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گشایش تجاری با اوراسیا و هند
تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا و تجارت تهاتری با هند تا  ۴ماه
دیگر آغازمی شود

زنگنه  :در صورت سهمیه بندی
بنزین دونرخی خواهد شد
مازاد بنزین کشور به  11میلیون لیتر در روز رسید

مالیات

کمتر از یک هفته به پایان مهلت
پزشکان باقی مانده است

فقط  10درصد پزشکان برای
نصب کارت خوان ثبت نام کردهاند

در حالی که پزشکان فقط حدود یک هفته برای
ثبت نام نصب کارت خوان فرصت دارند و این
فرصت تمدید نخواهد شد ،فعال فقط  10درصد
آن ها ثبت نام کرده اند.
پیشتر اصــنــاف پــزشــکــی فــشــارهــای زیـــاد و
استداللهای عجیبی برای تغییر یا تعویق قانون
الزام نصب کارت خوان مطرح کرده بودند ،از
جمله این که گفته بودند پزشکان باید در این
حوزه آموزش ببینند!
به گــزارش فــارس ،محسن ابراهیمی معاون
حسابرسی سازمان امور مالیاتی استان تهران
در گفتوگو با برنامه «روی خط بــازار» رادیــو
اقتصاد دربــاره ثبت نــام انــدک پزشکان برای
نصب دستگاه کارت خوان در سامانه سازمان
امور مالیاتی گفت :االن حجم درخواست ها و
ثبت نام ها در حال افزایش است و تاکنون بیش از
 10درصد پزشکان ثبت نام کردهاند .ابراهیمی
افزود :به نظر می رسد همه پزشکان ثبت نام را به
روزهای آخر موکول کرده اند.
معاون حسابرسی سازمان امور مالیاتی استان
تهران با اشاره به این که بعد از چند بار تمدید،
آخرین مهلت ثبت نام پزشکان  15شهریور است،
اظهار کرد :ما منع قانونی برای تمدید این مهلت
داریــم و دستگاه های نظارتی مکرر تذکر می
دهند که این کار باید زودتر عملیاتی شود.
وی در پــاســخ بــه ســوالــی دربـــاره تبعات ثبت
نــام نکردن برخی پزشکان در سامانه پایانه
فروشگاهی این سازمان گفت :این افراد هم در
مسئله تمدید جواز دچار مشکل می شوند و هم
این کار به عنوان جرم مالیاتی تلقی می شود و از
طریق سازوکارهای مالیاتی علیه آن ها اقدام می
شود .براساس این گزارش ،مهلت پزشکان برای
ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه
فروشگاهی(کارت خوان بانکی) در تاریخ 15
شهریور به اتمام می رسد.
گفتنی است ،پنجم شهریور نیز ،نوری ،رئیس
سازمان امــور مالیاتی استان تهران با تاکید
بر این که تعداد اندکی از پزشکان برای نصب
کارت خوان ثبت نام کرده اند ،گفته بود :مهلت
پزشکان برای نصب کارت خوان تمدید نخواهد
شد.
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افت  ۱۰تا  ۲۰درصدی نرخ
مسکن در آگهیها
ایسنا -در شرایطی کــه خـــرداد امــســال قیمت
پیشنهادی فروش آپارتمان در آگهیها به باالترین
حد خود رسیده بود ،هم اکنون نرخ ها در تمام نقاط
تهران ۱۰تا ۲۰درصدکاهشیافتهاست.

سقف واردات از مناطق آزاد
تعیین شد

مسکن شخصی
دست نیافتنی تر شد
تازهترینگزارشمرکزآمارایرانازدرآمدوهزینه
خانوارهادرسال 97حاکیازآناستکهدراین
سال،درصدتملکواحدمسکونیدرخانوارهای
شهری و روستایی ،افت قابل توجهی داشته
و پس از چند دوره افزایش و کاهش و در کل
افزایش نسبت به سال  ،92به قبل از این سال
تنزلیافتهاست.

بازار خبر

وزیر نیرو از پیوستن رسمی ایــران به اتحادیه
اقتصادی اوراسیا از آبان امسال خبر داد که
موجب می شود تعرفه  70قلم کاال برای تجار
ایرانی صفر شود .از سوی دیگر سفیر ایران در
هند نیز اعالم کرد که ایران و هند توافق تهاتر
تجاری را تا پایان  2019نهایی میکنند که بر
این اساس ،محصوالت در دو حوزه کشاورزی و
داروبه صورتمجزامبادلهخواهدشد.
بهگزارشتسنیم،وزیرنیروکهرئیسکمیسیون
مشترکهمکاریهایاقتصادیایرانوروسیه
نیز هست ،در برنامه گفت وگوی ویژه خبری به
توافق های صورت گرفته بین ایران و اتحادیه
اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و گفت :از اوایل
آبان امسال ایران رسم ًا وارد اتحادیه اقتصادی
اوراسیا خواهد شد .اردکانیان ادامه داد :پس
از پیوستن ایران به این اتحادیه 864قلم کاال از
سویدوطرفمشمولتجارتترجیحیخواهد
شد که  503قلم کاال برای ما دارای تعرفههای
ترجیحیاستومیتوانیمآنهاراصادرکنیم.
هماکنونکشورهایینظیربالروس،قزاقستان،
قرقیزستان،روسیهوارمنستانعضوایناتحادیه
هستند و تاجیکستان ،گرجستان ،ازبکستان،
مولداوی ،اوکراین ،پاکستان ،ترکیه ،ایران،
چین و ویتنام نیز در مسیر پیوستن به آن قرار
دارند.اردکانیانبااشارهبهاینکهتعرفه 70قلم
کاالبرایایرانصفرخواهدبود،افزود:مجموع
تجارتاعضایایناتحادیهحدود 753میلیارد
دالر است که پس از پیوستن ایران به اتحادیه
اوراسیا ،جهش بزرگی در صادرات غیر نفتی
کشوررخمیدهد.
به گــزارش خراسان ،با توجه به ظرفیت های
صادرات کشاورزی ایران به روسیه ،پیش بینی
می شــود با اجرایی شــدن ایــن توافق ،مسیر
جدیدیپیشرویصادراتاینبخشازاقتصاد
کشورمان به همراه حوزه های دیگر گشوده
شود.

▪نهایی شدن توافق تجاری ایران و هند
تا پایان 2019

از ســوی دیگر ،خبرگزاری فــارس به نقل از
اسپوتنیک گــزارش داد که ایــران در تالش
است با انجام موافقت نامه تجاری ترجیحی با
هند تا پایان سال  2019اقدام به تهاتر تجاری
در زمینه محصوالت کشاورزی و محصوالت
داروی ــی کند .علی چگینی سفیر ایــران در
هند اعالم کرده است که این دو کشور چهار
دوره مذاکره در این زمینه انجام دادهانــد و
دور بعدی هم قرار است ماه آینده انجام شود.
وی در جلسهای با تجار هندی اعــام کرده
است که ما میتوانیم تجارت تهاتری را با هند
به نحوی که محصوالت کــشــاورزی مقابل
محصوالت کشاورزی و محصوالت دارویــی
مقابل محصوالت دارویی باشد ،انجام دهیم.
بر اساس اظهارات وی ،روابط تجاری دو کشور
درحالیدرسال 2018به 17.5میلیارددالر
رسیده که این رقم در سال ،2017تنها13.5
میلیارد دالر بوده و هم اینک چشم انداز توسعه
این روابط در دو گام به 30و سپس 50میلیارد
دالر در سال ترسیم شده است.
اینگزارشمدلتوسعهتبادالتتجاریایرانو
هند را بر مبنای روپیه بیان کرده و توضیح داده
است که درسال 2018دو کشور پذیرفتهاند
که به دلیل تحریمهای دوبــاره آمریکا علیه
واردات نفت ایران و همچنین تاثیر آن بر شبکه
سوئیفت بانکی مبادالت خود را با روپیه انجام
دهند.
بهگزارشتسنیمبهنقلازفایننشالاکسپرس،
علی چگینی همچنین از افتتاح یک شعبه از
بانکپاسارگاددرهندبرایتقویتتجارتبین
دوکشورخبردادهوگفتهاست:بانکپاسارگاد
تمام مجوزهای الزم برای عملیات های بانکی
را از رزرو بانک هند گرفته است و طی دو تا سه
ماه آینده فعالیت خود را آغاز میکند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،زنگنه وزیر
نفتبهمناسبتهفتهدولتدربرنامهتیترامشب
شبکه خبر حضور یافت و به سواالت ضبط شده
برخی شهروندان درباره مسائل نفت و انرژی و
بهخصوصبنزینوکارتسوختپاسخداد.وی
در پاسخ به سوالی درباره کارت سوخت تصریح
کرد:مقررشدهدرکالنشهرهاازکارتسوخت
شخصی استفاده شود .به اعتقاد بنده کارت
سوختزمانیالزماستکهسهمیهبندیوجود
داشته باشد .درخصوص سهمیه بندی ایده ای
وجود دارد ،اما هنوز به ما ابالغ نشده و در واقع
هنوز تصمیمی درباره آن اتخاذ نشده است .در
صورت سهمیه بندی ،بنزین دو نرخی خواهد
شد.زنگنهدرخصوصاینکهچرایکزمانکارت
سوخت الزامی بود و بعد این سیستم برداشته
شد گفت :سیستم کارت سوخت را برنداشته
ایم  ،فقط در این مدت با کارت جایگاه داران

ارائه میشده است .االن هم استقبال از کارت
سوختشخصیکمبودوتاوقتیسهمیه بندی
نباشد مردم آن را جدی نمیگیرند .وی افزود:
هم اکنون سهمیه بندی و محدودیت در عرضه
وجود ندارد اما با کارت جایگاه دار فقط ۳۰لیتر
بنزینعرضهمیشود.
وزیــر نفت درخصوص تولید بنزین خوب در
کشور توضیح داد :سال گذشته میزان تولید
بنزین یــورو به  ۷۶میلیون لیتر رسید .هم
اکنون کل تولید بنزین به  ۱۱۵میلیون لیتر
رسیده و  ۱۱میلیون لیتر اضافه تولید داریم
که بــرای صــادرات آن برنامه ریــزی میشود.
زنگنه افزود :ظرفیت اسمی پاالیشگاه خلیج
فارس  ۳۶۰هزار بشکه بود که با راه اندازی فاز
چهارم مجازی تا پایان سال  ۱۲۰هزار بشکه
به آن افزوده می شود و ظرفیت به  ۴۸۰هزار
بشکه خواهد رسید.

نقدینگی 2هزارهزارمیلیاردیشد
آمارهای بانک مرکزی از رشد 25.5درصدی
پایه پولی در یک سال منتهی به خــرداد 98
حکایت دارد .بانک مرکزی اعــام کــرد که
در خــرداد امسال نقدینگی به دو هــزار هزار
میلیارد تومان رسیده و 25.1درصد نسبت به
خرداد 97رشدکردهاست.تازهترینآمارهای
پولی بانکی کشور در قالب گزیده آمارهای
اقتصادی نشان می دهد که در خرداد امسال،
حجمنقدینگیبه 1979هزارو 910میلیارد
تومان (حــدود دو هــزار هــزار میلیارد تومان)
رسیده اســت .ایــن رقــم که نسبت به خــرداد
سال گذشته 25.1 ،درصد افزایش را نشان
می دهد ،نسبت به رقم مشابه در اردیبهشت
امسال ،یک دهم واحــد درصــد کمتر است.
شایان ذکر است که در اردیبهشت امسال،

شاخص رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه
سال  ،97افزایش قابل توجهی یافته و از 23
درصددرفروردینبه 25.2درصدرسیدهبود.
از سوی دیگر ،پایه پولی شاخص مهمی است
کهباتوجهبهاینگزارشبانکمرکزیمیتوان
آنرامحاسبهکرد.اینشاخصازحاصلجمع
سپرده بانکها نزد بانک مرکزی ،اسکناس و
مسکوک نزد بانکها و اسکناس و مسکوک
در دست اشخاص به دست می آید .به گزارش
فارس ،در این خصوص ،آمار اخیر منتشر شده
حاکی از این است که میزان پایه پولی در پایان
خرداد 98به 274هزارو 430میلیاردتومان
رسیدهکهدربازهزمانییکساله 25.5درصد
ودرسهماهاولامسال 3.2درصدرشدرانشان
میدهد.

توضیحات وزیر صمت درباره پشت پرده گرانی خودرو

ماجرای فروش  5هزار پراید توسط یک نفر در سایت ها
وزیــــر صــمــت ب ــا حــضــور در بــرنــامــه دســت
خـــط بـــه پـــرســـش هــــای مـــجـــری دربـــــاره
وضــعــیــت صــنــعــت ،بــــازار خــــودرو و برخی
مسائل مهم در بخش تولید پاسخ داد .به
گ ــزارش مــشــرق ،مهم ترین محورهای این
گفت وگو به این شرح است:
روزی کـــه بـــه وزارت صــنــعــت آمـــدم،
خودروسازان  ۸۰هزار میلیارد تومان بدهی
داشتند و در آستانه تعطیلی بودند.
 ۶۰۰تا  ۷۰۰هزارنفر در صنعت خودرو
مشغول کار هستند.
تغییر نرخ سود سپرده در اواخر سال قبل،
باعث گرانی خودرو شد.

فردی که یک خودرو هم نداشت ،در  ۲۰روز
پنج هزار پراید در سایتها برای فروش گذاشته
بود تا قیمت را باال ببرد!
هر دو خودروساز بزرگ قول دادهاند که تا
آخر سال تعهداتشان را کامل انجام دهند.
هیچ مدیری را بــرای خــودروســازان به من
تحمیل نکردهاند.
با وجــود افزایش تحریمها در ســال ،۹۸
وضعیت واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل
بهتر شده است.
نوع نگاه جامعه به تولیدکننده ،به برکت
سخنان شخص رهبر انقالب بهبود یافته است.
رئیس جمهور بــرای انتصاب دامــادش در

وزارت صمت ،حتی تلویحی هــم سفارش
نکرده بود.
در ماجرای نامه رئیس جمهور به چهار وزیر؛
فقط  ۶درصــد از ارزهــای وارداتــی مربوط به
وزارت صنعت بوده است.
در بحران ارزی  ۹۷از کشورهای منطقه
تصمیم گرفته بودند به سرعت تمام ارز از بازار
جمع و خارج شود.
در سایپا قدیمیترین مدل پراید است و در
ایران خودرو پژو  ۴۰۵است .حتم ًا جزو برنامه
ماست که این ها از رده خارج شود ،اما آیا االن
میتوانیم؟ االن نه .االن نمیتوانیم ولی ممکن
است سال بعد باشد.

ایرنا -طبق ابالغ وزیر صمت ،میزان سقف ورود
کاالها در کل مناطق آزاد تجاری کشور برای سال
 ۹۸بر اســاس ابالغیه معاون اول محترم ریاست
جمهوری در حجم معادل ۵۲۸میلیون دالر تعیین
شدهاست.همچنینتعیینمیزانسهمیهبندیهر
منطقهوسهمیهگروههایکاالییبرعهدهدبیرخانه
شورایعالیمناطقآزاداست.

سازوکار حمایت از سوت زنی باید
حتما در مجلس تصویب شود
فــارس -مهدی غیرتمند کارشناس اندیشکده
سیاستگذاریامیرکبیر،گفت:وقتیپایحمایت
ازگزارشدهندگاندربرابراخراجشدن،تنزلرتبه،
کاهش حقوق یا هرنوع تهدید دیگری وسط است
قوهقضاییهنمیتواندبدونوجودقوانینجدیدودر
محدودهقوانینفعلیحامیتماموکمالآنهاباشد.

تبعات سنگین تصویب مجدد
معافیت مالیاتی مناطق آزاد
فارس-کریمی،عضوکمیسیوناقتصادیمجلس
با اشاره به تبعات تصویب مجدد معافیت مالیات بر
ارزش افــزوده در مناطق آزاد گفت :تفاوت قیمت
کاالها در مناطق آزاد با سرزمین اصلی موجب
افزایش انگیزه بــرای خرید کاالهای مصرفی در
مناطقآزادوفروشآندرسرزمیناصلی،گسترش
قاچاقکاالوایجادتبعیضمیاننقاطمختلفکشور
میشود.

نرخ سود اوراق  ۳۰ساله آمریکا
به پایینترین سطح تاریخ رسید
مهر -روز پنج شنبه سود اوراق بلندمدت  ۳۰ساله
آمریکا به پایینترین سطح تاریخ خود رسید تا با
معکوس شدن عمیقتر منحنی سود اوراق قرضه،
وحشت از رکود اقتصادی آمریکا افزایش یابد .از
بامدادپنجشنبهافتسوداوراق ۳۰سالهخزان هداری
آمریکا شدت بیشتری به خود گرفت و در نهایت با
از دست دادن  2.2صدم درصد به  1.905درصد
رسید که پایینترین سطح آن در تاریخ است .به این
ترتیب سود اوراق بلندمدت  ۳۰ساله حتی از سود
اوراق بسیار کوتاهمدت سه ماهه کمتر شد .چنین
اتفاقیازسال ۲۰۰۷تاکنونرخندادهبود  .

اولین بانکهای ارز مجازی
مجوز کار گرفتند
مهر بــه نقل از راشــاتــودی -ناظر بانکی و
مالی سوئیس به دو شرکت بال کچین ،مجوز
معامله در بازار پول و اوراق داده است تا به اولین
بانکهای ارز دیجیتال تبدیل شوند .سازمان
ناظر بر بازار مالی سوئیس(فینما) ،این هفته
به شرکت سبا کریپتو از شهر زوگ و شرکت
سیگنام از شهر زوریخ مجوز فعالیت داده است
تا این شرکتها به اولین بانکهای ثبت شده در
سوئیس با تمرکز بر فناوری بالکچین ارزهای
دیجیتال ،تبدیل شوند.

