اقتصاد
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نوبخت 3 :بودجه متفاوت
برای  98پیش بینی کردیم

...

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 400(149.900

) 400( 168.900

) 1.703(191.505

22.400

شاخصکلبورس

) 3.146( 211.344

هرگرمزعفراننگین

151.288

اخبار

تعیین سازوکار اعالم قیمت
خودرو در سایت های آگهی های
اینترنتی
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی
دیروزازبازگشتقیمتبهآگهیهایاینترنتی
فــروش خــودرو خبر داد و جزئیاتی را از نرخ
گذاری قیمت خودرو در این سایتها تشریح
کرد .به گــزارش تسنیم ،رضا الفت نسب ،با
اعــام خبر بازگشت قیمت در آگهی خرید
و فــروش خــودرو در سایتها از روز گذشته،
در تشریح این خبر اظهار کرد :در جلساتی
که با اتحادیه فروشندگان خــودرو داشتیم،
به ایــن نتیجه رسیدیم که در صــورت اعالم
روزانه قیمت کف خودروها از سوی اتحادیه
نمایشگاهداران خودروی تهران ،درج قیمت
خودرو با حداکثر 3درصد بیش از قیمت اعالم
شده ،در آگهیهای اینترنتی ممکن خواهد
بود .وی افــزود :بر این اساس از امــروز و پس
از اعالم کف قیمت خودروها توسط اتحادیه
نمایشگاهداران خــودروی تهران ،قیمتها
در آگهیهای اینترنتی فــروش خــودرو ثبت
میشود و به عنوان مثال اگر قیمت خودرویی
از سوی اتحادیه نمایشگاهداران خــودروی
تهران 100 ،میلیون تومان اعالم شود ،آگهی
خودروهایی که در نهایت تا 103تومان قیمت
گــذاری شده باشند ،مجاز به انتشار و درج
قیمت خواهند بــود .الفتنسب ادامــه داد:
همچنین مقرر شد در صورت افزایش التهاب
در بازار خودرو ،اتحادیه نمایشگاهداران تهران
روزانه در دو نوبت ،کف قیمت خودروها را به
اتحادیه ما اعالم کند.

آغاز مسدودسازی حساب های
بانکی بدون کد شهاب
بانکها کار مسدودسازی حساب مشتریانی
را که برای تکمیل اطالعات حساب و دریافت
کد شهاب اقدام نکردهاند آغاز کردهاند و نقص
دراطالعاتازطریقپیامکبهاطالعاینافراد
میرسد.بهگزارشایسنا،بانکمرکزیازچند
روز گذشته سامان دهی حسابهای بانکی
و تکمیل اطالعات مشتریان سیستم بانکی
را در دستور کار قرار داده و در همین خصوص
بخشنامهای را به بانکها ابالغ کردهاند که
از این پس تمامی خدمات بانکی مربوط به
سپردهگذاران منوط به دریافت شناسه هویت
الکترونیکی بانکی (شــهــاب) خواهد بود.
همچنینبانکهاموظفشدهاندکهبرایارائه
کدشهاببهمشتریانازآنهابخواهندکهبرای
تکمیل اطالعات هویتی شان اقدام کنند و به
این ترتیب حساب مشتریانی که به دلیل نقص
در اطالعات هویتی ،کد شهاب برای آنها در
شبکهبانکیصادرنشدهاست،مسدودخواهد
شد .کد شهاب ،شناسهای ۱۶رقمی است که
برای سهولت در خوانایی به صورت گروههای
چهاررقمیتقسیمشدهاست.

هادیمحمدی-محمدباقرنوبخترئیسسازمانبرنامهوبودجهکشوردرحاشیهنشستهیئتدولتدرپاسخبهاینپرسشکهسازمانبرنامهوبودجهبرایسختترشدن
شرایطاقتصادیکشوربرنامهایدرنظرداردیاخیر،گفت:بله،باتوجهبهشرایطمختلفیکهمیتواندوجودداشتهباشدحداقلسهحالتمتفاوتازوضعیتیراکهدرقانون
بودجهپیشبینیشد ارزیابیوبررسیکردیم.

نرخ ارز

39.364

مشهد

4.700.000

49.000.000

هرگرمزعفرانپوشال 120.081

تهران

4.707.030

50.000.000

) 250.000(51.550.000

18.800.000 28.800.000

معاون وزیر راه خبر داد:

ارائهالیحهمالیاتبرعایدیسرمایهتاماههایآیندهبهمجلس

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی
در حالی از ارائه الیحه ای درخصوص
مالیات بــر عــایــدی سرمایه در بخش
مسکن در مــاه هــای آینده به مجلس
خبر داده اســت کــه پیشتر تیم قبلی
این وزارتخانه شرط و شروطی را برای
اجرای این مالیات در نظر گرفته بود.
به گزارش مهر ،مازیار حسینی معاون
وزیر راه و شهرسازی ،دیروز با تاکید بر
این که مالیات بر مسکن نباید باعث
فرار سرمایه از این بخش شود ،اظهار
کرد :هدف از دریافت مالیات بر مسکن،
دریافت مالیات از فردی که یک ملک
را یک بار میخواهد به فروش برساند
نیست بلکه جلوگیری از سفته بازی
است و این که قانون مالیات بر مسکن
این موضوع را رصد کند .وی با بیان این
که در ماه های آینده الیحه ای تنظیم و به



دولت تقدیم می کنیم ،اظهار کرد :قوه
قضاییه و وزارت اقتصاد باید در جهت
تحقق این طرح کمک کنند.
در همین حال نمایندگان مجلس نیز
طرحی را دربـــاره مالیات بــر عایدی
سرمایه در بخش امالک ،تدوین کرده
اند که در شهریور  97در مجلس اعالم
وصول شد .بر اساس این طرح ،هر نوع
نقل و انتقال قطعی زمین ،امــاک و
مستغالت با کاربریهای مسکونی،
اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای
این قانون خریداری (به انتقال گرفته)
شــونــد ،مشمول «مــالــیــات بــر عایدی
سرمایه» خواهد شد« .عایدی سرمایه
امــاک» عبارت است از مابهالتفاوت
قیمت خرید (انتقال دادن) و قیمت
فــروش (بــه انتقال گرفتن) و بــر این
اســاس ،نرخ این مالیات در سال اول

...

اجرا  ۵درصد ،در سال دوم  ۱۰درصد،
در سال سوم  ۱۵درصد و از سال چهارم
به بعد  ۲۰درصد عایدی ملک خواهد
بود .در این طرح معافیت هایی هم بر
نخستین نقل و انتقال امالک و برخی
موارد دیگر وجود دارد .با این حال دولت
مخالفتخودرابااینطرحبهنمایندگان



کاالهای اساسی

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

مجلس اعــام کــرد و وعــده داد الیحه
جامعی برای مالیات بر عایدی سرمایه
ارائــه خواهد کرد که جامعتر از طرح
مالیات بر عایدی مسکن است.
▪آیا رویکرد دولت در قبال مالیات
بر عایدی سرمایه تغییر کرده است؟

...
خودرو



دی مــاه ســال قبل و در شرایطی که
مظاهریان ،معاون سابق وزارت راه
و شــهــرســازی ،در آســتــانــه واگـــذاری
مسئولیت خود در دوره جدید مدیریت
این وزارتخانه بود ،با اشاره به مخالفت
دولــت با مالیات بر عایدی سرمایه در
بخش مسکن ،بر لزوم اجرای دو شرط
برای پیاده سازی این پایه مالیاتی تاکید
کرد .اول این که این مالیات به بازارهای
موازی نیز تسری داده شود .دوم این که
مالیات در حوزه مسکن صرف ًا در دوره
رونق دریافت شود .با این اوصاف باید
منتظر ماند و دید که با توجه به اقدام
وزارت راه و شهرسازی پس از تغییر
مدیران ایــن وزارتخانه ،بــرای تدوین
الیحه مالیات بر عایدی سرمایه ،آیا
رویکرد دولت در این زمینه تغییر کرده
است؟

...
بازار ارز

واعظی  :کار در برخی از کاالهای با ارز 4200
به دست دالل ها افتاده است

وزیر صمت :دالالن در اختالالت  2هفته اخیر
بازار خودرو دست داشتند

هشدار مجدد همتی به مردم
برای ورود به بازار ارز

زاهدی-محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش
که آیا دولت گزینه کوپنی کردن کاالهای اساسی را در نظر دارد
یا خیر اظهار کرد :آن چه برای دولت مهم است این است که
قیمت کاالها باید کنترل شود .درخصوص برخی کاالهایی
که با ارز  4200تومانی عرضه می شود ،متاسفانه کار به دست
داللها افتاده است ،این کاالها را بخش خصوصی وارد میکند
و به علت این که ارزاق مردم و کاغذ هست باید تحت نظارت جدی
قرار گیرد و قیمت آن پایین تر بیاید که دولت تمهیداتی را به طور
منظم در این زمینه دنبال میکند .واعظی درباره احتمال کوپنی
شدن کاالهای اساسی تاکید کرد :هنوز تصمیم گیری نهایی
انجام نشده است.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی دربــاره علت
افزایشقیمتخودروگفت:متأسفانهدالالندرایجاداختالالت
دو هفته پیش در بازار خودرو نقش داشتند .هم اکنون توزیع و
ساختخودروطبقتعهداتانجاممیشودیعنی ۸۰درصدتولید
به تعهدات داده میشود و  ۲۰درصد به فروش فوری اختصاص
مییابد.وزیرصنعت،معدنوتجارتدرخصوصعرضهکاالبرگ
نیزگفت:وقتیآخرینتصمیماتنهاییشدآنرامطرح میکنیم
ماتکلیفقانونیدربودجهامسالکهمجلسمصوبکردهاست،
داریم که دولت موظف به انجام آن است .نظر بنده این است که
کاالهاییکهباارزدولتی4200تومانیواردمیشودبایدبهدست
مصرفکنندهبرسددرگذشتهایناطمینانوجودنداشتهوشاهد
مشکالتیدربازارگوشتبودیم.

هادی محمدی  -همزمان با روند صعودی قیمت ارز در بازار آزاد،
عبدالناصرهمتیرئیسبانکمرکزیگفت:جویکهدربازارارزدر
چندهفتهاخیرپیشآمدهحاصلتنشهایسیاسیاستکهدراین
هفتههااتفاقافتادوبندهعاملاقتصادیدرآننمیبینم.ویبااشاره
به این که همیشه توصیهام این بوده که در بازار ارز عوامل اقتصادی
نیست که نرخ دالر را افزایش داده است ،ادامه داد :با همین تعبیر
تنشهایسیاسی،ممکناستمتغیرهامجددتغییرکندوامیدواریم
اتفاقاتی که با عنوان آثار روانی سیاسی در بازار مطرح میشود ،به
حداقل برسد .رئیس بانک مرکزی با بیان این که مردم با احتساب
متغیرهایسیاسیوارداینبازارنشوند،تصریحکرد:بانکمرکزی
پیش بینیها را انجام داده و پیشگیریهای الزم را خواهد داشت و
خوشبینهستیمکهاینمقطعهممیگذرد.

رشد صادرات نفت
ایران از  2مسیر
افزایش خرید چین
و مقاصد نامشخص!

در حالی که با تصمیمات جدید کشورمان درخصوص
برجام،موضوعتحریمهاوبهویژهتحریمنفتیواردمرحله
جدیدی شده  ،خبرها و گزارش ها حکایت از آن دارد که
صادرات نفت کشور در ماه گذشته میالدی رشد کرده
است و احتماال در ادامه نیز از طریق مسیرهای جدید
رشدخواهدکرد.
بی بی سی ،در گزارشی با استناد به شواهد موسسه
کپلر ،از جهش صادرات نفت ایران به مقاصد نامشخص
خبر داده است .این موسسه با رهگیری ماهواره ای این
نفتکشهاتشخیصدادهکهشرکتملینفتایرانتالش
کرده است با خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار

دکتر باکالی:تحت تاثیر کیفیت زعفران ایران قرار گرفتم

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

سکه طرح جدید

) 500.000( 51.700.000

بازدیدمدیراگروبیزینسسازمانتوسعهصنعتیمللمتحد(یونیدو)ازکارخانجاتنوینزعفران

مدیر یونیدو از کارخانجات نوین زعفران بازدید
کرد .در این بازدید علی شریعتی مقدم ،مدیر
عامل شرکت نوین زعفران بر اهمیت محصول
زعفران ،توسعه بازار و مصارف آن و به خصوص
ارتقای فناوری از مزارع و فرایندهای اتوماسیون
جــدا ســازی گــل تــا تکمیل زنجیره ارزش در
محصوالت جدید تأکید کــرد .دکتر باکالی
ضمن بازدید به تجارب یونیدو در محصوالتی
مانند روغن زیتون اشاره کرد و به نوین زعفران
به عنوان اولین و پیشرفته ترین واحد در مقیاس
صنعتیفراوری،بستهبندیوتولیداتجانبیاز
زعفراندرجهانبامحصوالتینوآورانهومنحصر
به فرد از نظر بهداشت و کیفیت و بسته بندی
تبریکگفتوبرتوجهوعالقهیونیدوبههمکاری
های آتی در ادامه تجارب قبلی تاکید کرد.
مدیر اگروبیزینس سازمان توسعه صنعتی
ملل متحد (یونیدو) در ایران پس از بازدید ا

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نیم سکه

ربع سکه

18.500.000 28.500.000

شاخص

زکارخانجات نوین زعفران و آشنایی با طرح
توسعه ارزش های روستایی (تار) اظهارنظر
مکتوب خود را بــرای مجموعه نوین زعفران
اعالم و بیان کرد:
«بازدید از نوین زعفران در تاریخ ۲۸آوریل باعث
خشنودی من است .عمیقا نه تنها تحت تاثیر
سطح باالی فراوری و کیفیت قرارگرفتم بلکه
نوآوری در صنعت زعفران و همچنین مدیریت
باال که آگاه کننده و رشد دهنده کشاورزان و

دستاندرکارانبهعنوانسرمایهانسانیهمراه
با حفظ محیط زیست است ،مرا به وجد آورد.
زعفران ایران نه تنها بهترین در دنیا به خاطر
کیفیت است ،بلکه صادرات آن به سراسر دنیا
توسط نوین زعفران همراه با احترام به ارزش
هایانسانیاست.منبهمدیریتآقایشریعتی
مقدم به دلیل تالش و موفقیت هایشان برای
حضوردردنیابهعنوانیکیازبهترینسفیرهای
کشاورزی ایران برای ارائه زعفران با مدیریت
خوب و توسعه پایدار صنعت تبریک می گویم.
سپاس از این کار نمونه زیبا
براینوینزعفرانعمرطوالنیوموفقیتفراوان
آرزومندم».
مارلن باکالی
دفتر توسعه صنعتی  -یونیدو

نفتکشهایش ،هویت آن ها را پنهان کند .بر اساس این
گزارش ،ایران در ماه مارس (اسفند  )97حدود 450
هزاربشکهنفتبهاینطریقصادرکردهاست.صادرات
نفت ایران به صورت رسمی نیز در ماه آوریل (فروردین)
به شدت رشد کرده و به حدود دو میلیون بشکه در روز
رسیدهاست.کشورهایچین،هندوترکیه،همچنانبه
خریدنفتایرانادامهدادهاند.
همزمان از چین هم خبر می رسد که این کشور در ماه
گذشته میالدی ،واردات از ایران را افزایش داده است.
رسانههااینرشدوارداترادرجهتافزایشذخایرقبل
ازلغومعافیتدرابتدایماهمی( 11اردیبهشت)قلمداد

کردهانداماترکیهوچینبهصراحتگفتهاندکهازتحریم
هایآمریکاعلیهایرانتبعیتنمیکنند.هندهمبهدنبال
دریافتمعافیتبیشترازآمریکاست.
اماغیرازایندومسیر(صادراتبانفتکشهایغیرقابل
ردیابی و صادرات رسمی به چین  ،ترکیه و هند) ،وزیر
خارجه کشورمان از احتمال ایجاد یک مسیر جدید هم
خبرداد.ظریفسهشنبهشبگفت:ایرانواتحادیهاروپا
درآستانهتوافقیهستندکهباوجودبازگشتتحری مهای
یک جانبه آمریکا ،فروش نفت ایران و انتقال درآمدهای
نفتیایرانراامکانپذیرمیکند.گفتنیاستاروپاییها
ازآبانگذشتهتاکنونازایراننفتنخریدهاند.

احیای بورس در پایان هفته
پرالتهاب
بورستهران،دیروزوطیمعامالتآخرین
روز کاری هفته ،با رشد بیش از سه هزار
واحدی،بهسطح 211هزارواحدبازگشت
تانگرانیهااز سقوطبیشترسهامفروکش
کند .بازار سهام طی روزهای میانی هفته
به دلیل فضای مبهم ناشی از تحوالت
سیاسی ،فضای پرالتهابی بود و سقوط
شدیدیراتجربهکردهبود.

...

بازار خبر
دادگاه ویژه جرایم مالیاتی
تشکیل می شود
مهر-سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور،
با اشــاره به جرم انگاری فــرار مالیاتی گفت:
مصادیق جرم مالیاتی مشخص شده است و
مرتکبان آن حسب مورد به مجازاتهای درجه
ششممحکوممیشوند.پناهیافزود:بهزودی
دادسراها و دادگاههای ویژه مالیاتی در تهران
تشکیل خواهد شد و پس از بررسی نتایج ،این
اقدامبهدیگر استانهاتسری خواهدیافت.

شکر  3400تومانی به بازار آمد
فــارس -برخی فروشگاههای بزرگ در پی
توزیع گسترده شکر در بازار ،از دیروز توزیع
شکر 3400تومانیبهمشتریانراآغازکردند.
برخیمشاهداتحاکیاست،سهمیهشکربه
ازایهرنفرسهکیلوگرم است.

شرط خرید مسکن مهر با تسهیالت
صندوق یکم
ایبنا -مدیر امور اعتباری بانک مسکن شرط
استفادهازتسهیالتصندوقیکمبرایخرید
واحدهای مسکن مهر را این گونه اعالم کرد
کهمتقاضیانواجدشرایطتسهیالتمسکن
یکم ،ابتدا باید تسهیالت واحد مسکن مهر
مد نظر را تسویه کنند.

قیمت تمام شده آب در تهران
ایسنا -هــم اکــنــون قیمت تــمــام شــده هر
مترمکعب آب  ۱۲۰۰تومان است و این در
شرایطیاستکهتنهاازمشترکان ۵۵۰تومان
بابتهرمترمکعبآبدریافتمیشود.

