفي خانوار در كل كشور در فروردينماه امسال  8/1درصد بوده است.
به گزارش خبرآنالين ،مركز آمار تازهترين آمار در خصوص تورم را منتشر
كرد كه براساس آن ،شاخص كل در فروردين ماه سال  ١٣٩٧براي كل كشور
عدد  112/9را نشــان ميدهد .بيشترين عدد شاخص در اين ماه مربوط به
استان كرمانشاه ( )118/7و كمترين عدد شاخص مربوط به استان سيستان و
بلوچستان ( )109/7است.
بر اين اساس ،درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم كاالها و خدمات مصرفي
خانوار) در  12ماه منتهي به فروردينماه سال  ١٣٩٧نسبت به دوره مشابه سال
قبل براي خانوارهاي كل كشور  8/1درصد است.
همچنين نتايج نرخ تورم استاني نشان ميدهد بيشترين نرخ تورم 12
ماهه در اين ماه  10/9درصد است كه مربوط به استان كرمانشاه و كمترين
نــرخ تورم  12ماهه  6/4درصد و مربوط به اســتان كهگيلويهوبويراحمد
است.
همچنين نتايج نرخ تورم استاني نشان ميدهد بيشترين نرخ تورم  12ماهه
در اين ماه  11/1درصد است كه مربوط به استان لرستان و كمترين نرخ تورم
12ماهه  6/5درصد و مربوط به استان كهگيلوي هوبويراحمد است.
قیمت سکه و طال ( فروش به تومان )

طرح جدید

1911000

ربع بهار آزادی

561000

طرح قدیم

1841000

سکه یک گرمی

351000

نیم بهار آزادی

961000

هر گرم طالی  18عیار

186300

نرخ ارز ( فروش به تومان )

دالر آمریکا

4200

پوند انگلستان

8558

یورو

7530

درهم امارات

1720

