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تحويل فوري محصوالت سايپا ديزل 
با نرخ مصوب سازمان حمايت

ــايپا ديزل از اعطاي تسهيالت  ــركت س مدير بازاريابي ش
ــبت اعياد ماه  ــركت به مناس متنوع در طرح فروش ويژه اين ش

رجب خبر داد.
ــركت، ابوذر مصلحي ــد ارتباطات اين ش ــه گزارش واح  ب
ــده تا 13 خرداد ماه ادامه دارد،  ــاره به اين كه طرح ياد ش  با اش
ــركت سايپا ديزل با ارائه تسهيالت ويژه تا 60 درصد  افزود: ش
قيمت خودرو و بازپرداخت تا 7 سال، امكان خريد انواع كشنده ، 
ــليقه و توان مالي را براي متقاضيان  ــي با هر س باري و كمپرس
ــام در اين طرح به  ــت. وي، تاكيد كرد: ثبت ن ــم كرده اس فراه
ــركت  ــط نمايندگي هاي مجاز اين ش صورت اينترنتي و توس
ــس از پرداخت تنها  ــرد و تحويل خودرو نيز پ ــورت مي پذي ص
ــدار و تكميل مدارك  ــط خري ــد از قيمت خودرو توس 20درص
ــپاري ملت و  ــط ليزينگ هاي واس مربوط به اعطاي وام توس

رايان سايپا، به صورت فوري صورت مي پذيرد.

افزايش 65 درصدي تراكنش 
خودپردازهاي بانك صادرات

ــادرات ايران در  ــاي بانك ص ــغ تراكنش خودپردازه مبل
ــبت به زمان مشابه در سال گذشته  ــال، نس فروردين ماه امس

65 درصد افزايش يافت.
ــك، افزايش تراكنش  ــط عمومي اين بان ــه گزارش رواب ب
ــتگاه هاي خودپرداز صورت  ــعه شبكه دس مذكور در پي توس
گرفته است.براساس اين گزارش، ابزارهاي پرداخت اين بانك 
هر ماه به طور ميانگين حدود 74 ميليون تراكنش شتابي موفق 

انجام مي دهند. 

 رد شايعه افزايش قيمت ها 
پس از انتخابات

ــواد غذايي با تاكيد  ــوري م رئيس اتحاديه بنكداران كش
ــت، اظهار كرد:  بر اين كه انبارهاي مواد غذايي مملو از كاالس
انتخابات رياست جمهوري ارتباطي به كمبود كاال يا افزايش 

قيمت مواد غذايي ندارد.
ــارس در خصوص  ــني در گفت وگو با ف ــم علي حس قاس
شايعاتي كه درباره افزايش قيمت مواد غذايي پس از انتخابات 
رياست جمهوري مطرح است، گفت: هم اكنون هيچ مشكلي 

به لحاظ كمبود كاالي مواد غذايي وجود ندارد.
ــت جمهوري هيچ  ــزود: برگزاري انتخابات رياس وي اف

ارتباطي به كمبود كاال يا افزايش قيمت مواد غذايي ندارد.
رئيس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي اظهار كرد: 
اكنون ذخاير شكر و برنج وارداتي از منابع آمريكا، آرژانتين و 

هند به اندازه كافي وجود دارد.
ــته بندي حلب،  ــن خوراكي بجز در بس ــزود: روغ وي اف

كمبودي در بازار ندارد و به حالت عادي برگشته است.
ــني گفت: بازار لبنيات نيز در تعادل كامل است و غير  حس
ــوص تخصيص ارز مرجع دارد  ــكالتي در خص از كره كه مش
ــت، ديگر مشكلي نداريم.وي افزود:  ــدن اس و در حال حل ش
ــلولزي مشكلي در بازار  ــروي و محصوالت س در مواد كنس

احساس نمي شود و بازار در شرايط عادي است.
رئيس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي گفت: براي 
ــن مواد غذايي مورد نياز ماه مبارك رمضان بويژه پنير و  تأمي
ــت تا بازار ساماندهي الزم را  خرما اقداماتي صورت گرفته اس
داشته باشد.وي افزود: در خصوص مواد غذايي فرآورده هاي 
آردي نظير ماكاروني نيز مشكلي وجود ندارد و كاال بوفور در 

بازار موجود است.
حسني تأكيد كرد: انبارهاي مواد غذايي مملو از كاال است 

و هيچ مشكلي به لحاظ تامين مواد غذايي وجود ندارد.

 افزايش مجدد 
قيمت رسمي روغن

با وجود وعده كاهش 10 درصدي، قيمت هاي جديد اعالمي 
در سايت 124 از افزايش بيشتر بهاي روغن حكايت دارد

ــايت رسمي  ــايت 124 (س قيمت برخي اقالم روغن در س
ــرد و از امروز به دليل  ــازمان حمايت) تغيير ك ــالم قيمت س اع
ــته بندي روغن در احجام باال  ــكالت تامين مواد اوليه، بس مش

تغيير مي كند.
به گزارش فارس، با افزايش 35 درصدي قيمت روغن نباتي 
ــت ماه و وعده 10 درصدي كاهش آن از سوي  از اول ارديبهش
ــار مي رفت تا قيمت ها حداقل  ــن روغن نباتي، اين انتظ انجم
ــده را داشته باشد، اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد،  كاهش اعالم ش
ــايت 124 كه متعلق به  ــاس آخرين قيمت هاي س بلكه براس

سازمان حمايت از مصرف كننده است، افزايش نيز دارد.
ــر اين گزارش، قيمت روغن نباتي مايع مخلوط 1800  بناب
ــان در تاريخ پنجم  ــري 8730 توم ــته بندي بط گرمي در بس
ــت روغن نباتي  ــت، همچنين قيم ــده اس خردادماه تعيين ش
ــوص قنادي در حلب 16 كيلويي 66 هزار و 217 تومان  مخص

درج شده.
ــت روغن نباتي صاف قنادي  ــن گزارش مي افزايد: قيم اي
ــت.  ــده اس در حلب 16 كيلويي 70 هزار و 830 تومان تعيين ش
ــدي قيمت ها بايد  ــت كه با افزايش 35 درص ــن درحالي اس اي
روغن حلب 16 كيلويي نيمه جامد 64 هزار و 800 تومان تعيين 
مي شد.همچنين با افزايش قيمت 35 درصدي روغن، قيمت 
روغن فله 3500 تومان تعيين شده بود، اما اكنون در بازار روغن 

فله به باالتر از هر كيلوگرم 3700 تومان عرضه مي شود.
از داليل افزايش قيمت روغن نباتي مي توان به تخصيص 
ــكل تامين  ــوي بانك مركزي و مش ــع از س ــن ارز مرج نيافت

مواد اوليه و بسته بندي اشاره كرد.
ــته بندي هاي  ــت از امروز، بس ــر اين گزارش، قرار اس بناب
ــب تغيير كرده و در گالن هاي 18 كيلويي و  ــن از حالت حل روغ
20كيلويي عرضه شود. لذا به نظر مي رسد با تغيير بسته بندي ها 

شاهد تغيير قيمت هاي جديد نيز باشيم.

ــقف افزايش  ــاس مصوبه مجلس، هيات وزيران س بر اس
حقوق را مشخص مي كند.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز و 
در جريان بررسي اليحه بودجه سال 92 كل كشور، بند 83 از اين 
ــاس سقف افزايش  ــي و تصويب كردند.بر اين اس اليحه را بررس
حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غيرنقدي شركت هاي 
ــات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات  دولتي، مؤسس
عمومي غيردولتي، بانك ها و بيمه ها به كاركنان و مديران خود در 

سال 1392 توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.
 مصادره اموال بدهكاران بانكي

 بيش از 500 ميليون تومان
مجلس همچنين تصويب كرد كه اموال منقول و غيرمنقول 
ــش از پنج ميليارد ريال دارند، به  ــكاران بانكي كه بدهي بي بده
نفع بانك ها مصادره شود.به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس 
ــد الحاقي 55 را تصويب  ــه علني نوبت عصر ديروز بن در جلس
ــخاص حقيقي و حقوقي  كردند.مطابق اين مصوبه چنانچه اش
براي تسويه بدهي هاي معوق خود به بانك هاي عامل مراجعه 
ــود با رعايت  ــه هيات مديره بانك ها اجازه داده مي ش نكنند، ب
قوانين و مقررات، براي مطالبات بيش از پنج ميليارد ريال خود 
از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وسائق تحميلي 

به بانك ها اقدام كنند.
 آزادسازي مازاد وثيقه هاي بانكي

ــي بانك ها و  ــدگان مجلس، تمام ــال نماين ــن ح در همي
ــات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى را موظف كردند  موسس
درصورت درخواست متقاضى متناسب با بازپرداخت هر بخش 

از تسهيالت پرداختى به واحدهاى توليدى نسبت به آزادسازى 
ــه ميزان باقيمانده  ــب ب ــاى مازاد يا تبديل وثيقه مناس وثيقه ه

تسهيالت اقدام نمايند.
براساس ديگر مصوبه مجلس به منظور كاهش هزينه هاى 
تامين مالى و تسهيل در سرمايه دارى و حمايت از توليد و ايجاد 
ــتغال، به دستگاه هاى اجرايى اجازه داده مى شود در صورت  اش
ــت وجه نقد، ضمانت نامه  ــت متقاضى، به جاى درياف درخواس
ــتثناى چك و ديگر اوراق  ــناد تجارى به اس بانكى يا ديگر اس
بهادار يا ديگر اسناد باارزش معتبر يا بخشى نقد و بقيه اقساط، به 
نحوى كه تضمين الزم براى وصول وجه تا بهمن ماه امسال اخذ 
گردد، دريافت شود.نمايندگان مجلس دريافت وكالت بالعزل 
ــاي در رهن بانك ها و  ــت وثيقه ه ــهيالت گيرندگان باب از تس
موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي را ممنوع كردند و 
وثيقه گيرندگان موظف شدند فقط در قالب قراردادهاي منعقد 

نسبت به اجرا گذاشتن وثيقه ها عمل كنند.

مجلس: دولت، سقف افزايش حقوق ها را مشخص مي كند

ــاي فروش طال و جواهر  ــداي تيرماه آينده، فاكتوره از ابت
ــكل داده و استفاده از آن همراه صندوق  ــه برگي تغيير ش به س

مكانيزه فروش براي اين واحدها الزامي خواهد شد. 
ــراي دقيق تر قانون  ــزارش خبرنگار ما، به منظور اج  به گ
ــي از اول تيرماه  ماليات بر ارزش افزوده، واحدهاي طالفروش
ــور خود خواهند ديد. اين  ــنتي صدور فاكت تغييراتي در نظام س
ــه برگي شدن فاكتور و نصب صندوق  تغييرات در دو بخش س
مكانيزه فروش در اين واحدهاست تا به اين ترتيب سازمان امور 
مالياتي بتواند به طور مكانيزه از ميزان خريد و فروش طال مطلع 
شده و اين روند را شفاف كند. اين اقدام يكي از حلقه هاي مهم 
ــر ارزش افزوده در صنف طال و جواهر  ــراي قانون ماليات ب اج
است كه با حاشيه ها و مقاومت هاي متعددي در سال هاي اخير 
مواجه شده و تا تعطيل چندباره بازار طال نيز كشيده شده است. 
اما ظاهرا با پايان مهلت چند بار تمديد شده طالفروشان، از اول 
تيرماه آنان موظفند هم فاكتور سه برگي و در صورت نياز فاكتور 
ــتاندارد صادر كرده و همچنين تمامي مشخصات هر  چاپي اس
معامله خود را در سامانه مكانيزه و نرم افزار موجود ثبت و هر سه 
ماه يك بار به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. در مرحله 
ــتي طالفروشان  ــت تمامي فاكتورهاي دس بعدي نيز قرار اس
ــوپرماركت ها فاكتور چاپي  از ميان رفته و آنان مانند برخي س
ــوي صندوق صادر كنند. البته در كنار اين  ــكل از س متحدالش
ــازمان  ــالت، آنها به طور برخط يا آنالين مورد نظارت س معام

امور مالياتي قرار خواهند گرفت. 
 مشخصات فاكتورهاي 3 برگي

ــه برگي موجود در طالفروشي ها كه از اين  فاكتورهاي س
ــازمان امور مالياتي  ــليم س ــامانه رايانه اي، تس پس در كنار س
مي شوند، شامل موادي از جمله تعيين نوع، وزن و قيمت دقيق 
ــده، قيمت روز هر گرم طال و اجرت ساخت،  كاالي فروخته ش
كدملي، كد اقتصادي ، شماره پروانه كسب و آدرس فروشنده، 
ــف احتمالي و ميزان ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و  تخفي

همچنين مشخصات دقيق خريدار است. 
يكي از فروشندگان طال و جواهر درباره وضع فعلي صدور 
ــفانه  فاكتور در صنف طال و جواهر به جام  جم مي گويد: متاس
ــوند كه به  ــا هم افراد متخلفي پيدا مي ش ــن همكاران م در بي
ــتريان خود عنوان مي كنند حاضرند به ازاي صادر نكردن  مش
فاكتور فروش، به آنها تخفيفي 7 درصدي بدهند. وي تصريح 
ــكل ايجاد مي كند چون زماني  كرد: اين كار براي خريدار مش
ــده خود  ــه خريدار نياز به فروش طال يا جواهر خريداري ش ك
ــت مغازه دار ديگري براي ارزان تر خريدن  پيدا كند، ممكن اس
آن، انگي روي آن بگذارد . در اين حالت صاحب طال يا جواهر 
ــبب نبود فاكتور و  ــنده اصلي مي رود كه او هم به س نزد فروش
ــت منكر فروش طال يا جواهر  مدرك انجام معامله، ممكن اس
شود. در مجموع خريد و فروش بدون فاكتور طال و جواهر كار 

صحيحي نيست.
ــتي آراي، رئيس اتحاديه كشوري طال و جواهر  محمد كش

ــريح فاكتورهاي جديد طالفروشان گفت: استفاده  هم در تش
ــروش در واحدهاي ــه برگي خريد و ف ــه فاكتورهاي س  و ارائ

ــوري كه  ــت به ط ــده اس ــا، نكته اي كامال حل ش ــف م  صن
ــن واحدها، در خريد و فروش هاي  ــياري ازاي هم اكنون نيز بس

خود از فاكتورهاي سه برگي استفاده مي كنند.
ــا در اختيار خريدار قرار  ــزود: برگ اول اين فاكتوره وي اف
ــنده نگهداري مي كند و برگ سوم  مي گيرد، برگ دوم را فروش
فروش به اداره ماليات تحويل داده مي شود. اين كه اين فاكتورها 
در چه سربرگ، رنگ، اندازه و نوشتاري تنظيم شده باشد فعال 
ــد حتما حاوي اطالعات  ــت ولي در عين حال باي اختياري اس
ــامل: درج كد اقتصادي،  ــازمان امور مالياتي ش مورد تاكيد س
ــماره پروانه ثبت و نام و آدرس فروشنده، مشخصات كاالي  ش
ــاخت، قيمت روز طالي 18  ــده، وزن آن، هزينه س فروخته ش
ــف احتمالي، و در انتها؛ ميزان ماليات و عوارض بر  عيار، تخفي

ارزش افزوده باشد. 
رئيس اتحاديه تاكيد مي كند: نكته تازه و مهم اين است كه 
ــامانه  ــته ايم خود را به س ما از تمام واحدهاي صنف خود خواس
ــد. در واقع قرار  ــد و فروش طال هم مجهز كنن ــه اي خري رايان
ــال گذشته، مجهز به صندوق هاي  بود آنها حداكثر تا پايان س
ــن مهلت، تا پايان  ــوند. اي ــزه يا نرم افزارهاي فروش ش مكاني
ارديبهشت تمديد شد و هم اكنون بار ديگر تا پايان خرداد تمديد 
ــت. داشتن اين ابزار مكانيزه به اين منجر مي شود كه  شده اس
ــده و ــاي صنفي ثبت ش ــد و فروش هاي واحده ــام خري  تم

 هر سه ماه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد. 
 ادامه اعتراض طالفروشان

ــر در عين اين كه  ــال و جواه ــندگان ط ــا اين حال فروش ب
ــه برگي و صندوق هاي  ــد تنظيم و ارائه فاكتورهاي س معتقدن
مكانيزه فروش طال، كار شايسته اي است و بايد آموزش الزم 

ــندگان هم ارائه شود، مي گويند فروشندگان كالن و  به فروش
عمده طال و جواهر ، همچنان  فقط  به ارائه فاكتور هاي قديمي 
ــنده مي كنند تا جايي كه شايد  ــخصات كافي، بس و بدون مش
ــوم مد نظر اتحاديه و  ــد آنها فاكتوري به مفه بتوان مدعي ش
سازمان امور مالياتي صادر نمي كنند تا از پرداخت ماليات شانه 
خالي كرده و آن  را به هر ترتيب برگردن خرده فروشان بيندازند. 
اين در حالي است كه ارائه فاكتور و سي دي براي فروشندگان 
جزء الزامي شده و در صورت اعمال تاخيري از آنها، مالياتشان 
به صورت علي الحساب منظور مي شود كه به ضررشان خواهد 
بود؛ لذا اگر قرار است تغييراتي در فاكتورها داده شود، بايد تمام 

حلقه ها بويژه فروشندگان عمده را در بر بگيرد.
ــن حال بااين كه مدت ها از ماجراي اعتراض صنف  در همي
طال و جواهر به چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده 
مي گذرد، اما ظاهرا اعتراضات آنها به اصل دريافت اين ماليات 
ــايد چالشي  ــت كه اين موضوع ش نيز هنوز فروكش نكرده اس
براي تاخيرمجدد در اجراي طرح صدور مكانيزه فاكتور فروش 
ــاس قانون ماليات برارزش افزوده،  ــوب شود. براس طال محس
ــال 92 به ــد تا اين كه س ــاله بر ميزان ماليات، افزوده ش  هر س

ــت در سال  هاي بعدي نيز هر ساله  ــيده و قرار اس  6 درصد رس
ــود. طالفروشان اخذ اين ماليات را  يك درصد بر آن افزوده ش

باعث كسادشدن كسب وكارخود مي دانند.
ــران (خيايابان  ــهر ته ــمال ش ــان ش يكي از جواهرفروش
ــت با اجراي اين قانون، قيمت جواهرآالت  ميرداماد) معتقد اس
ــاخته شده چنان رشد قيمتي مي كند كه بسياري از  و طالي س
ــاي خريد اين محصوالت از  ــداران ترجيح مي دهند به ج خري
داخل كشور، آن را از برخي كشورهاي همسايه با قيمتي كمتر 
ــادي فروش و بيكاري هنرمندان  تهيه كنند كه اين كار به كس
ــاخت و توليد جواهرآالت  ــال و مرتبط در س ــران فع و صنعتگ

ــاژ ما از بين حدود  ــد. وي مي گويد: هم اكنون در پاس مي انجام
ــرآالت، فقط ــد و فروش جواه ــاخت، تولي ــاب مغازه س  20 ب
ــدن افراد فعال  ــتر به منظور بيكار نش ــه واحد، آن هم بيش  س
ــه فعاليت خود ادامه مي دهند در  ــته، ب در صنايع مرتبط و وابس
حالي كه صرفه اقتصادي با واحدهايي است كه مغازه هايشان 

را تعطيل كرده اند. 
ــوع كه چگونه  ــري در توجيه اين موض ــال فروش ديگ ط
ــتري داشته اند  ــده، صرفه اقتصادي بيش مغازه هاي تعطيل ش
ــدي خود، هزينه  ــود 7 درص ــد: اين كه ما عالوه بر س مي گوي
ــم و در پايان، 6 درصد  ــاخت را هم بر قيمت طال اضافه كني س
ــي در  ــوان ارزش افزوده بيفزاييم كاهش محسوس هم به عن
ــبمان ايجاد كرده است بنابر اين  ــتريان و كار و كس تعداد مش
ــر ارزش افزوده را نه از جيب  ــه ناچاريم ماليات ب تقريبا هميش
ــرمايه  مصرف كننده بلكه از صندوق خود بپردازيم؛ لذا حفظ س
ــيار دشوار شده  اوليه مان با در نظر گرفتن مخارج و ماليات، بس
ــرمايه هميشگي ما  ــت. وي افزود: در حقيقت، اگر مثال س اس
ــك كيلو طال بوده حاال نمي توانيم بعد از فروش كاالهايمان  ي
ــم، در حالي كه  ــي را جايگزين كني ــم يك كيلوي ــان حج هم
ــت از كار كشيده بوديم همان ــال اخير دس  اگر مثال طي دو س

 يك كيلو طاليمان حفظ مي شد و با تورم موجود، قيمتي چند 
برابر پيدا مي كرد.

كشتي آراي درپاسخ به اين گاليه ها مي گويد: اغلب اهالي 
ــف ما با پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كنار آمده اند ولي  صن
ــود  ــتي هايي روبه رو مي ش ــر قانوني در ابتداي اجرا ، با كاس ه
ــتي ها و ضعف هايي كاهش  ــان، چنين كاس ــتر زم كه در بس
ــه اجراي تغييرات  ــت اين ك ــن اس پيدا مي كنند. اما آنچه روش
ــاي فروش طال و نصب صندوق مكانيزه فروش،  در فاكتوره

حتمي است و از اول تيرماه اجرايي خواهد شد. 

فاكتورهاي طالفروشان تغيير مي كند
استفاده از فاكتورهاي 3 برگي و سامانه مكانيزه فروش طال، از اول تابستان الزامي مي شود

ــس كل بانك مركزي گفت: با توجه به كاهش جهاني  رئي
قيمت طال، پيش خريدكنندگان سكه براي جلوگيري از ضرر 

مي توانند از دريافت سكه انصراف دهند.
ــه گزارش ايرنا، محمود بهمني در جمع خبرنگاران افزود:  ب
ــزار تومان  ــك ميليون و 250 ه ــكه را به نرخ ي ــردي كه س ف
ــاب 70 هزار تومان ماليات بر ارزش  ــد كرده با احتس پيش خري
افزوده بايد براي يك سكه تمام يك ميليون و 325 هزار تومان 
ــرخ، اگر اين فرد  ــان كرد: با اين ن ــت كند. وي خاطرنش پرداخ
بخواهد سكه خود را در بازار به فروش برساند، ضرر خواهد كرد؛ 
بنابراين اعالم كرديم كه اين افراد در اين مرحله نيز مي توانند از 

دريافت سكه هاي خود انصراف دهند. 
ــاي جهاني در روز  ــه نرخ طال در بازاره ــاره ب بهمني با اش
پنجشنبه گذشته كه حدود 1348 دالر در هر اونس بود، گفت: 
پيش بيني مي شود قيمت طال در بازارهاي جهاني كاهش يابد 
ــاس پيش بيني هاي اقتصاددانان نرخ طالي جهاني تا  و براس

1200 دالر هم كاهش خواهد يافت. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مسائل سياسي بر افزايش 
ــكه تاثيرگذار است،گفت: ممكن است مسائل سياسي  نرخ س
ــائل داشته باشد، اما اقتصاد تابع فرد  اثر كوتاه مدتي بر اين مس
ــرد و به عملكردها  ــود را به پيش مي ب ــت؛ اقتصاد كار خ نيس

حساس است و بر اساس آن عمل مي كند. 

 عوامل رشد تورم
وي در پاسخ به اين پرسش كه يكي از وعده ها كاهش نرخ 
ــش يافت، گفت: من پيش از اين  ــورم بود، اما نرخ تورم افزاي ت
اعالم كرده بودم كه نرخ تورم را از 25 به 9/8 درصد تقليل دهم 
ــاس، نرخ تورم تك رقمي شده  كه اين اتفاق افتاد. بر همين اس
بود، اما بايد بررسي كرد كه چرا نرخ تورم افزايش يافته است. 

ــي درباره اين موضوع كه آيا اجراي هدفمندي يارانه ها  بهمن
تورم را افزايش نمي دهد،  افزود: اگر تمام اين شرايط را نداشتيم 
به طور حتم نرخ تورم  هم اكنون كمتر از 5 درصد بود. بهمني در 
مورد برداشت از حساب ارزي بانك ها نيز گفت: اگر بانك مركزي 
ــت  ــاب بانك ها برداش ــت از حس به اين موضوع اعتقادي نداش
ــت كه بانك مركزي گزارش خود را در  نمي كرد؛ اين درحالي اس

اين خصوص به سازمان هاي نظارتي ارائه كرده است. 
ــت  رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اين كه پول برداش
شده از حساب بانك ها در بخش ارزي به حساب هاي شخصي 
واريز نشده بلكه به حساب خزانه رفته است،  افزود: پيش از اين 
ــوال مي كردند كه مابه التفاوت هاي  خبرنگاران مرتب از ما س
برداشت شده از محل ارزهاي پرداخت شده به بانك ها چه شده 

و به كجا رفته است. 
ــك مركزي به مدت  ــه 80 بازرس بان ــان اين  ك ــا بي وي ب
ــي هايي را در اين خصوص انجام داده اند و در  ــش ماه بررس ش

ــت و به  ــاب بانك ها برداش نهايت 32 هزار ميليارد ريال از حس
خزانه واريز شد،  گفت: در واقع اين مبلغ به بيت المال بازگردانده 
ــي كه ارز 1226 توماني يا 1150 توماني را در بازار  ــده، كس ش
ــت، بايد مابه التفاوت را بازپس  به نرخ 1700 تومان فروخته اس
ــه بگويند بايد اين پول را به بانك ها  ــد. با اين وجود اگر هم ده
ــم، اين كار را خواهيم كرد؛ حتي اگر بگويند پنج برابر  بازگرداني
ــخ به  آن را نيز برگردانيد، اين كار را انجام مي دهيم. وي در پاس
اين پرسش كه آيا معتقديد اين برداشت كار درستي بوده است، 
اظهار كرد: اگر اعتقاد نداشتيم اين برداشت را انجام نمي داديم. 
آن طرف قضيه را بايد نگاه كرد؛ كساني كه معتقد به آن نيستند 

نيز بايد ثابت كنند كه اين كار درست نبوده است. 
چاپ اسكناس درشت از دستور كار خارج شد

ــاماندهي  ــزي همچنين درباره س ــس كل بانك مرك رئي
شعب بانك هاي جديدالتاسيس به پايگاه اطالع رساني دولت 
ــعب داشتند، شعب آنها را  اظهار كرد: بانك هايي كه بي رويه ش
كاهش مي دهيم تا متعادل شوند و بانك هايي كه تعداد شعب 
ــه واحد ندارند،  ــاب مي كند در مناطقي ك ــت، ايج آنها كم اس
ــاره برنامه دولت براي چاپ  ــعب جديد ايجاد كنند. وي درب ش
اسكناس 20هزار توماني نيز گفت: فعال تصميمي براي چاپ 
ــت از جمله 20 هزار توماني نداريم و اين  ــكناس هاي درش اس

موضوع از دستور كار خارج شده است.

بهمني: پيش خريدكنندگان سكه مى توانند انصراف دهند
رئيس بانك مركزى مى گويد قيمت جهاني طال بيشتر كاهش مي يابد و اين افراد ضرر خواهند كرد

 نمايشگاه هاي خودرو
 برچسب اعتماد دريافت مي كنند

ــگاه داران اتومبيل گفت:  ــوري نمايش رئيس اتحاديه كش
ــيون هيات عالي  كليات طرح ثبت معامالت خودرو در كميس
نظارت به تصويب رسيد و به تمامي نمايشگاه د اران مورد تائيد 

برچسب «نمايشگاه دار مورد اعتماد شما» اعطا مي شود.
ــن زماني افشار در گفت و گو با فارس اظهار كرد: نصب  حس
اين برچسب در نمايشگاه اتومبيل نشانه انجام معامالت رسمي 

و قانوني در واحد صنفي مربوط خواهد بود.
ــگاه داران خودرو  ــه داد: از اين پس تمامي نمايش وي ادام
ملزم به ثبت نام در اين سامانه، دريافت برچسب «نمايشگاه دار 

مورد اعتماد شما» ثبت قرارداد و صدور كد رهگيري هستند.
رئيس اتحاديه كشوري صنف فروشندگان و نمايشگاه داران 
ــرايطي را فراهم خواهد كرد كه  ــامانه ش اتومبيل گفت: اين س
ــتفاده كنندگان ديگر جايگاهي در بازار  كالهبرداران و سوءاس
ــوزه خودرو به  ــند و معامالت ح ــته باش معامالت خودرو نداش

صورت رسمي صورت گيرد.
ــازي فرآيند انجام معامالت خودرو،  وي افزود: يكسان س
ــازي فعاليت  ــاال بردن ضريب امنيت معامالت، استانداردس ب
ــاي صنفي، جلوگيري از تخلفات و فروش يك خودرو  واحده
ــازي اطالعات خودرو و متعاملين، حفظ  به چند نفر، شفاف س
حق و حقوق اعضاي داراي پروانه كسب و  حذف قولنامه هاي 
ــليقه اي و متحدالشكل شدن آنها   از جمله مزاياي  دستي و س

اين طرح است.

مركز پژوهش ها: 
 كسري بودجه امسال 

65 هزار ميليارد تومان است
ــه 92 را حدود ــري بودج  مركز پژوهش هاي مجلس كس

 65 هزار ميليارد تومان برآورد كرده است.
ــه و بودجه  ــر مطالعات برنام ــا، مدير دفت ــه گزارش ايلن  ب
مركز پژوهش هاي مجلس گفت: با توجه به كاهش صادرات 
ــاي نفتي  ــوص كاهش درآمد ه ــن خص ــام و در همي نفت خ
ــري از افزايش نرخ ارز كه از ــراي جبران اين كس ــه 92 ب  بودج

 1226 تومان به 2450 تومان رسيد، استفاده شده است.
محمد قاسمي در پنل تخصصي بيست وسومين همايش 
ــه بودجه اي كه به  ــي و ارزي با بيان اين كه اليح ــاالنه پول س
ــد تغيير خاصي بكند،  ــود معموال نمي توان مجلس ارائه مي ش
ــاس شكل اصلي اليحه بودجه در مجلس  گفت: بر همين اس
ــد تغييرات جزئي  ــود و مجلس در نهايت مي توان  حفظ مي ش

در آن ايجاد كند.
ــان كرد: در اليحه بودجه 92 ميزان درآمد ها  وي خاطرنش
ــده  و هزينه ها حدود 165 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته ش
ــت كه مقداري از آن در رديف هايي به صورت پنهان بود و  اس

مجلس آن را به 235 هزار ميليارد تومان رساند.
ــمي افزود: با توجه به اين كه صادرات نفتي ما كاهش  قاس
ــت، بنابراين ارز حاصل از فروش نفت نيز كاهش  پيدا كرده اس
ــد،  ــاي حاصل از آن كه در بودجه ديده مي ش ــه و درآمد ه يافت
ــده است بر همين اساس براي جبران اين مبلغ از محل  كم ش
ــال گذشته 1226 تومان بود و امسال به  افزايش نرخ ارز كه س

2450 تومان رسيد اين  كسري جبران شده است.
ــاس بودجه  ــادي افزود: البته براس ــناس اقتص اين كارش
ــته  ــال 91، 30 درصد افزايش داش ــبت به س 92 ماليات ها نس
و حامل هاي انرژي نيز 40 درصد افزايش قيمت خواهد داشت 
و از محل فروش شركت هاي دولتي نيز 15 هزار ميليارد تومان 

درآمد در اليحه بودجه در نظر گرفته شده است.
ــه و بودجه مركز پژوهش هاي  ــر دفتر مطالعات برنام مدي
ــان كرد: با توجه به افزايش حقوق كاركنان  مجلس خاطرنش
ــده  ــه مبلغ 16 هزار ميليارد تومان خواهد بود، پيش بيني ش ك
است كسري بودجه در سال 92، 65 هزار ميليارد تومان باشد.
قاسمي با بيان اين كه بودجه فعاليت هاي عمراني در اين اليحه 
كاهش پيدا كرده است، گفت: در صورتي كه اتفاق حادي بيفتد 
ــدت پيدا كند و بانك مركزي نيز نتواند تورم را  يا تحريم ها ش

كنترل كند، احتمال افزايش تورم بسيار باال مي رود.

 استاندارد: مردم چاي
 با بسته بندي خارجي نخرند

ــازمان ملي  ــتانداردهاي س ــارت براجراي اس ــاون نظ مع
ــر واردات گندم از هند  ــا رد اخباري مبني ب ــتاندارد ايران ب اس
ــم از خريد چاي با  ــالم كرد: از مردم مي خواهي ــتان اع و پاكس

بسته بندي خارجي خودداري كنند.
ــوص اخبار ــا ايرنا درخص ــي در گفت و گو ب ــادر كاظم  به
ــاي تاريخ  ــدم آلوده و چ ــر واردات گن ــده مبني ب ــر ش  منتش
ــور  ــته، تاكيد كرد: تاكنون هيچ گندمي از دو كش مصرف گذش

هند و پاكستان وارد كشور نشده است.
وي يادآور شد: بحثي براي واردات صد هزار تن گندم از اين 
كشورها مطرح بود كه در مراحل بررسي است و هنوز عملياتي 
ــت و اگر مجوز واردات آنها صادر شود، بررسي الزم  ــده اس نش

براي اطمينان از سالمت آن صورت خواهد گرفت.
ــته در بازار  كاظمى در مورد وجود چاي تاريخ مصرف گذش
ــت و  نيز اظهار كرد: واردات و توزيع چاي نيز تحت نظارت اس

چاي سنواتي موجود در انبارها، قابل توزيع نيست.
ــاره به اين  ــتاندارد با اش ــازمان اس ــئول س ــن مقام مس اي
ــوص عرضه چاي ــون موردي درخص ــازمان تاكن  كه اين س
 تاريخ مصرف گذشته مشاهده نكرده است، گفت: ممكن است 

اين نوع چاي به صورت غيرقانوني وارد كشور شده باشد.
ــته بندي داخلي  ــت: از آنجا كه واحدهاي بس ــي گف كاظم
ــبت  ــتند، به مردم توصيه مي كنيم  فقط نس تحت كنترل هس
به مصرف چاي هاي با بسته بندي داخلي اقدام كنند و از خريد 

چاي با بسته بندي خارجي خودداري كنند.

 پرسش  شوراي رقابت از بانك مركزي
درباره ارز مبادله اي خودروسازان

ــراي تعيين تكليف ميزان  ــال نامه  فوري خود به بانك مركزي ب ــوراي رقابت از ارس ــس ش رئي
اختصاص ارز مبادله اي به خودروسازان خبر داد و گفت: تنها منبع اطالعاتي از ميزان اختصاص ارز 

به خودروسازان بانك مركزي است كه هنوز پاسخي به نامه نداده است.
جمشيد پژويان در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اين كه اكنون تمام خودروسازان معتقدند همه 
اجزا و لوازم خودروهاي توليدي خود را با ارز آزاد خريداري مي كنند، اظهار كرد: اين امر هنوز براي 
ــت، چرا كه بانك مركزي از ارائه ارز مبادله اي به خودروسازان خبر  ــوراي رقابت با ابهام مواجه اس ش
مي دهد.وي افزود: براي كسب اطالع از اين موضوع نامه فوري را به بانك مركزي ارسال كرده ام تا 

اين نهاد پولي و مالي كشور جزئيات اختصاص ارز مبادله اي به خودروسازان را روشن كند.
ــوراي  ــخي را به ش ــوراي رقابت ضمن بيان اين مطلب كه هنوز بانك مركزي پاس رئيس ش
ــب ميزان اختصاص ارز به  ــت، اضافه كرد: تنها منبع اطالعاتي ما براي كس رقابت اعالم نكرده اس
ــت به نحوي كه اگر مشخص شود خودروسازان تا چه ميزان از ارز  ــازان بانك مركزي اس خودروس
ــتورالعمل قيمت بقيه خودروهايي كه ارزبري  ــتفاده كرده اند تعيين دس مبادله اي براي واردات اس
بااليي دارند با سهولت بيشتري همراه خواهد شد.پژويان تصريح كرد: اكنون بانك مركزي به دليل 
ارسال نكردن اطالعات خودروسازان، در آناليز قيمتي بقيه خودروها با مشكالتي مواجه شده است 
كه اميدوارم در هفته جاري اين موضوع برطرف شده و با ارسال اطالعات مورد نياز بانك مركزي، 

بازار از بالتكليفي قيمتي اين خودروها خارج شود.
رئيس شوراي رقابت با بيان اين كه در جلسه آخر اين شورا هيچ بحثي در رابطه با خودرو صورت 
نگرفته است، گفت: تا زماني كه بانك مركزي نرخ تورم بخشي خودروهاي باقيمانده را اعالم نكند 

شورا تصميم جديدي نخواهد گرفت. 
ــاي باقيمانده به  ــي خودروه ــبه نرخ تورم بخش ــح كرد: بانك مركزي براي محاس وي تصري
ــازان خواستيم تا اين اطالعات را در اختيارشان  ــت كه ما از خودروس اطالعات جديدي احتياج داش

بگذارند تا تكميل شدن بررسي ها نرخ تورم بخشي زودتر اعالم شود. 
وي زمان دقيق مشخص شدن قيمت خودروهاي باقيمانده را منوط به پايان يافتن محاسبات 

بانك مركزي دانست.
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