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وزیر کشور :در تامین ارز بانک مرکزی
کوتاهی شد

...

ارز وطال

اخبار

کسب رتبه دوم جشنواره امین الضرب
توسط خبرنگارخراسان

اولیــن دوره جشــنواره فرهنگــی امیــن الضرب ،دیــروز با
حضور جمعی از فعــاالن اقتصادی و اهالی رســانه در اتاق
بازرگانــی تهــران برگزار شــد کــه درآن صاحبان آثــار برتر
رسانه ها دربخش های نوشتاری  ،دیداری و فضای مجازی
در زمینه هــای تولیــد و کارآفرینی تجلیل شدند.حســین
بردبــار ،خبرنــگار اقتصــادی روزنامــه خراســان و علیرضا
بهداد ،خبرنگار روزنامه اعتماد نیز به طور مشــترک دراین
جشــنواره حائز رتبه دوم در رشــته مصاحبه شدند .درخور
ذکر است ،این جشنواره به پاس زحمات حاج محمدحسن
امین الضرب  ،کارآفرین و بازرگان با ســابقه و موسس اتاق
بازرگانی تهران در دوره قاجاربه این عنوان نام گذاری شده
است که درآن از فعاالن حوزه تولید و کارآفرینی تجلیل می
شود.به گزارش خراسان ،رئیس اتاق بازرگانی تهران دراین
مراسم با اشاره به برگزاری دو دوره جشنوارهامینالضرب
برای معرفی کارآفرینان برتر کشور ،گفت :با برگزاری این
دو مراسم ،تصمیم گرفتیم جشنوارهای با همین عنوان در
حوزه رسانه برگزار کنیم چرا که رسانهها نیز یکی از ارکان
رشد و توسعه بخش خصوصی محسوبمیشوند .مسعود
خوانساری ادامه داد :امسال ،نخستین جشنواره فرهنگی
امینالضرب را به دنبال دو جشــنواره در حوزه کارآفرینی
برگــزار کردیم .انتخــاب نــامامینالضرب و برگــزاری این
جشــنوارهها نیز بــه این دلیل اســت که هــر مجموعهای به
هویت خویش زنده اســت .حیف اســت که شناسنامه اتاق
فراموش شــود .از این رو در طول دو ســال گذشــته تالش
کردیم ،افراد شــاخص در حــوزه کارآفرینی را شناســایی و
بهترینها را معرفی کنیم تا جوانترها بتوانند به آنان تاسی
کنند و از آن ها الگو بگیرند .عالء میرمحمدصادقی ،نایب
رئیس اتاق بازرگانی تهران و ایران و فعال قدیمی اقتصادی
کشــورنیز دراین مراســم با اشــاره به این که رســانه ها باید
فرهنــگ کارآفرینی و تولیــد را درجامعه گســترش دهند،
گفت :بسیاری از کارآفرینان درکنار کار اصلی شان کارهای
خیر فراوانی مثل ساخت مسجد و مدرســه هم انجام داده
اند درحالی که گاهی با برخی تبلیغــات منفی کارگران را
ضد آنان می شوراندند .دراین مراسم ،فریدون وردی نژاد،
مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایرنا و کامبیز نوروزی ،روزنامه
نگار پیش کسوت نیز سخنانی مطرح کردند.

مدیرعامل ایمیدرو با اعالم بازنشستگی
براساس قانون جدید خبر داد:

عرضه  ۲۰۰میلیون دالر ارز  8هزار تومانی
در سامانه نیما
حســین بردبار-رئیــس هیئــت عامل ســازمان توســعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) از تزریق بیش از
 200میلیون دالر ارز پتروشیمی ها و فوالدی ها به قیمت
هشت هزارتومان درسامانه نیما خبرداد و گفت:درصورت
تحقق ایــن موضــوع ،آرامش در بــازار ارز حاکم می شــود،
چراکه ایــن ارزهــا با قیمــت حدود هشــت هزار تومــان در
سامانه نیما عرضه شده است.به گزارش خراسان ،مهدی
کرباســیان دیروز درنشســت صمیمی با خبرنگاران اعالم
بازنشســتگی کــرد و گفــت :در ســال  ۱۳۸۸و در ابتدای
دولت دهم بازنشســته شــدم اما بــا روی کار آمــدن دولت
یازدهم ،مجدد به کار دعوت و در این ســازمان مشــغول به
کار شدم اما اکنون که قانون منع به کارگیری بازنشستگان
به تصویب رســیده اســت ،به این قانون احترام می گذارم و
اعالم بازنشســتگی میکنم.معاون وزیــر صنعت ،معدن و
تجارت گفت :از آن جا که به دلیل نوســانات و تنشی که در
بازار از اوایل امسال اتفاق افتاد ،دولت و معاون اول رئیس
جمهور تصمیم گرفتند ارز را با نرخ  ۴۲۰۰تومان به صورت
تک نرخی اختصاص دهند و پتروشیمی ها و فوالدی ها را
اجبار کردنــد که در بازار بــا همین نرخ عمــل کنند ،به نظر
می رسید از همان زمان این تصمیم یک تصمیم اضطراری
بود و تا حدی نیاز به بازنگری از حیث کارشناســی داشت.
کرباسیان ادامه داد :با توجه ویژه رئیس جمهور این سیاست
گــذاری در حــوزه ارز اصالح و هفته گذشــته بســته جدید
ارزی ابالغ شــد و آخرین اطالعیه ای که در دســت دارم در
اواخر هفته گذشته حدود  ۲۰۰میلیون دالر عرضه از سوی
پتروشیمیهاصورتگرفتهاست.ازروزگذشتهمسوفوالد
نیز ارز دولتی خود را با نرخ اعالم شده در سامانه نیما عرضه
کردند .بنابراین به نظر می رســد که آرامش بازار ارز اتفاق
میافتد ،چرا که این ارزها با قیمت حدود  ۸۰۰۰تومان در
سامانه نیما عرضه شده اســت و امیدواریم با مدیریت بانک
مرکزی همه ارز خود را عرضه کنند.کرباسیان همچنین در
خصوص صادرات مواد معدنی اعالم کرد که پس از برجام
خوشــبختانه چند اتفاق خوب افتاد و توانســتیم بازارهای
بســیار جدیدی در حوزه مس ،فوالد آلومینیوم و دیگر مواد
معدنی پیدا کنیم که این بازارها در اروپا و آسیا بودند و سبب
شد صادرات در این زمینه به  ۹میلیارد دالر برسد.

 11هزار و  800میلیارد تومان اعتبار مورد
نیاز برای تکمیل مسکن مهر
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پروژههای
مســکن مهر به  11هزار و  800میلیارد تومان اعتبار برای
اتمام نیاز دارند ،گفت :کارگروهی ویژه به ریاســت معاون
اول رئیــسجمهور و بــا حضــور وزارتخانههــای راه ،نیرو و
کشور برای حل مشکالت مسکن مهر تشکیل شده است.
احمــد اصغریمهرآبــادی در گفتوگــو بــا تســنیم با بیان
اینکه هماکنون حدود  300هزار واحد مســکن مهر باقی
مانده است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند ،افزود:
بسیاری از این واحدها آماده تحویل است ،اما به دلیل نبود
انشــعابات ،قابل واگذاری به متقاضیان نیســت.وی ادامه
داد :برای تحویل این واحدها ،دستگاههای خدماترسان
نیازمنداعتبارهستند.کارگروهیویژهدرریاستجمهوری
با حضــور وزارتخانههــای راه ،نیرو ،کشــور و ...به ریاســت
معاون اول رئیسجمهوری تشکیل شده است تا منابع مالی
مورد نیاز تامین شود.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره
به نیاز  11هــزار و  800میلیارد تومانی مســکن مهر برای
تکمیل افزود :از این رقم حدود  4800میلیارد تومان برای
ســاخت و تکمیل خدمات روبنایی مانند مدرســه ،مسجد،
کالنتــری و ...و  4000میلیــارد تومــان نیــز بــرای تامین
زیرســاختهای مربوط به آب ،برق و فاضالب نیاز اســت.
مهرآبــادی بیان کرد :حــدود  3000میلیــارد تومان باقی
مانده نیــز مربوط به محوطهســازی ،آمادهســازی و اجرای
دیوار حائل پروژههای مسکن مهر است که باید تامین شود.
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رئیس دیوان محاسبات با اشاره به پیگیری تخلفات بودجه  95خبر داد:

بازگشت  4میلیارد دالر و  13هزارمیلیارد تومان به خزانه
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت :بر اساس گزارش
تفریغ بودجه ســال  ،95چهار میلیارد دالر اعتبار ارزی و
 13هزارمیلیاردتوماناعتبارریالیازمحلتخلفدستگاه
های اجرایی به خزانه و حساب های دولتی بازگشت داده
شــده اســت.به گزارش ایرنا ،عادل آذر افــزود :در بخش
ریالــی بیــش از دو ســوم و در بخــش ارزی تمامــی وجــوه
شناســایی شــده از طریق اقدامات پیشــگیرانه و هشدار
به دســتگاه های اجرایی پیش از وقوع تخلف بــه خزانه یا
حساب های دولتی واریز شده است .وی تاکید کرد :یک
ســوم وجوه در بخش ریالی منجر به تشــکیل پرونده شده
است که به علت توجه نکردن برخی مدیران دستگاه های
اجرایی به هشدارهای دیوان محاسبات یا تشخیص مدیر
و داشتن دالیلی برای دفاع از اقدام خود به تخلف منجر یا
این که در مراحل بعدی رســیدگی شناسایی شده است.
به گفته وی ،در ایــن زمینه هزار پرونده تخلف از دســتگاه
های اجرایی جمع بندی و به دادســرای این دیوان ارجاع
شده است.آذر به تشــریح نحوه عملکرد دیوان محاسبات
در مقابــل تخلفــات پرداخت و گفــت :در بحــث اقدامات
پیشــگیرانه که راهبرد اصلی دیوان اســت ،پیــش از بروز
عالیم تخلــف به منظــور جلوگیری از ایجاد مشــکل برای
مدیران و دســتگاه هــای اجرایی و همچنین نبــود امکان
برگشت منابع به خزانه ،به مدیران هشدار داده می شود.
وی در خصوص این که این میزان وجوه بازگشت داده شده
به خزانه تنها تخلف بوده یا بحث اختالس و تصرف در بیت
المال مطرح اســت ،اضافه کرد :در زمینه یک سوم بخش
ریالی وجوه شناسایی شده ،فرایند 9ماهه بررسی در حال
طی شدن است و تا تکمیل نهایی امکان اظهار نظر در این



...
نفت

باره وجود ندارد .وی تاکید کرد :تصرف در بیتالمال جرم
است و افراد خاطی از طریق دیوان محاسبات برای اعمال
تنبیهات متناسب با جرم به قوه قضاییه معرفی می شوند
اما بین جرم و تخلف تفاوت بســیاری وجــود دارد و بخش
عمده ای از تخلفات پیگرد اداری دارد و نه قضایی.
▪توضیح «آذر» درباره شایعه  9میلیارد دالری

رئیس دیوان محاســبات ،طــرح مطالبی در رســانهها با
موضوع «سرنوشــت نامعلوم  9میلیــارد دالر ارز 4200
تومانیبانک مرکزی» را بی اساس خواند و تصریح کرد:
چنین چیــزی اصــ ً
ا در نظام حســاب های ملی کشــور
ما معنا ندارد که عــدد کالنی مثل  9میلیــارد دالر مبهم
باشد یا گم شده باشد یا ثبت و ضبط آن در حساب های ما
نامشخص باشد .وی توضیح داد :کل داستان این است
که بانک مرکزی از ابتدای سال  97تا  18مرداد امسال،
18.8میلیارد دالر بابت ثبت سفارش کاال تخصیص داده
است .از این میزان تخصیص ارز ،تنها  9.2میلیارد دالر
توسط بانک مرکزی تامین شده است.



وزیر کشور در جمع تشــکلهای اقتصادی گفت :در جریان سیاســت ارزی  4200تومانی ،برخی افرادی که باید منابع ارزی کشور را تامین کنند و در
اختیار بانک مرکزی قرار دهند ،کوتاهی کردند .به گزارش مهر ،رحمانی فضلی با اشاره به ثبت سفارش های بیش از نیاز افزود :انجمن صنایع غذایی
اعالمکردکهبعضیکاالهاتابیشاز ۱۰برابرنیاز،ثبتسفارششدهاست.ویتصریحکرد:نظارتدقیقینیزبرعرضهکاالی ۴۲۰۰تومانیانجامنشد.

...
بورس

شاخص کل

شاخص

سیاست جدید ترکیه برای مواجهه با نصف شدن ارزش لیر
در حالــی که لیــر ترکیــه از یک ســال قبل تــا عصر یک
شنبه دقیقا نصف شــده بود ،اعالم سیاست های جدید
اقتصادی توسط بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ترکیه باعث
شد دیروز دوشنبه وضعیت پول ملی این کشور مقداری
بهبود یابــد .طبق گزارش دیــروز رویترز ،پــس از آن که
بانک مرکزی ترکیه اعالم کرد به هر میزان که الزم باشد
ارز فراهم میکند ،در معامالت دوشنبه لیر ترکیه کمی
تقویت شــد.به گزارش خراســان ،یک ســال قبل (13
آگوســت  )2017هر  3.54لیر ترکیه معادل یک دالر
بود .این رقم در ابتدای ســال جاری میالدی به 3.79
رســید و عصر یک شــنبه تا  7.2هم باال رفت .اما دیروز
بر اثر اعالم سیاســت های جدید تا  6.4بهبود یافت اما
طی عصر دیروز دوباره تا  6.85افت کرد .به این ترتیب
ارزش لیر ترکیه طی یک ســال گذشــته نصف شده و از
ابتدای ســال جاری میالدی  40درصــد ارزش خود را
از دســت داده اســت .به گزارش فــارس ،بانک مرکزی
ترکیــه ،عالوه بر قــول تامیــن ارز الزم ،حداقــل ذخیره
ارزی بانکهای ترک را نیز کاهــش داد .اجرای این دو
سیاست باعث شد تا به خاطر بهبود انتظارات و همچنین
افزایش عرضه ارز ،ارزش لیــر ترکیه در معامالت دیروز
بخشی از سقوط روزهای گذشــته خود را جبران کند.
برخی نیز عالوه بر تنش های اخیر دالیل دیگری چون
نگرانیها دربــاره افزایش نفوذ رجب طیــب اردوغان،
رئیس جمهور ترکیه بــر سیاســتگذاری اقتصادی در
این کشور و تأکید وی بر لزوم کاهش نرخ سود در ترکیه
را بیان کرده اند .همزمان ،برات البایراک ،وزیر اقتصاد
ترکیه هم از آغــاز اقدام اقتصــادی برای بهبــود اوضاع
در روز دوشــنبه خبــر داده بــود .بانــک داران در ترکیه
معتقدنــد این اقدام آنکارا نخســتین قدم برای تشــدید



...
خودرو

تب قیمت ها در نیمه مرداد

سیاســتهای پولی از طریق اســتفاده از ابزار نرخ سود
بانکی اســت.برات آلبریاک -وزیر اقتصــاد ترکیه -در
کنفرانسی خبری در خصوص جزئیات این بسته گفت:
نهادهــای مربوط کارهــای الزم برای کمک بــه بازارها
را انجام خواهنــد داد .وی افزود :بانکهــا و بنگاههای
کوچک و متوســط ترک بیش از دیگران تحت تاثیر این
نوســانات قرار گرفته اند.این اظهارات آلبریاک پس از
آن بیان میشــود که اردوغــان در اظهــار نظرهایی تند
آمریکا را متهم بــه راه انداختن جنــگ ارزی ضد ترکیه
کرد و گفت :مــی خواهنــد کاری را که از طریــق کودتا
نتوانستند بکنند ،با جنگ ارزی انجام دهند .اردوغان
گفت :اقدامات تنبیهی واشنگتن نگران کننده نیست و
ترکیه میتواند شــرکای دیگری برای خود پیدا کند .با
این حال کارشناسان معتقدند علت اصلی ریزش سریع
ارزش لیر ترکیه ،ساختار اقتصاد این کشور و وابستگی
به وام های خارجی و تامین مالی خارجی برای جبران
کســری تراز جاری بوده که باعث آســیب پذیری شدید
اقتصاد این کشور شده است .بدهی خارجی این کشور
به بیش از  450میلیارد دالر رســیده که بیشتر از نصف
 GDPاین کشور است.



...
مسکن

طبق آخرین گــزارش بانــک مرکــزی از قیمــت خرده
فروشــی اقالم اساســی در پایتخت ،تقریبا همه نرخ ها
صعودی است و در این میان ،مرغ و تخم مرغ همچنان
بیشترین نرخ های صعودی را ثبت کرده اند .در حالی
که به طــور معمول در هر هفتــه برخی نرخ هــا نزولی و
برخی صعــودی انــد در هفته دوم مــرداد ،به جــز برنج
و چای ،دیگــر قیمت ها با نــرخ های قابــل توجهی (در
مقیاس هفتگی) رشد کرده اند .مرغ با  7.2و تخم مرغ
با  8درصد رکوردداران افزایش قیمت هستند.

...
بازارخبر

تعطیلی  ۶هزار طالفروشی و طالسازی
طی  2سال اخیر
فارس  -عضو اتحادیه طال و جواهر گفت :
طــی دو ســال اخیــر شــش هــزار واحــد
طالفروشی و طالســازی تعطیل شدند.
احمد وفادار اظهار کرد :سال گذشته در
تهران حدود  ۱۳۰۰واحد طالفروشی و کارگاه طال سازی
تعطیل شدند که هر کدام  ۲۰تا  ۳۰کارگر داشتند .در کل
کشــور نیــز طــی دو ســال اخیر حــدود شــش هــزار واحد
طالسازی و طال فروشی تعطیل شــدند که بیشتر آن ها در
استان اصفهان بوده است.

هشدار روسیه درباره حذف دالر
از مبادالت نفتی

 47درصد سهام «ارج»
واگذار می شود

خودروسازان داخلی عرضه خودرو
را به بازار متوقف کردند

وام  ۵۰میلیونی بافت فرسوده به
سازندگان مسکن از شهریور

بانک مرکزی فهرست صرافی های مجاز را
به روز کرد

وزیــر اقتصــاد روســیه روز گذشــته در مصاحبه با
شــبکه یک تلویزیــون این کشــورگفت :دالر دیگر
ابــزار قابــل اعتمــادی در مبــادالت بیــن المللی
نیســت و روســیه احتماال دالر را از مبادالت نفتی
خود حــذف میکند .بــه گــزارش فارس بــه نقل
از راشــاتودی ،آنتــوان ســیلوانوف ،وزیــر اقتصاد
روســیه ،در مصاحبه با شــبکه یک تلویزیــون این
کشــور تأکید کرد :دالر دیگر ابزار قابل اعتمادی
برای استفاده در تجارت جهانی نیست .وی با ابراز
تردید درباره قابل اعتماد بودن دالر به طور ضمنی
به رویکرد روسیه در استفاده از ارز ملی خود و دیگر
ارزهای بینالمللی در مبادالت نفتی اشاره کرد.

 ۴۷درصد ســهام شــرکت ارج در بــورس واگذار
می شود .به گزارش ایبنا ،شرکت سرمایه گذاری
گروه توسعه ملی از انجام اقدام اولیه برای فروش
سهام شــرکت ارج خبر داده اســت .بر اساس این
گزارش« ،وبانک» در نظــر دارد  47.83درصد از
سهام تحت مالکیت خود در شرکت ارج به همراه
قدرالسهمشرکتمدیریتیتوسعهکشتوصنعت
ملی (جمعا  65.28درصد) را به فروش برساند.
همچنین در این نامه آمده است« ،وبانک» دو قطعه
زمین در محل کارخانه ارج دارد که امالک مذکور
را به صورت نقــد یا ضمانــت نامه بانکــی معتبر با
سررسید حداکثر شش ماهه به فروش می رساند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از توقف عرضه
خودروهایداخلیبهبازارخبرداد.بهگزارش مهر،
موتمنی افــزود :هــم اکنــون اختــاف قیمــت
خودروهــای زیر  ۳۰میلیــون تومــان در کارخانه و
بازار به 5تا 8میلیون تومان و خودروهای ۳۰تا۴۵
میلیون تومان به  ۱۵تا  ۲۰میلیون تومان رســیده
است .وی با اشاره به این که بازار خودرو به آرامش
نسبی رسیده بود ،گفت :با اظهار نظر درخصوص
آزاد ســازی قیمــت خودروهــا و حضــور نداشــتن
شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروهای زیر
 ۴۵میلیون تومان ،خودروسازان عرضه را متوقف
کردندکهایناقدام،قیمتهاراافزایشدادهاست.

مدیرعامــل شــرکت بازآفرینــی شــهری از آغــاز
پرداخت تســهیالت  ۵۰میلیون تومانی نوسازی
بافت فرســوده بــا ســود  ۹درصد به شــرکت های
سازنده مسکن در بافت فرسوده از شهریور امسال
خبر داد .به گزارش مهر ،عشایری اعالم کرد :در
پی دســتور رئیس جمهور مبنی بر شتاب دهی به
اجرای برنامه ملی بازآفرینی شــهری ،قرار شد تا
هرچه سریع تر قرارداد اجرای پروژه ها را با توسعه
گران و بخش خصوصی تنظیم کنیم .معاون وزیر
راهوشهرسازیخاطرنشانکرد:ازشهریورامسال
پرداخت تســهیالت  ۵۰میلیون تومانی نوسازی
بافت فرسوده با سود  ۹درصد آغاز می شود.

مهر  -بانک مرکــزی  ۶۴۰صرافی را در
آخرین به روزرسانی اســامی صرافیها،
مجاز به فعالیــت اعالم کرد که نســبت به
اســفند ســال گذشــته  ۲۲مورد افزایش
داشــته اســت .حاصل جدیدترین به روزرســانی فهرســت
صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی نشان میدهد که
 ۶۴۰صرافــی ،مجاز به فعالیت در بازار ارز هســتند .بر این
اساس در مقایسه با سال گذشته  ۲۲صرافی دیگر به جمع
صرافیهای دارای مجوز پیوستهاند .این در حالی است که
در ابتدای سال  ،۹۶تعداد صرافیهای مجاز  ۴۱۹مورد و
درابتدایسال ۹۵اینتعداد ۳۹۶موردبودهاستکهنشان
از روند رو به رشد فعالیت صرافیهای مجاز در کشور دارد .از
سوی دیگر برخورد با صرافیهای غیرمجاز به صورت جدی
در دســتور کار قرار گرفته و از ابتدای امســال بیش از ۱۰۰
صرافی غیرمجاز توسط نیروی انتظامی پلمب شده است.

ورود تدریجی ارزهای خانگی به بازار

ارقام متفاوت ارز در صرافی های تهران و سامانه سنا
مشــاهدات میدانی برخی خبرگزاری ها از بازار نشــان
میدهــد که فضــای خریــد و فــروش ارز نســبت بــه ایام
پرتالطــم خیابان فردوســی ،آرام تر شــده و مــردم برای
فروش وارد عمل شده اند.
به گزارش تسنیم ،صراف های خیابان فردوسی از ورود
ارزهای خانگی به این بازار خبر داده اند و می گویند بعد
از آن که دالر از  12هزار تومان به  10هزار تومان رسید،
خیلی از مردم از ترس ریزش بیشتر قیمت ها ،فروشنده
شــده اند و همین موضوع باعــث افزایــش ورود ارزهای
خانگی به بازار شده است.
این گزارش می افزاید :با این حال و در شرایطی که بانک
مرکزی دســتورالعمل اجرایی معامالت را به صرافی ها
ابالغ کرده اســت ،اما هنوز تمام صراف ها فعال نشده و
همچنان تابلوی خود را خاموش نگه داشــته اند.فعاالن
بازار ارز مــی گویند ،ایــن روزها آرامش خاصــی در بازار

برقرار اســت که معلوم نیســت چه معنایی دارد .به گفته
این افراد ،به نظر می رسد ارز در بازار نسبت به قبل بیشتر
شده و علت اصلی هم افزایش عرضه ارز ،به خصوص ارز
پتروشیمی ها در بازار است.
▪دالر در محدوده  ۱۰هزارو  400تومان

طبق این گزارش ،صرافی های فردوسی دیروز تابلوهای
خود را با دالر  10هزار و  400تا  10هزار و  450تومان
و یوروی  11هزار و  900تا  12هزار تومان روشن کردند
که نســبت به یکی دو روز قبل تغییر خاصی نکرده است.
این ارقام در شــرایطی اعالم می شــود که گزارش دیروز
ســامانه ســنای بانک مرکزی از میانگین موزون نرخ ارز
در صرافی ها نشــان می داد که قیمت فروش دالر و یورو
به ترتیب بــه هفت هــزار و  989و  9هــزار و  307تومان
رسیده است.

تخفیف مالیاتی جدید برای اصناف

ضریب مالیات بر ارزش افزوده  ۱۳گروه صنفی کاهش یافت
سازمان امور مالیاتی کشور ،براساس قانون بودجه سال
 ۹۷ضریب مالیات بر ارزش افزوده ۱۷فعالیت اقتصادی
و صنفــی را کاهــش داد .به گــزارش فــارس و طبق این
دستورالعمل ،این کاهش ضریب به صورت زیر است:
 -۱فروشندگان آهن آالت؛  6درصد.
 -۲صاحبــان نمایشــگاه هــای خودروکــه در آن خرید و
فروش خودرو انجام می شود ؛  5درصد.
 -۳بنکداران و عمده فروشان کارت شارژ و سیم کارت؛
2درصد.
 -۴بنکــداران و عمــده فروشــان مــواد غذایــی ،آجیل و
خشکبار؛  6درصد.
 -۵بنکداران و عمده فروشــان پوشــاک ،کیف ،کفش و
پارچه؛  7درصد.
 -۶بنکداران وعمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی؛
 7درصد.

 -۷بنکداران و عمده فروشــان عینــک و قطعات و لوازم
مربوط؛  8درصد.
 -۸بنکــداران و عمــده فروشــان لــوازم و قطعــات یدکی
خودرو ،موتور سیکلت و دوچرخه؛  6درصد.
 -۹بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی؛ 6درصد.
 -۱۰بنکــداران و عمده فروشــان رایانه و ماشــین های
اداری و قطعات لوازم یدکی مربوط؛  5درصد.
 -۱۱بنکداران و عمده فروشان محصوالت الستیکی و
پالستیکی؛  7درصد.
 -۱۲بنکداران و عمده فروشان اسباب بازی ؛  9درصد.
 -۱۳بنکــداران و عمــده فروشــان انواع ســاعت ولوازم
یدکی مربوط؛  7درصد.
به گزارش فارس ،اعمال این ضرایب ،تا حد چشمگیری
به کاهــش میــزان مالیــات بــر ارزش افــزوده پرداختی
مؤدیان مربوط منجر میشود.

تجمع کارکنان تعاونی های سهام عدالت
در اعتراض به پرداخت نشدن  ۴۱ماهه
مطالبات
فارس  -جمعــی از کارکنان تعاونی های
ســهام عدالــت در اعتــراض بــه پرداخت
نشــدن  ۴۱ماهــه مطالباتشــان مقابــل
وزارت اقتصاد تجمع کردند .بازگرداندن
امنیت شــغلی بعداز  12ســال کار بیمه ای کارکنان سهام
عدالت از دیگر خواسته های تجمع کنندگان بود.

یک لیتر آبمعدنی  2هزار تومان؛ یک لیتر
آب سد الر  ۶ریال!
ایسنا  -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
اســتان تهــران گفــت :کمیا بتریــن و
بیبهاتریــن کاال درکشــور ما آب اســت و
متاســفانه همیــن آب نایــاب ،در برخــی
مواقع صرف شستوشــوی ماشــین و آبیــاری درختان در
ســاعات اوج گرمــا میشــود .محمدرضا بختیــاری با بیان
اینکه «واقعیســازی بهای آب یکی از محورهای مدیریت
تقاضا و نهادینهســازی رفتار درســت در مصرف آب است»
ادامه داد :یک بطری آب نیــم لیتری را در تهــران با قیمت
 ۱۰۰۰تومان تهیه میکنند و این در حالی است که آب سد
الر کــه در تصفیهخانــه پنجــم تهــران تصفیه میشــود و از
باکیفیتترین آبهای جهان اســت ،لیتری شــش ریال به
مشترکان تحویل میشود.

عقبگرد  1379واحدی شاخص کل؛ بورس
منتظر تعدیل قیمت کاالهای اساسی
فارس  -معاملهگران بورس تهران دیروز
در حالی با افزایش عرضه سهام در اغلب
نمادهــای معامالتی مواجــه بودند که به
نظرمیرسیدتازمانتعیینتکلیفتعدیل
قیمتهای جدید در بورس کاال ،بازار سهام تمایل به حرکت
دست به عصا دارد .براساس این گزارش  ،امروز بازار سهام
ترجیح داد تا زمان تعیین تکلیف قیمت کاالهایی همچون
پلیمر و دیگر محصوالت پتروشیمی ،محصوالت فوالدی و
معدنی در بــورس کاال و تعدیل قیمتها بر اســاس نرخ ارز
بازار توافقی یا به اصطالح بازار ثانویه ارز ،همچنان دست به
عصا در بازار گام بردارد.
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