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الریجانی :معضل نقدینگی  1500هزار میلیاردی
ربطی به مسائل هستهای و ترامپ ندارد
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ارز وطال

اخبار

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

فضای کسب و کار در بهار نسبت به زمستان
 96نزولی بود

حســین بردبار -رئیس اتاق بازرگانی ایران از روند نزولی
فضای کســب و کار در بهار امسال نســبت به زمستان 96
خبر داد.به گزارش خراســان ،غالمحسین شافعی ،دیروز
در نشســت هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد:امروز
بیش از پیش آثار اصالح نشدن ساختارهای معیوب حاکم
بر اقتصاد کشور ،در بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور
قابل رویت اســت و یکی از آنها بازار و تقاضــای ارز در این
بازار برای واردات مواد اولیه و تأمین ماشــینآالت صنعتی
است که کشور را متأســفانه با یک تقاضای کاذب و بیش از
حد نرخ ارز روبهرو کرده است.رئیس اتاق بازرگانی ایران با
بیان این که در کنار موانع خارجی و تحریمها ،موانع داخلی
ایجاد نکنیم ،افزود  :بر اساس بررسیها و آمار اتاق بازرگانی
ایران ،فضای کسب و کار در بهار امسال نسبت به زمستان
سال گذشته بدتر شده است.شافعی با اشاره به بیانات مقام
معظم رهبری در جلســه با رئیسجمهــور و اعضای کابینه
گفت :ایشــان مجدد در آن جلســه بر تولید و داشتن نقشه
راه و همچنین بر ضــرورت تقویت بخــش خصوصی تأکید
کردند.رئیس اتــاق بازرگانی ایران اظهار کرد :متاســفانه
باید معترف شــویم کــه مــا در این زمینــه از دقــت و جدیت
کافی برخــوردار نبودهایم و امــروز نبــود برنامهریزیهای
مناســب و بخش خصوصی ضعیف برایمان پاشــنه آشــیل
شــده است.شــافعی گفت :ما هر زمــان با مشــکلی مواجه
شــدهایم ،ســختافزار و چارچوبهای ســازمانی را ایجاد
کردهایم و به پیچیدهتر کردن بوروکراســی اداری مشغول
شــدهایم .این ســازمانها را چنان در پوســتههای سنگین
قرار دادهایــم و بر آنها چارچوبهــا و معیارهایی غیرقابل
انعطاف اســتوار کردهایم که عم ً
ال نهتنها نقشه پیشبرنده
را از ایــن ســازمانها گرفتهایــم که خــود این ســازمانها،
تشکلها را تبدیل به زنجیرهای کردهاند که همان حداقل
حرکت اقتصادی کشــور را اگر متوقف نکرده باشــد ،حتم ًا
کند کرده یا به انحراف کشــانده است.شافعی اظهار کرد:
متأسفانه از این بابت ما مسبب اتالف منابع مالی و انسانی
فراوانی شــدهایم .ســازمانها و نهادهای موازی بســیاری
ایجاد کردهایم که مسبب بخشی از فساد و ناکارآمدیهای
امروزی اقتصاد شده است.

ادعای مهر درباره مجوز خاص وزیر صنعت
به یک شرکت برای واردات خودرو
فســاد در واردات خــودرو توســط عوامــل دخیــل در ثبــت
ســفارش ،در حالی به ســوژه داغ رســانهها تبدیل شده که
خبرگزاریمهرباانتشاریکسندتازهمدعیشدوزیرصنعت
حمایتی ویژه و خالف قانون از یک واردکننده خودرو انجام
داده است.طبق این گزارش ،این سند نشان میدهد وزیر
صنعت سال گذشته دســتور داده با یک واردکننده خودرو
 که فاقد نمایندگــی از شــرکت اصلی بــوده و طبق اعالمسازمان حمایت ،دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو
اســت -برای ثبت ســفارش و ترخیص خودرو از گمرک ،در
زمــان ممنوعیت ،همراهی شــود .نامهای کــه تصویر آن در
خبر آمده ،نشــان میدهد یکی از شــرکتهای غیررسمی
واردکننده خودرو در تاریخ  7شهریور  ،96در نامهای به وزیر
صنعت با اشاره به ابطال ثبت سفارشهای این شرکت پس
از ابالغ دســتورالعمل معاون اول رئیس جمهور ،خواستار
مجوز برای واردات هزار و  165دستگاه خودرو شده است.
بر اســاس گزارش مهــر ،این نامه کــه دقیقا مصــادف با روز
معارفه وزیر در وزارت صنعت نگارش شــده ،با فاصله کمتر
از سه روز یعنی در تاریخ  10شهریور  96از سوی وزیر پاراف
میشــود و جالبتر این که یک روز پس از دســتور وزیر ،تازه
در دبیرخانــه وزارت صنعــت در تاریــخ  11شــهریور  96به
ثبت میرســد.وزیر صنعــت در هامش این نامــه ،خطاب به
مجتبی خسروتاج ،رئیس ســازمان توسعه تجارت این گونه
مینویســد« :اگر ثبت ســفارش صورت گرفته و تعهداتی به
مشتریان ایجاد شده است نباید لطمه بخورد حتی اگر درآمد
اتفاقی به وجود آیــد .وظیفه نظام مالیاتی اســت که حقوق
حقه اش را اخذ کند».در ادامه گزارش مهر آمده اســت :در
این نامه و هامش انجام شده توسط وزیر صنعت نکات مهم و
قابل تاملی به شرح زیر وجود دارد:
 -1درحالی که در این نامه ،شرکت مذکور ذکر کرده که ثبت
ســفارشها طبق قانون باطل شده اســت ،ولی وزیر صنعت،
رسما اعالم میکنند که «اگر ثبت سفارشــی صورت گرفته و
تعهداتی به مشــتریان ایجاد شده اســت نباید لطمه بخورد»؛
سوال این جاست که آیا این به معنای اعطای رانت غیرقانونی
بزرگ به یک واردکننده غیررســمی نیســت؟ بر چه اساســی
شرکت مذکور از قوانین جاری کشور مستثنا شده است؟
 -2یکی از نــکات قابــل توجه دیگر این اســت که شــرکت
مذکــور تلویح ًا اعــام میکنــد که حــدود  ۶۴۰دســتگاه
خودرو به مشتریان ایفای تعهد کرده اســت .این به معنای
پیش فروش خودرو است .این پیش فروش در حالی انجام
شده که سازمان حمایت رسم ًا در سال گذشته درباره پیش
فروش غیرمجاز شرکت مذکور تذکر کتبی داده بود .حال
سوال این جاست که چرا باید از یک شرکت با سابقه تخلف
در پیش فروش خودرو (به اســتناد نامه سازمان حمایت)،
چنین حمایت خاصی صورت گیرد؟
 -3در هامش وزیر صنعت ،به حضور نمایندگان غیررســمی
در بازار اشــاره دقیق و علمی شــده اســت .وزیر بــه صراحت
اعالم کردهاند که حضور نمایندگان غیررسمی در بازار مایه
تعدیل قیمتها حتی قیمت نمایندگی است .حال سوال این
جاست که چرا از سال گذشته تاکنون فعالیت این شرکتها
ممنوع شده که این موضوع منجر به ایجاد انحصار و افزایش
قیمت در بازار شــده اســت؟ به طوری که صرفا چند شرکت
خاص بیشترین بهره را از اعمال سیاستهای دولت بردهاند.
هر چه بیشــتر در این نامه و پــاراف وزیر محتــرم تامل و دقت
شود ،سواالت و ابهامات بیشــتری به ذهن میرسد .این که
وزیر مدافع کدام بخش خصوصی هستند؟ اهمیت این نکته
وقتی مضاعف میشود که بدانیم شــرکت مذکور از حامیان
اصلی یکی از نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری ســال
گذشته بوده است .نامزدی که اتفاقا وزیر صنعت ریاست ستاد
انتخاباتی او را بر عهده داشت!
گزارش خبرنگار مهر حاکی است که چند ماه پس از این نامه،
آقای «م .ر» طی حکمی از ســوی وزیر صنعت ،به عنوان عضو
هیئتاندیشــه ورزی وزارت صنعت منصوب شــد .همچنین
در اواخر ســال گذشــته مقرر شــده بــود فرد مذکور ،مشــاور
خودرویی کمیسیون اصل  ۹۰شود که با روشنگری رسانهها
این موضوع منتفی شد.
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درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم
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فارس  -الریجانی رئیس مجلس در همایش مســئوالن وزارت خارجه با بیان این که چالشهای حوزه اقتصادی ربطی به سر و صدای ترامپ ندارد ،افزود:
نقدینگی  1500هزار میلیاردی هم ربطی به مســائل هســتهای و ترامپ ندارد بلکه اشــکاالت درونی اقتصاد ماســت .وی افزود :مشکالت صندوقهای
بازنشستگی به مرور زمان به وجود آمدند که اگر سامان دهی نشوند ظرف مدت 10سال آینده 50درصد بودجه عمومی کشور صرف آنها خواهد شد.

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

2/660/000

28.500.000

) 1/500/000( 32.500.000

15.500.000

7.700/000

(دالر)

مقدار

108.830

2.666/500

30.190.000

) 1/085/000( 32.595.000

16.030.000

8.020/000

)0( 1.231

تغییر
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ثبت رکوردها و وعدههای جدید دربازار ارز و سکه

 2طرح  2فوریتی برای کنترل تب قیمت و اجاره مسکن

رئیسکمیسیون اقتصادی :تا 2هفته آینده نوسان قیمتها و مشکالت ارزیکاهش مییابد

اعمال سقف 10درصد برای افزایش اجاره و وضع مالیات بر عایدی معامله مسکن

افزایش قیمت ارز ،ســکه را به ســه میلیــون و  275هزار
تومان و طال را به حدود  266هزار تومان رساند .در این
حال ،فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری  300نفر
از مخالن بازار ســکه و ارز در بازار فیزیکی و مجازی خبر
داد .اما رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس ،با اشاره به
تصمیمات اتخاذ شده در نشست شورای عالی اقتصاد،
وعده داد در دو هفته آینده نوسانات قیمتها و مشکالت
ارزی کاهش یابد.دیروز بازار سکه ،رکوردهای جدیدی را
ثبت کرد و نرخ هر سکه امامی به حدود سه میلیون و276
هزار تومان رسید .به گزارش خراسان ،دیروز بعد از ظهر
نرخ سکه امامی با رشد  119هزار تومانی ،به حدود سه
میلیون و  276هزار تومان صعود کرد تا رکورد جدیدی
را در قیمت ســکه به ثبت برســاند و حباب قیمتــی آن تا
بیش از  700هزار تومان برســد .درایــن زمینه ،هر گرم
طالی  18عیار نیز با  137هزار و  400تومان افزایش،
به حدود  266هزار تومان رسید .همزمان ،نرخ ارزها در
بازار نیز روند صعودی را نشان داد .به طوری که هر یورو
با  391تومان افزایــش ،به رقم  10هــزار و  514تومان
رسید .هر دالر در بازار غیر رسمی نیز روندی صعودی را
طی کرد .به نظر میرســد افزایش نرخ سکه در روزهای
جاری ،بیشــتر تحت تاثیر جو روانی بازار قــرار گرفته که
عمدت ًا ناشــی از نرخ ارز اســت .با این حال ،در شرایطی
نــرخ ارز در روزهای اخیــر در بازار روند صعودی داشــته
اســت که یکی از پایههای مهم روانی ایــن موضوع که به
شایعه حذف ارز مســافرتی بر میگردد ،در کش و قوس
تصمیم گیری قرار دارد.این افزایش نرخها در حالی رخ
میدهد که بخشــی از بازارهای کاالیی داخلی حیران و
نگران ،تحوالت قیمتی ســکه و ارز را دنبال میکنند و از
آن سو ،قیمتها در بازار ارز و طال ،بدون آن که وزن بازار
به درستی معلوم باشد ،سوار بر امواج روانی و بازارگرمی
برخی دالالن در حال نوسان و صعود است.
▪دستگیری  300نفر از مخالن بازار سکه و ارز

دیــروز همچنین جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامی از
شناســایی و دســتگیری حدود  300نفر از افراد موثر در



...

اقتصاد بینالملل

ایجاد اختــال و بی نظمی در بــازار ســکه و ارز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایبنا ،اســکندر مومنی با بیان این
که به طور کامل و با بــه کارگیری تمام ابــزار و ظرفیتها
از خروج غیرقانونی ارز ،ســکه و طال جلوگیری میشود،
اظهار کرد :در صدد هســتیم باندها و شبکههای بزرگ و
افرادی که در بی نظمی و اخالل در بازار ســکه و ارز موثر
هستند ،شناســایی و دستگیر شــوند و تاکنون  ۳۰۰نفر
از افراد موثر در ایجــاد اختالل و بی نظمــی در این حوزه
شناســایی و دســتگیر شــدهاند و پروندههای این افراد یا
تکمیل شــده یا در حال تکمیل شدن است .وی در بخش
دیگری از ســخنانش یــادآور شــد :برخــی از شــبکهها و
کانالهای اجتماعی که بــه باندهای بزرگ و اخاللگران
این حوزه مربوط هستند و نیز التهاب آفرینی میکردند،
مســدود و اعضای اصلی کانالهــای مزبور شناســایی و
دستگیر شدند.در این حال ،رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس با اشــاره به تشکیل شــورای عالی اقتصاد گفت:
انتظار داریم طی دو هفته آینده روند نوســانات قیمتها
و مشــکالت ارزی کاهــش یابد.بــه گزارش مهــر ،محمد
رضا پــور ابراهیمی اظهارکرد :شــورای عالی هماهنگی
اقتصادی قــوا کار خود را به صــورت منظــم در دو بخش
جلسات اصلی با حضور روســای سه قوه و جلسات فرعی
با حضور مســئوالن اقتصادی برگزار میکند و با توجه به
تصمیمگیریهایپیگیرانهوحمایتیتصورمیکنیمطی
دو هفته آینده روند بهبود وضعیت اقتصادی آغاز شود.



...
مسکن

وزیــر راه و شهرســازی در نامهای بــه معــاون اول رئیس
جمهور خواســتار اصالح قانون روابط موجر و مســتاجر
و وضــع ســقف  10درصدی بــر نــرخ افزایش اجــاره در
قراردادهای اجــاره تمدیدی شــد .همزمــان از مجلس
هم خبر میرســد که طرح وضــع مالیــات  20درصدی
بر عایدی حاصــل از خرید و فروش مســکن تهیه و راهی
هیئت رئیســه شــده اســت.مهر گزارش داد کــه عباس
آخونــدی در نامهای به معــاون اول رئیــس جمهور چهار
پیشــنهاد را در قالب افــزودن الیحهای جدید بــه قانون
روابط موجــر و مســتاجر ارائه کــرد .این قانــون مصوب
ســال  1376اســت .آخوندی تاکید کرده است که این
طرح بــرای بررســی و "تصویب فــوری" در هیئت محترم
وزیران و ارسال آن به مجلس در قالب الیحه دو فوریتی،
تقدیم میشــود .ماده واحده و تبصره اصلی این طرح به
این شرح است« :مســتاجران کلیه قراردادهای رسمی
یا عادی اجاره واحدهای مســکونی از زمان تصویب این
قانون میتوانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد
با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند :تبصره
 :۱قیمت اجاره بها حداکثر تا  ۱۰درصد نسبت به اجاره
بهای قبلی از طــرف موجر در زمان تمدیــد قرارداد قابل

شاخص کل

افزایش است .چنان چه با تقاضای افزایش  10درصدی
مبلغ اجاره ،مســتاجر موافقت ننمایــد واحد قابل تخلیه
اســت و رســیدگی به این موضوع در صالحیت شــورای
حل اختالف میباشد».به این ترتیب در صورت تصویب
این پیشنهاد در دولت و بعد مجلس ،چنان چه قرار باشد
قرارداد اجارهای تمدید شــود ،موجر درنهایت میتواند
 10درصد به اجاره قبلــی بیفزاید.همزمــان و در حالی
که چندی اســت موضوع وضع مالیات بر عایدی سرمایه
نقل بســیاری از محافل کارشناســی اســت و مورد توجه
بســیاری از نماینــدگان مجلس هم قــرار گرفته اســت،
خبرگــزاری مهــر از تقدیــم طــرح دو فوریتــی مالیات بر
عایدی مسکن و زمین به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
به گزارش مهر ،سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
هفته قبل از تدوین این طرح دو فوریتی خبر داده و گفته
بود که محور این طرح ،دریافت مالیات بر عایدی سرمایه
از امالک غیرمصرفی است.اگرچه جزئیات این طرح به
صورت رسمی منتشر نشده است اما یک مقام مسئول در
گفت وگو با خبرگزاری مهر توضیحاتی ارائه کرده است.
محورهای مهم این طرح ،بر اســاس گفتههای این مقام
مسئول به این شرح است:

ثبت قیمــت معامله در هنگام خرید و فروش ملک ،قیمت فروش باید در سند ملک درج شود.
سند

معافیت اولین معامله

خانههای موجود کال در اولین نقل و انتقال سند ،از پرداخت مالیات معاف هستند.

معافیــت خانههــای خانههای نوســاز بعد از صدور پروانه ســاخت به مدت پنج ســال از پرداخت مالیات معاف
خواهند بود.
نوساز
معافیــت خانــه اصلی کسی که میخواهد خانه را بفروشد در زمان فروش در محضر اعالم میکند که این خانه،
خانه اصلی فرد است یا خیر .اگر خانه اصلی باشد معاف است و اگر خانه اصلی نباشد ملزم
(مسکونی)
به پرداخت مالیات میشود.
معافیــت معاملــه در هر فرد ،هر دو سال یک بار هم میتواند بدون پرداخت مالیات ،خانه اصلی را عوض کند.
فاصله بیش از دو سال درواقع هر دوسال ،یک خانه برای فروش از پرداخت مالیات بر عایدی معاف است.
نرخ مالیات



نرخ مالیات 20درصدی است؛ یعنی بهاندازه 20درصد مابه التفاوت قیمت فروش و خرید
مالیات دریافت میشود.

...
تجارت



...

ارز و طال

جنگ لفظی نمایندگان آمریکا
و فرانسه در اجالس G20

 ۴۰۰پزشک در تهران بنگاه معامالت
امالک دارند

تغییر چشمگیر تجارت با عمان؛
واردات از عمان  ۴برابر شد

ارز بگیران متخلف مجازات
میشوند

وزیر اقتصاد فرانسه در اجالس وزیران کشورهای
گروه 20گفت :آمریکا بر اساس قانون جنگل رفتار
میکند .به گزارش فارس به نقل از تلگراف ،در این
نشســت ل مایر وزیر اقتصاد فرانسه در سخنرانی
خود درخواستهای دولت ترامپ در این زمینه را
رد کرد .منوخین وزیر خزانهداری آمریکا در پاسخ
گفت که آمریکا از خواستههای خود عقب نشینی
نمیکند و چین و اتحادیه اروپا باید به تجارت آزاد،
عادالنه و متقابل احترام بگذارند .ل مایر در پاسخ
به ســخنان منوخین گفــت :آمریکا باید به ســمت
منطق و عقل بازگــردد.وی افزود :ما در حالی که
یک اسلحه روی سرمان نشــانه گرفته شده است
مذاکره نمیکنیــم .اروپــا انتظــار دارد ترامپ در
رفتار خــود تغییــر ایجاد کنــد در غیر ایــن صورت
چارهای جز اقدام متقابل نخواهد داشت.

رئیــس اتحادیــه مشــاوران امالک اســتان تهران
از بنگاه داری  ۴۰۰پزشــک در تهــران خبر داد.
مصطفی قلــی خســروی در گفــت وگو بــا مهر به
فعالیت  ۴۰۰پزشک در صنف مشــاوران امالک
تهران اشــاره کرد و افــزود :این افــراد همزمان با
اشــتغال در بخش طبابت ،در بخش واسطه گری
ملک نیز فعالیت میکنند و دارای بنگاه معامالت
امــاک هســتند .وی دربــاره ترکیــب مشــاوران
امالک تهران ،همچنین گفت ۴۰ :درصد اعضای
صنــف در پایتخت مهنــدس عمران هســتند .وی
افــزود :همچنین بیــن  ۱۰۰تا  ۱۲۰تــن از بنگاه
تلبس
داران مسکن روحانی هستند و همزمان با ُ
به لباس روحانیت در صنف خرید و فروش امالک
نیز مشــغول فعالیتاند .به گفته وی  ۳۵۰نفر از
مشاوران امالک پایتخت از بانوان هستند.

بررســی تجارت خارجــی ایــران و عمــان در بهار
امسال نشان میدهد :در ســه ماه نخست امسال
 ۷۳۴هــزار تــن کاال بــه ارزش  ۲۲۳میلیون دالر
از ایــران به عمان صادر شــده اســت کــه حاکی از
افزایش  ۵۵درصدی حجم و  ۶۲درصدی ارزش
صادرات به این کشــور اســت .به گزارش ایســنا،
در بخــش واردات نیــز در بهار امســال  ۲۶۴هزار
تــن کاال بــه ارزش بیــش از  ۲۲۰میلیــون دالر از
عمان بــه ایران وارد شــده اســت که از نظــر وزنی
 ۵۱۱درصد و از نظــر ارزش  ۳۴۵درصد افزایش
را تجربه کرده اســت .گفته میشــود بعــد از تیره
شــدن روابط بــا امــارات تالشهایی بــرای تغییر
هاب تجاری کشــور از دبی و افزایــش مبادالت با
عمان که روابط سیاسی نزدیک تری با ایران دارد
انجام شده است.

باشــگاه خبرنگاران جوان -وزیر صنعت درباره
انتشــار اســامی دریافتکننــدگان ارز چهار هزار
و  200تومانی ،اظهــار کرد :با ارســال نامهای به
بانک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران اعالم
کرده ایم ،با انتشــار اســامی کلیه افــرادی که ارز
چهــار هــزار و  200تومانــی دریافــت میکننــد،
موافق هستیم و باید اسامی دریافت کنندگان ارز
چهار هزار و  200تومانی در سایت بانک مرکزی
به اطالع عموم برســد .شــریعتمداری با تاکید بر
این که اســامی دریافت کننــدگان ارز چهار هزار
و 200تومانــی بایــد در اختیــار ســازمان گمرک
نیز قرار بگیرد ،تصریح کــرد :گمرک از این طریق
میتواند ظرف مدت معین در صورتی که کاالهای
مورد نیاز کشــور از محل تخصیص ارز وارد نشده
باشد ،به تعزیرات حکومتی اعالم جرم کند.

وزیر اقتصاد ضمن هشدار به فراریان مالیاتی خبر داد:

وزیر اقتصاد از شناســایی بیش از دو هــزار و  ۵۰۰فراری
مالیاتی و سه هزار شرکت صوری و همچنین صدور برگه
مالیاتی  9هــزار میلیارد تومانی بــرای بانکها خبر داد و
گفت :علیه دارنــدگان کارتهای بازرگانــی اجارهای به
مراجع قضایی اعالم جرم کرده ایــم و تا ریال آخر مالیات
شان را دریافت خواهیم کرد.به گزارش خبرگزاری صداو
سیما از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ،مسعود کرباسیان
با تاکید بر این کــه وزارت اقتصاد ضمــن اعالم جرم علیه
دارندگان کارتهای بازرگانی اجاره ای ،مالیات آنها را
به همراه جریمه ،تا ریال آخر میگیرد ،از شناسایی بیش

افت نسبی تعداد مستاجران
در سال 96
طبق آمارهــای بانــک مرکزی ،ســال گذشــته 25.6
درصــد از خانوارهای ایرانــی در واحدهای مســکونی
اســتیجاری زندگی کردهاند که نســبت به ســال ،95
کاهشاندکــی داشــته اســت .تقاضای اجاره مســکن
تابع عوامــل متعددی اســت کــه از آن جملــه میتوان
به تــورم عمومی ،تورم بخش مســکن ،تــورم انتظاری،
نرخ سود ،سیاستهای مسکن و ...اشــاره کرد .با این
حال بــه نظر میرســد یکــی از عوامل موثــر در کاهش
تقاضــای اجــاره در ســال « ،96شــکلگیری تقاضای
موثــر خرید مســکن از ناحیــه خانهاولیهــا و زوجهای
جــوان تحتتاثیــر تســهیالت خریــد مســکن» بــوده
است .نمودار فوق ،نســبت تعداد خانوارهای مستاجر
به کل خانوارها را در بازه  10سال اخیر نشان میدهد.
(منبع آمار :خبرآنالین)
		

...
بازارخبر

رانت  ۱۰۲۹میلیارد تومانی ارز مسافرتی
فــارس -بررســیها نشــان میدهــد ،با
پرداخت  312میلیون دالر ارز مسافرتی
در سه ماه گذشــته و با احتساب متوسط
حداقل هفت هزار و  500تومان برای هر
دالر در بازار آزاد ،دولت 1029میلیارد و 600میلیون دالر
رانت به جیب مسافران و آژانسهای مسافرتی ریخته است.

خودروی کرهای در ایران تولید میشود
ایســنا -عضو هیئت مدیره گروه صنعتی
رامک خودرو گفت :سال گذشته قرارداد
تولید سه مدل خودروی سواری در ایران با
شرکت سانگیانگ کره جنوبی منعقد شد
که مــدت زمان آن نیز هفت ســاله اســت .وی با بیــان این که
خطوط تولید خودروی تیوولی راهانــدازی و تمام تجهیزات
نصب شده است ،خاطرنشان کرد :طبق برنامهریزی صورت
گرفته ،دی ماه امسال تولید آزمایشی این خودرو آغاز میشود
و از اسفند ماه تیوولی در داخل به تولید انبوه میرسد و عرضه
خواهد شد ضمن آن که پس از آن دو مدل دیگر از محصوالت
سانگیانگ نیز در ایران تولید خواهد شد.

 6هزار و  400فقره تسهیالت خرید مسکن
در بافت فرسوده پرداخت شد
ایرنا-شرکتبازآفرینیشهریاعالمکرد:
شش هزار و  441فقره تسهیالت به مبلغ
چهار هــزار و 779میلیارد ریــال طی یک
سال به متقاضیان خرید واحد مسکونی در
بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری از محــل صنــدوق
پسانداز خانه یکم تا اردیبهشت 97پرداخت شده است.

افزایش قیمت خرید توافقی شیرخام

اعالم جرم علیه دارندگان کارتهای بازرگانی اجارهای
از دو هزار و  500فراری مالیاتی و سه هزار شرکت صوری
و همچنین از صدور برگه مالیاتی  9هزار میلیارد تومانی
برای بانکها خبر داد.کرباسیان تاکید کرد :ما در وزارت
اقتصاد و سازمان مالیاتی نهایت ســختگیری را درباره
فراریان مالیاتی خواهیم داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود :خوشبختانه اقدامات
الزم برای دریافت صورت حســابهای بانکــی تعداد دو
هــزار و  579مودی مشــکوک به فــرار مالیاتــی و رصد و
بررســی تراکنشهای ســنگین و مشــکوک بانکی انجام
شــده اســت.وی تصریح کرد :همچنین پیگیــری و رصد

شاخص

فعالیتهــای شــرکتهای صــوری و کاغــذی و پدیــده
فاکتورهای صوری و رسیدگی به مالیات بیش از سه هزار
شرکت صوری هم انجام شده است.
کرباسیان گفت :اتفاقات چند هفته اخیر درباره واردات
خودرو و کاالهای دیگر با ارز  4200تومانی تا حدودی به
نواقصی در کارتهای بازرگانی مربوط بود ،به ویژه آن که
برخی سودجویان با اقدام به دریافت کارت بازرگانی برای
تهای اقتصادی ،از طریق
افراد بی اطالع و بیگانه با فعالی 
کارت بازرگانی آن ها ،واردات انجام میدهند و پس از آن
هم فرار مالیاتی میکنند.

وزیر اقتصاد بــا تاکید بر این کــه وزارت اقتصــاد با نهایت
قــدرت در مقابل این رفتارها ایســتادهاســت ،افــزود :به
همین دلیل اقدامات الزم برای ممانعــت از فرار مالیاتی
دارنــدگان کارت بازرگانــی از طریق شناســایی مودیان
واقعی و صاحبــان اصلــی درآمــد کــه از کارت بازرگانی
اجارهای به منظور فرار مالیاتی استفاده میکردند ،انجام
شده است.وی تصریح کرد :در اجرای تبصره  157قانون
مالیاتهای مستقیم علیه این متخلفان به مراجع قضایی
اعالم جرم کرده ایم و تا ریال آخر مالیات شان را دریافت
خواهیم کرد.

مهــر -یــک مقــام مســئول گفــت :بــا
تالشهــای مســئوالن مربــوط امســال
قیمــت خریــد شــیرخام افزایــش یافت و
مطالبات دامداران پرداخت شد.

درخواست پرداخت بدهی نفتی ۲۵۰
میلیون دالری سریالنکا به ایران با چای
فارس -اتحادیه چای ســریالنکا به بانک
مرکزی این کشــور پیشــنهاد داد بدهی
 ۲۵۰میلیــون دالری نفــت بــه ایــران با
صادرات چای پرداخت شود.
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