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نمکی:اطالعی درباره فرار مالیاتی ۶۷۰۰
میلیاردی پزشکان ندارم
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خبر

رئیس مرکز آمار :تورم مرکز آمار
و بانک مرکزی یکسان نمیشود
بردبار :رئیس مرکز آمار ایران  ،نرخ تورم در
دی ماه را اعالم و تاکید کرد که نمی توان توقع
داشت که نرخ تورم اعالمی مرکز آمار با بانک
مرکزی یکی شود .به گزارش خراسان ،رئیس
مرکز آمار ایران در برنامه زنده رادیویی رادیو
گفت وگو با عنوان منشور تالش درپاسخ به
پرسش خراسان درباره اجرای مصوبه شورای
عالی آمار برای برگزاری جلسات بین مرکز
آمار و بانک مرکزی درجهت یکسان سازی
پایه محاسباتی نرخ تورم؛ گفت :بارها توسط
استادان برجسته اقتصاد کشوراین موضوع
قضاوت شده است که هر دو نرخ تورم از طرف
مرکز آمار و بانک مرکزی خوب است ،جلسات
متعددینیزبهحکمیتانسانهایبزرگیدر
اینکشوربرایسامانبخشیدنبهاینموضوع
برگزار شده است .وی افزود :وقتی تمرکز نرخ
تورم در بانک مرکزی روی شهرهای بزرگ
است ولی در مرکز آمار روی کل کشور(اعم
از شهر و روستا) است ،آیا شما توقع دارید که
این دو عدد یکی شود ،حتما یکی نمی شود.
به گفته وی آدم های خوش فکر و خیرخواه و
کسانی که دانش اقتصادی شان خوب است
ولی با فرایندهای تولید آمار آشنا نیستند،
چنین تزهایی می دهند.وی همچنین دراین
برنامه با تاکید براین که مرکز آمار ایران به این
توانمندی دست یافته است که یک روز پس
از پایان هرماه،شاخص هــای مختلف نرخ
تورم را برای آن ماه اعالم کند ،افزود :براین
اساس نرخ تورم ماهیانه دی ماه 2درصد شد
که نسبت به این نرخ درماه گذشته که 2.6
درصدبود،کاهشنشانمیدهدیعنیشتاب
افزایش قیمت ها در دی ماه کمتر شد.البته
این نرخ در ماه های تابستان روی  ۶و 7درصد
نوسان می کرد که خیلی باال بود.

فارس-سرپرستوزارتبهداشتدرواکنشبهمصوبهکمیسیونتلفیقدرخصوصنصبکارتخواندرمطبپزشکانگفت:باسازمان
نظامپزشکیبهدنبالاینهستیمکهمعدودپزشکانیکهفرارمالیاتیدارند،توسطدادگاههایدرونصنفیکنترلشوند.نمکیدر
پاسخبهپرسشیدرزمینهفرار6700میلیاردتومانیمالیاتپزشکانگفت:مناینموضوعراتاییدنمیکنموازاصلآناطالعیندارم.

نرخ ارز

روایت یک موسسه بین المللی از تشدید نابرابری اقتصادی در جهان



...

قطعات تقلبی خودرو

جوالن قطعات تقلبی خودرو در بازار

خبرگزاری مهر -رئیس امور بازرسی اصناف گفت :هم اکنون
حجم تامین و توزیع قطعات تقلبی خودرو در بازار به مرز هشدار
رسیده است .علیرضا نیک آئین با اشاره به این که کمبود قطعات
اصلیدربازارزمینهرابرایسودجوییمتخلفانفراهمکردهاست،
افزود :این افراد قطعات تقلبی بی کیفیت را در بسته بندیهای
قطعات اصلی و با نشانهای معروف به بازار عرضه میکنند .وی
افزود :اینتقلببیشتردرقطعاتحساستعلیقوترمزخودرووجود
دارد.همچنیندربیناینقطعات،فیلترهایتقلبیهم هستکه
سببایجادخسارتبسیارشدیدبرایمصرفکنندگانمیشود.

) 400/000(40.500.000

درخواست  40نماینده برای تعیین تکلیف 9پرونده قاچاق

جامعه ،مالیاتی بیشتر از  ۱۰درصد ثروتمند
جامعه پرداخت میکنند.آکسفام مقایسه ای
در خصوص افزایش  0.5درصدی مالیات یک
درصد ثروتمند جهان داشته و افزوده است :در
صورت تحقق این موضوع ،پولی که جمعآوری
میشودبرایآموزش ۲۶۲میلیونکودککافی
خواهد بود و میتواند خدمات پزشکی فراهم
کند که جان 3.3میلیون نفر را نجات دهد.



سکه طرح جدید

با انتقاد از تداوم فعالیت مدیران گمرکی متهم مطرح شد

ثروت  26نفر معادل  3/8میلیارد نفر

نتایج مطالعات سازمان بین المللی آکسفام
حکایت از رشد سریع نابرابری در جهان دارد.
به گونه ای که تعداد ثروتمندان جهان که معادل
نیمی از جمعیت جهان ثروت دارند از  43به 26
نفر رسیده است.به گزارش مهر به نقل از سی ان
بی سی ،گزارش موسسه آکسفام نشان می دهد
که ثروت میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۱۸
درحالیروزانه 2.5میلیارددالرودرمجموع12
درصد افزایش یافته است که ثروت  3.8میلیارد
نفر معادل  ۵۰درصد پایین جمعیت جهان در
همین مدت  ۱۱درصد کاهش یافته است .نکته
جالب اینکه آکسفام در این گــزارش تصریح
کــرده است که نرخ مالیاتی که بر ثروتمندان
اعمال میشود در پایینترین سطح چند دهه
اخیر قرار دارد .حتی در این گزارش ،آمده است
که در کشورهایی مانند برزیل ۱۰ ،درصد فقیر

نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نیم سکه

ربع سکه

شاخص

 40نماینده مجلس در نامه ای ضمن تشریح
وضعیت  9پرونده قاچاق ،از دیوان محاسبات
به دلیل تاخیر در بررسی پرونده ها انتقاد و
تصریح کرده اند که متاسفانه برخی مدیران که
در جریان این پرونده ها متهم هستند ،همچنان
مشغول به کارند.محمد دهقان نماینده مردم
طرقبه و شاندیز در گفتوگو با فــارس ،درباره
این نامه گفت 40 :نماینده مجلس این نامه را
به امضا رساندهاند و در آن عملکرد دیوان درباره
قاچاق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .در
متن این نامه آمده است :اسناد و مدارک واصله
گواهی میدهد که پروندههای چندین مورد
اتهام قاچاق سازمان یافته در طول چند سال
گذشته در آن دیوان مطرح بوده لکن به دالیل
نامعلومی تعیین تکلیف نشده اســت .در نامه
مذکور به مواردی اشاره شده است -1:قاچاق2
هزار کانتینر الکل خوراکی به مقصد عراق از مرز

...
خودرو

ضرب االجل  3ساله به دولت برای واگذاری

سهام خودروسازان

فارس-نمایندگانمجلسدرجریانبررسیجزئیاتطرحسامان
دهی صنعت خودرو با پیشنهاد جایگزین برای ماده  2این طرح
که از سوی حمیدرضا فوالدگر صورت گرفت ،موافقت کردند .بر
اساس این مصوبه ،دولت مکلف است طی مدت سه سال از الزم
االجرا شدن این قانون ،زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را
به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته است و
صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.



قصر شیرین و با تایید رسمی گمرک پرویز خان.
 -2پرونده قاچاق دو کانتینر شال و روسری
گمرکتهرانازطریقمعافیتجعلیدیپلماتیک
 -3پرونده قاچاق ظروف کریستال با ارزش به
نام ضایعات کریستال  -4پرونده قاچاق لوازم
یدکی قالبی  -5پرونده شرکت تعاونی گمرک
ایران  -6پرونده قاچاق  18دستگاه بیهوشی
پیشرفته  -7پرونده تخفیفات سود بازرگانی
گمرکات بوشهر که حدود  126میلیارد تومان
حقوق دولت را ضایع کردهاند -8 .پرونده جعل
ضمانتنامههایگمرکتهران-9پروندهپوزهای
قالبی مستقر در گمرک غرب تهران.در انتهای
این نامه تاکید شده است که تاسفآور این که
تعدادی از مسئوالن گمرکی که خود به لحاظ
کیفرییااداریمتهمپروندههایمذکورهستند
همچنان در مناصب حساس گمرکی مشغول
فعالیتهستند.

...
مسکن

سرعت رشد قیمت مسکن در تهران کند شد

وزارت راه اعالم کرد :براساس معامالت مسکن انجام شده در
تهران ،طی دی ماه ،متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی
در پایتخت طی این ماه نسبت به آذرماه  147هزار تومان رشد
کردهوبه 9میلیونو 778هزارتومانرسیدهاست.ایندرحالی
است که قیمت مسکن در این شهر طی ماه های پیشین امسال،
ماهانهبهطورمتوسطبیشاز  500هزارتومانبرقیمتمسکن
افــزوده شده بود و از  5.5میلیون تومان در فروردین به 9.6
میلیون تومان در آذر رسیده بود .تعداد معامالت در این ماه نیز
بسیار کمتر از نیمه اول سال و حدود  6800واحد بوده است.

رشد قیمت  56.1درصدی
خوراکی ها در یک سال
بازارخوراکیهاوآشامیدنیهادردیماه
امسالشاهدرشد 56.1درصدیقیمت
هانسبتبهدی ماه 96بود .دراین میان،
گروهنانوغالتبا ۲۸/۷درصدکمترین
رشد قیمت را داشــت .در مقابل ،گروه
میوه و خشکبار ،رکورد بیشترین افزایش
قیمت ( 76.5درصد) را ثبت کرد .گروه
گوشت قرمز و سفید نیز به فاصله کمی از
آن قرارگرفت.

...

بازار خبر
توقف ارائه خدمات بانکی به
 2.7میلیون نفر از اتباع خارجی

فارس -در حالی بانک مرکزی به بانکها
اعالم کرده ارائه خدمات به اتباع خارجی
منوط به ارائه مدرک اقامت ویژه است که
این اقــدام بــدون هیچگونه اطال عرسانی
قبلی انجام شده و انتظار میرفت مهلتی
برای تهیه این مدرک به اتباع داده میشد.
آمارها نشان میدهد حداقل دو میلیون و
 726هزار نفر تبعه خارجی در ایران اقامت
دارند.

