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پاکستان به دنبال اجرای یک ابر پروژه اقتصادی
با همکاری ایران و چین است

...

ارز وطال
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بیم و امیدهای مصوبه افزایش
مناطق آزاد و ویژه
مصوبه دیروز مجلــس در زمینه افزایش مناطــق آزاد و ویژه
اقتصادی ،فی نفســه نگرانیهایی را با توجه به عملکرد بد
این مناطق در گذشــته به همراه دارد .به طور کلی مناطق
آزاد با حذف قوانیــن گمرکــی و ایجاد تســهیالت تولید از
قبیل معافیتهــای مالیاتی و حذف تشــریفات زاید اداری
در درون خود ،سعی دارند تا واردات و صادرات کاال و جذب
فناوریهای نوین را تسهیل و از این طریق شرایط مساعدی
را برای ســرمایه گذاریهای اقتصــادی و زیــر بنایی برای
حضور فعاالن اقتصــادی فراهم کنند.امــا در مناطق ویژه
اقتصادی ،همان طور که از نام آن پیداســت ،هدف ،جذب
ســرمایههای خارجی و داخلی و ایجاد عرصه فعالیتهای
تولیدی و تجاری برای افزایش صادرات کاالســت .در این
مناطــق ،برخی مشــوقهای اقتصادی نظیر صــدور مجوز
ساخت و پایان کار به صورت رایگان ،ورود ماشین آالت خط
تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی و معافیت
گمرکی تا سقف ارزش افزوده در نظر گرفته میشود .با این
حال ،عملکرد این مناطق و به خصوص مناطق آزاد ،سابقه
بدی را در قاموس تجارت خارجی کشــور به جای گذاشته
است و این مناطق ،به دلیل وجود مسائل متعدد ساختاری،
اقتصادی و مدیریتی ،به دروازه واردات به کشور تبدیل شده
بودند .از جمله مسائلی که مناطق آزاد تاکنون با آن مواجه
بودهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد :وابستگی درآمدها
به فروش زمین و اراضی منطقه و نیــز واردات ،نبود امکان
فنس کشی اراضی وسیع و عدم استقرار گمرک در تمامی
مبــادی ورودی و خروجی ،افزایش قیمت زمین و مســکن
و اجاره بها و ایجاد انگیزه زمین خــواری ،تردد خودروهای
لوکس ســواری در محدودههای وســیع داخــل و خارج از
منطقه ،ورود کاالهای همراه مســافر تجمیعی از منطقه به
سرزمین اصلی ،وجود نقاط جمعیتی شهری و روستایی و
بروزمشکالتیدرکنترلتردداهالیساکندرمنطقه.بااین
حال به نظر میرسد در سالهای اخیر و نیز در مصوبه اخیر
مجلس ،تالش شــده است تا بخشــی از این آسیبها کمتر
شود .به عنوان مثال ،گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از
مصوبه اخیر در مرحله تصویب در کمیسیون اقتصادی (در
مرداد ماه امسال) نشــان میدهد که مساحت این مناطق
محدودونقاطجمعیتیوشهریازمحدودههایپیشنهادی
حذف شدهاند .این موضوع باعث میشود تا این مناطق با
مشکالت مدیریتی کمتری با دستگاههای اجرایی مستقر
در محدوده این مناطق مواجه شوند و از سوی دیگر ،تامین
زیرســاخت برای تجهیز و آغاز به کار این مناطق نســبت به
مناطق فعلی ســهلتر شــود .در مجموع ،هــم اینک به نظر
میرسد حتی با برطرف شدن نگرانیهای اولیه ،افزایش
مناطق آزاد به میزان فعلی ،تمرکز دغدغهها و نگرانیها را
ازتدابیرقانونی،بهسویعملکردنهاییاینمناطقمعطوف
خواهد کرد.

...
اخبار

معاون اقتصادی دادستان کل کشور
در همایش بانکداری اسالمی:

معاش مردم با نرخ 3درصد بازار ارز رقم
میخورد!
حسین بردبار  -دومین روز از همایش بانکداری اسالمی
بــا ســخنرانی پرحرارت معــاون اقتصــادی دادســتان کل
کشــور برخالف رویه معمول در مدیریت پنــل این همایش
همراه بــود ،جایی که پژمــان نوری از دخالت ســهامداران
برخــی از بانکها در امور جــاری آنها انتقــاد کرد و چنین
کاری را خالف قوانین بانک مرکزی دانســت و هشدار داد
چنین روندی موجب قفل شــدن  70هزارمیلیارد (ریال یا
تومان ذکر نشد) منابع یک بانک شده است؛ وی همچنین
با تایید ســخنان رئیــس کل بانک مرکزی مبنی بــر این که
بازار غیررســمی و اســکناس صرافیها حــدود  3درصد از
کل بازار ارز کشــور را تشــکیل میدهد؛ گفت :متاســفانه
معاش مردم سال هاســت که با همین بازار  3تا  5درصدی
و قاچاق رقم میخورد.به گزارش خراســان ،پژمان نوری،
معاون دادســتان کل کشــور که به عنوان مدیر پانل نهایی
همایش بانکداری اسالمی پشت تریبون قرار گرفت با بیان
این که االن بازار آزاد  3تا  5درصد از کل بازار ارز را نســبت
به ارزهایی که در سامانه نیما و بازار ثانویه ارائه میشود در
دست دارد؛ افزود :با این حال وقتی مردم برای خرید ماست
یا پوشک بچه به بازار میروند و افزایش قیمت آن را مشاهده
میکنند ،فروشــنده دلیــل آن را بــه دالر  11هزارتومانی
ربط میدهد ،دوســتان ما باید به این نکته توجه کنند.وی
با اشاره به انتقاد مقام معظم رهبری از بنگاه داری بانکها
درجلسه اخیر با هیئت دولت گفت :یک دلیل بنگاه داری
بانکها ناشی از طلب آنها از سازمانها و نهادهایی است
که به جای طلبشان به آنها بنگاه را پیشنهاد میکنند و اگر
بانک نپذیرد معلوم نیســت که چگونه میتواند مطالباتش
را از آن ســازمان پس بگیرد.نوری دلیل دیگــر بنگاه داری
بانکها را که از نگاه رهبری معظم انقالب مذموم شــمرده
شده اســت مرتبط با مســئله حاکمیت شــرکتی دانست و
گفت :به مدیرعامل فالن بانک میگوییم که چرا 80درصد
از منابع بانک را در فالن شرکت خرج کرده اید و او در پاسخ
میگوید که سهام دار بانک به من گفته است ،به او میگوییم
چرا جلوی این دستور مقاومت نکردی یا استعفا نکردی اما
مگر چند بار میتوان استعفا کرد؟

نمایندگی فروش خودروهای خارجی
در آستانه تعطیلی
ایســنا  -بعد از ممنوعیت
واردات خودرو ،بســیاری
از نمایندگیهــای فروش
خودروهــای خارجــی
نیروهــای خــود را تعدیل
کردند و در آستانه تعطیل
شدن هســتند و  ۲۵هزار
شغل ایجاد شده در این بخش در حال از بین رفتن است.

دالر

یورو

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
)0(42.000

)0( 48.753

6.150

)0( 54.428
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اسد قیصر سخنگوی مجمع ملی پاکستان گفت :این کشور به زودی یک ابر پروژه اقتصادی را با کمک چین و ایران کلید خواهد زد .به گزارش فارس
به نقل از نیشن ( ،)the nationوی در دو ســخنرانی گفت :پروژه  CPECمیتواند به ایجاد میلیونها فرصت شغلی در بخشهای مختلف برای مردم
پاکستان منجر شود .گفتنی است  CPECیک ابرپروژه اقتصادی بین پاکستان و چین در حوزههای زیرساختی مثل راه و راه آهن است.

سکه طرح جدید

3.325/000

37.000.000

) 2.800.000(43.300.000

3.310/600

38.510.000

) 3.010.000( 44.400.000

با تصویب نمایندگان مجلس صورت گرفت

اونس جهانی

بورس ایران

10.000.000 19.500.000

(دالر)

مقدار

133.676

ربع سکه

نیم سکه

10.600/000 21.000.000

)0( 1/201

تغییر

-2.434

با تصویب  2فوریت طرح نمایندگان در مجلس در دستور کار قرار گرفت

موافقت با ایجاد  ۸منطقه آزاد تجاری

طرح توزیع کاالهای اساسی ارزان قیمت

نماینــدگان مجلــس بــا اکثریــت آرا بــا ایجــاد  ۸منطقــه
آزاد تجاری صنعتــی جدیــد موافقت کردند.بــه گزارش
خبرگزاری تســنیم ،نمایندگان مجلس در جلســه علنی
دیــروز مــاده واحده الیحــه یک فوریتــی ایجــاد  8منطقه
آزاد تجــاری صنعتــی و  12منطقــه ویــژه اقتصــادی را با
اکثریــت آرا تصویــب کردند.طبــق این مــاده واحــده ،به
دولت اجازه داده شــده اســت تا در اســتانهای گلستان
(اینچه برون) ،ایالم (مهران) ،اردبیل (اردبیل) ،سیستان
و بلوچســتان (سیستان)،کردســتان (بانــه -مریــوان)،
هرمزگان (جاســک) ،بوشهر (بوشــهر) ،کرمانشاه (قصر
شــیرین) ،منطقه آزاد تجاری صنعتی ایجــاد کند .دولت
همچنین اجازه یافته تا در این زمینه اراضی نیمه شمالی
جزیره هرمز ،را بــه هم پیوســته و راه اتصال دریــای آن به
جزیره قشــم ،پــس از تأییــد ســتاد فرماندهی کل قــوا به
محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشــم ملحق شوند.
در عین حال ســرخس و دوغــارون در خراســان رضوی با
وجود دارا بودن ویژگیها و شــرایط مناســب در فهرست
مناطــق آزاد قــرار نگرفت .طبــق این مصوبــه همچنین،
در اســتانهای فارس (فســا و الر) ،یزد (ابرکــوه و میبد)،
زنجــان (زنجــان) ،کهگیلویــه و بویراحمد (گچســاران)،
آذربایجان غربی (سرو -ارومیه) ،خراسان رضوی (خواف
و قوچــان) ،لرســتان (خرمآبــاد) ،قزویــن (تاکســتان) و
اصفهان (شاهینشهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان
البرز (ســاوجبالغ) منطقه ویژه اقتصــادی دارویی ایجاد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با دوفوریت طرحی
موافقت کردند که در صورت تصویــب آن ،دولت موظف
به تامین کاالهای اساســی مردم و توزیــع آنها از طریق
تعاونیهای مصرف خواهد شــد.به گزارش خراســان با
اعالم درخواست رســیدگی  ۶۱نماینده به طرح تامین
کاالهای اساسی روز گذشــته این طرح با قید دو فوریت
در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از سخنان موافقان
و مخالفــان بــا  ۱۵۹رای موافــق ۲۴ ،رای مخالــف و ۴
ممتنع از مجموع  ۲۲۱نماینده حاضر به تصویب رسید.
در صورت موافقت مجلس شــورای اســامی بــا کلیات
و جزئیــات درخواســت مذکــور ،دولــت موظــف خواهد
بود تا دو ماه آینــده کاالهای اساســی را بــا دالر ۴۲۰۰
تومانی ،تامین و تعاونیهای مصرف کارگری ،کارمندی،
روستایی ،فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای صنفی
منتخب در سراسر کشور توزیع کنند.



میشود .این مصوبه مجلس ،ایجاد منطقه ویژه اقتصادی
در دیگر استانها (که اسامی آن طبق تقاضای پیشنهادی
نمایندگان در یک فهرست پیوست آمده است) ،مشروط
به تحقق برخی شــرایط کرده اســت .در ادامه این مصوبه
نیز شرایطی تعیین و مقرر شده است که اعمال امتیازات
قانونی مربوط به ورود و خروج کاال در مناطق آزاد تجاری-
صنعتی موضــوع این قانــون به اســتثنای مــواد ،کاالها،
تجهیزاتوماشینآالتموردنیازطرحهایسرمایهگذاری
و توسعهای مناطق ،منوط به تأیید محصور شدن محدوده
مد نظر توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران و استقرار
آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است.از سوی دیگر
واردات کاال از خارج کشــور به مناطق آزاد ایجاد شــده به
منظور عرضه به مسافران ممنوع اســت .اعطای معافیت
کاالی همراه مســافر از مناطق مذکور به سرزمین اصلی
نیز صرف ًا شامل کاالهای تولید شده در آن مناطق است.

...

تفاهم سازمان حمایت با بسیج برای نظارت
بر بازار

ارز

نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس ،به نقل از معاون اول قوه قضاییه از دستگیری
فردی  27ساله به عنوان سردسته شبکه توزیع ارز خبر داد .غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی در
گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به حضور اژهای در نشست این فراکسیون خاطرنشان
کرد :اژهای گفت که دولت از بین  600صرافی مجاز تنها به  16صرافی اجازه توزیع ارزی داد
که این موضوع باعث ایجاد رانت و فســاد مالی شد و مشــکالتی را در این حوزه ایجاد کرد .وی
بیان کرد :اژهای گفت که فردی که سر دسته شبکه ارزی بوده و متاسفانه ارتباطاتی هم از کانال
دولت داشته و در توزیع ارز در بازار اقدام میکند متولد ســال  1370است که توانسته مقدار
قابل توجهی ارز را جابه جا کند.جعفرزاده ایمنآبادی درباره درخواست معاون اول قوه قضاییه
از مجلس یادآور شد :اژه ای از مجلس خواست تا با تصمیمات غلط مسئوالن که برای کشور و
نظام هزینهزاست برخورد کند و در قبال این نوع تصمیمات بایستد.اژهای گفت که شما گالیه
دارید که چرا ما برای بررسی مفاسد اقتصادی از رهبری اجازه گرفتهایم و این در حالی است که
ما در پی طوالنی شدن فرایند مجلس برای صدور یک مجوز و یک الیحه از این راه اقدام کردیم
و اگر مجلس این فرایند را کوتاهتــر کند ،تعامل قوه قضاییه برای اخذ مجوز از مجلس ســهلتر
خواهد بود و ما کمتر به سمت اخذ مجوز از رهبری پیش خواهیم رفت.

دسترسی به روز به نرخهای بازار ثانویه ارز ممکن شد

همزمان با انتشار خبر عرضه  40هزار دستگاه خودرو
از ســوی خودروســازان ،خبرهــای دریافــت شــده از
بازار حکایت از آن دارد که قیمت خــودرو در بازار افت
محسوســی پیدا کرده اســت .به طوری کــه به گزارش
روزنامه ایران ،قیمــت پراید به عنوان شــاخص قیمت
این روزهای بازار خودرو ،تا  11میلیون تومان هم افت
داشــته و این خودروی پرفروش ،به حدود  32میلیون
تومان رسیده است .هرچند تسنیم در گزارشی میدانی
اعالم کــرد :پراید  111بــا کاهش  4میلیــون تومانی
با قیمــت  36میلیون تومان فروخته میشــود .در این
زمینه ،رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران
نیز با تایید افت قیمتها در بازار این کاهش قیمت را تا
حدود 8میلیون تومان بیان و تاکید کرد :افزایش قیمت
رخ داده در بــازار خودروهای داخلــی در یک ماه اخیر
واقعی نبوده و ناشی از جوســازی دالالن و سفتهبازان
اســت.به گــزارش ایســنا ،وی ادامــه داد :قیمتهای
کذایــی کــه بــرای خودروهــای داخلی ذکر میشــود
قیمتهاییاستکهدالالنوسودجویاندرسایتهای
فروش اینترنتی آگهی میکنند و هیچ مبنای درســت
و واقعــی نــدارد .واقعیــت این اســت که چنــد دالل و
ســفتهباز قیمتهای پرت و نجومی برای خودروها در
سایتهای فروش اینترنتی آگهی میکنند و به سرعت
این قیمتها در شبکههای اجتماعی بهویژه کانالهای
تلگرامی بازنشر میشود و به عنوان قیمت خودرو بین
مردم دهان به دهان میگردد و جا میافتد.

تأکید کرده بود :با همــکاری و هماهنگی صورتگرفته
توســط معاونت رفاه وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی،
ســازمان برنامه و بودجه ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و بانک مرکزی کاالهای اساسی مردم و همچنین اقشار
کمدرآمــد جامعــه در قالــب بســتههای حمایتــی تأمین
میشــوند.محمدباقر نوبخــت ،رئیس ســازمان برنامه و
بودجه نیز چندی پیش گفته بود :با تأکید رئیس جمهوری
و با توجه به نوســانات ارزی ،دولت پنج بســته حمایتی از
مردم را تدوین کرده که بهزودی جزئیات آن اطالعرسانی
میشــود.به گفته وی یک بســته بــرای همه مردم اســت
به این صــورت که حداقــل  25قلــم کاالهای اساســی و
روزمره مــردم که در ســبد زندگی آنــان قــرار دارد ،با ارز
4200تومانی در اختیارشان قرار میگیرد.

...
بانک

 ۷۴درصد سپردهها متعلق به یک
درصدسپردهگذاران

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت :یکدرصد
ســپردهگذاران بزرگ بانک کســانی هســتند که ۷۴درصد
ســپردهها را در اختیار دارنــد .به گزارش تســنیم ،غالمرضا
مصباحی مقدم گفــت :حــدود  60درصد نقدینگی کشــور
بهسمت فعالیتهای نامولد رفته و فقط  40درصد نقدینگی
در بخش مولد اقتصادی بهکار گرفته شده است .وی با بیان
این که نرخ ســود بانکی بهگونهای اســت که تولید کنندگان
سعی میکنند سرمایه را بدون ریســک در بانک قرار دهند و
ســود کنند ،افزود :رقابت در افزایش نرخ سود بانکی مخرب
اســت و اقتصاد کشــور را بــه ورشکســتگی ســوق میدهد و
بنگاههــای تولیــدی را تعطیل میکنــد .یک درصد ســپرده
گذاران بزرگ بانک ،کسانی هستند که  74درصد سپردهها
را در اختیار دارند که این شکاف فقر و غنا را نشان میدهد که
حاصل سیستم بانکداری ماست.

طالفروشان چقدر مالیات میدهند؟

اوج گیری قیمت ارز و طال

فروکش نسبی قیمتها
در بازار خودرو

رکوردداران رشد قیمت کاالهای
اساسی منتخب در مرداد



روایت اژهای از سردسته  ۲۷ساله شبکه ارزی

معاون وزیر صنعت از امضای تفاهمنامهای بین سازمان حمایت
از حقوق مصرفکنندگان و بسیج برای نظارت بر قیمتها خبر
داد .به گزارش تسنیم ،ســید محمود نوابی دیروز در همایش
اجرای مــاده  6قانون حمایــت از حقــوق مصرفکنندگان در
بجنورد اعالم کرد :به تازگی تفاهمنامهای بین سازمان حمایت
از حقوق مصرفکنندگان و بســیج مســتضعفین شکل گرفته
اســت که طی آن نیروهای بســیج میتوانند با ورود به بازار در
حوزه نظــارت و ارزیابی قیمتها به این ســازمان کمک کنند.
معاون وزیــر صنعت بــه ذکر تخلفاتی که توســط این ســازمان
به ثبت رســیده ،پرداخت و تصریح کرد :در ســال گذشــته سه
میلیون و  650هزار بازرســی در کشــور انجام گرفت و در طی
آن  230هــزار پرونده و هزار میلیارد تومان تخلف به ســازمان
تعزیرات حکومتی فرستاده شده است.

نرخ ارز و طال در بازار ،در پــی برخی خبرها و نیز آن چه که
فعاالن بــازار افزایش تقاضــا خواندند ،افزایــش یافت .در
این حال ،طبق ادعای یک خبرگزاری ،دسترسی عمومی
به اطالعات معامالت بــازار ثانویه فراهم شــد.به گزارش
ایســنا ،دیروز (یک شــنبه) بازار ارز در نوســان و هیجانی
قرار داشــت که در چنــد روز قبل از آن شــروع شــده بود.
بر این اســاس ،دالر تا مرز  ۱۲هزار تومــان هم پیش رفت
و  ۱۱هــزار و  ۹۰۰تومان هم معامله شــد ،یــورو نیز تا ۱۳
هــزار و  ۸۰۰تومان فــروش رفت .بــا این حــال ،از حدود
ساعت  ۱۴دیروز ،تا حدی از فشار بازار کم شد و نرخ ارز در
بازاراندکی عقب نشــینی کرد به طوری که دالر به حدود
 ۱۱هزار و  ۸۰۰و یــورو تا  ۱۳هزار و  ۶۵۰تومان رســید.
همچنین صرافانی هم که ارز خدماتی از جمله مسافرتی،
دانشجویی و درمانی را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی
میفروختنــد ،قیمتها را مانند مدت گذشــته نزدیک به
نرخ بازار نگه داشــتند و دالر را تا  ۱۱هزار و  ۸۰۰و یورو را
تا  ۱۳هزار و  ۷۰۰تومان به فروش میرساندند.بر اساس
این گــزارش ،برخی فعــاالن بازار ،رشــد تقاضــا را در این
افزایش قیمــت موثر میدانند .چرا کــه در ماههای آینده،
به تدریج زائران اربعین برای خریــد ارز اقدام میکنند .از

▪بسته غذایی دولت نیز در راه است

پیــش از ایــن دولــت نیز اعــام کرده بــود که بســتههای
حمایتی برای توزیع برخی کاالهای اساسی بین مردم را
در دستور کار دارد .انوشیروان محسنی بندپی ،سرپرست
وزارت کار اعالم کرده بود :بهزودی با مشــارکت معاونت
رفاه اجتماعــی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بســته
حمایتی اجتماعی تهیه میشــود تا آحــاد جامعه بتوانند
تحت پوشــش حمایتهــای اجتماعی قــرار بگیرند.وی

...



بازار

شاخص کل

شاخص

سوی دیگر برخی پیام بانک مرکزی درباره تمایل نداشتن
برای تزریق ارز در بازار و عرضه نسبت ًااندک ارز توسط بانک
مرکزی در بازار را منشأ نگرانیهایی میدانند که موجب
شده تا در نهایت رشــد قیمتها تقویت شود .در هر حال،
این فعاالن بازار میگویند اکنون فروشنده عادی در بازار
بسیار کم پیدا میشود و اگر هم فروشندهای است افرادی
هستند که برای نوسانگیری دست به معامله میزنند.در
این حال ،دیروز نرخ طال و سکه نیز صعودی بود .به گزارش
شبکه اطالع رسانی طال ،سکه و ارز تهران ،هر گرم طالی
 18عیار در بعد از ظهر دیروز با  127هزار تومان افزایش،
 330هزار و  370تومان معامله شد .سکه امامی نیز 203
هزار تومان رشــد قیمت یافت و به  4میلیــون و  377هزار
تومان رســید.از طرف دیگر دیروز خبرگــزاری فارس ،در
حالی از امکان پذیر شدن دسترسی عمومی به اطالعات
معامالت بازار ثانویه خبر داد که تــاش ما برای بازکردن
لینک اینترنتی این ســامانه بی نتیجه ماند .بر اساس این
گزارش ،از ابتدای آغاز به کار بــازار ثانویه  842میلیون و
 650هزار یورو ارز عرضه و  745میلیون و  740هزار یورو
خریداری شــده و نرخ یورو در دو روز قبل  9019تومان و
دالر  7740تومان بوده است.

در حالی که حدود  19هزار طالفروش در سال 1395
اظهارنامه مالیاتی خــود را ثبت کردهانــد ،از این تعداد
 29.3درصد مالیاتی بیش از  2.5میلیون تومان اظهار
و پرداخت کردهاند .دیگران مالیاتی کمتر از دو میلیون
تومان پرداخت کردهاند یا این که زیــان ثبت کردهاند و
مالیات ندادند.یک بررسی آماری که توسط خبرگزاری
فارس انجام شــده اســت ،نشــان میدهد که براساس
آمارهــای رســمی ســال  ۹۴در کل کشــور حــدود ۲۶
هزار و  ۱۰۰واحد طالفروشی اظهارنامه مالیاتی ثبت
کردهاند .سال  ۹۵نیز جمع کل طالفروشیهای کشور
حدود  ۱۸هــزار و  ۹۷۱واحــد بوده اســت .واحدهای
این صنف در این دو ســال تفاوت فاحــش آماری دارند،
به طــوری که حــدود هفــت هــزار واحد طالفروشــی یا
طالســازی تعطیل شــدهاند یــا اصــا اظهارنامــه ثبت
نکردهانــد .در این زمینــه احمد وفــادار عضــو اتحادیه
طال و جواهــر میگویــد در تهران حــدود  ۱۳۰۰واحد
طالفروشــی و کارگاه طال سازی تعطیل شــدند که هر
کدام  ۲۰تا  ۳۰کارگر داشتند .در کل کشور نیز حدود
 ۶هــزار واحد طالســازی و طال فروشــی تعطیل شــده
که بیشــتر آنها در اســتان اصفهان بوده اســت.طبق

باالی  5میلیون

درصد مالیات دهندگان
سال  94سال 95
14.4
13.5

 2.5تا  5میلیون

15.2

14.9

 0.5تا  1میلیون

13.9

13.7

صفر تا  0.5میلیون

15.5

14.8

 1تا  2.5میلیون

صفر یا زیان

23.3

18.3

...
بازارخبر

تفاوت نرخ سود بانکها برای سپرده ارزی
ایســنا  -با وجود ابــاغ بخشــنامه بانک
مرکزی بــه بانکها بــرای ســپردهگیری
ارزی و تعیین شرایط مشخص برای انواع
ارز ،باز هــم بانکها گزینههــای متفاوتی
برای افتتاح حساب ارزی دارند؛ به طوری که نرخ سود تعیین
شــده در برخی مــوارد منحــرف از ضوابــط تعیین شــده در
دستورالعمل است .براساس این بخشنامه سود تعیین شده
برای دالر  ۴درصد ،یورو  ۳درصد و درهم  2درصد است که
بهطورساالنهپرداختخواهدشد.بااینحالیکیازبانکها
نسبت به بقیه باالترین سود را پرداخت میکند؛ به طوریکه
سود پرداختی به 5درصد میرسد .در برخی بانکها جالب
این جاست که برای تمامی ارزها فقط  2درصد سود در نظر
گرفته شده و حتی دالر هم امتیازی بیش از  2درصد ندارد.

وزیر سابق نفت :در اوج تحریمها
 ۱۷۰میلیارد دالر نفت فروختیم
تســنیم  -به گفتــه وزیــر ســابق نفت در
ســالهای  ۹۰و  ۹۱در مجمــوع بیش از
۴۱میلیــارد دالر در صنعــت نفــت
ســرمایهگذاری شــده اســت که باالترین
گراف سرمایهگذاری بوده است .رستم قاسمی در نشست
ماهیانــه جامعهاســامی مدیــران ایــران گفت :مــا بــا
تحریمهایی که مجدد قرار است ،برگردد در سالهای 90
و  91مواجــه بودیــم و در طــول این دو ســال حــدود 170
میلیارد دالر نفت به فروش رساندیم.

ادعای بدهی  ۱۴۰میلیون دالری ایران
به هند بابت واردات برنج

 70درصد طالفروشان کمتر از  2.5میلیون تومان در سال مالیات میدهند
میزان مالیات

از میــان اقالم اساســی منتخــب یعنی برنــج ،لبنیات،
گوشت و تخم مرغ ،قیمت مرغ و تخم مرغ در مردادماه
نســبت به تیرماه ،بیشــترین رشــد قیمت را در مناطق
شهری داشته است و برنج درجه یک و گوشت گوسفند،
کمترین رشد قیمت را شاهد بودهاند( .مرکز آمار ایران)

21.9

20.3

بررسیهای فارس ،در سال 95میزان مالیات پرداختی
 14.4درصد (حدود  2700طالفروش) مالیاتی بیش
از  5میلیون تومان دادهاند 14.9 ،درصد بین  2.5تا 5
و حدود  70درصد دیگر هم کمتر از  2.5میلیون تومان
مالیات قطعی پرداختهاند .جدول زیر جزئیات مربوط
به مالیات پرداختی در سال  94و  95را نشان میدهد.
در این گزارش مســتقیما اشاره نشده اســت اما به نظر
میرسد این صرفا مالیات عملکرد ساالنه است و مالیات
بر ارزش افزوده که فصلی محاسبه و دریافت میشود در
این محاسبات نیامده است.

تســنیم  -یک تاجر هندی گفــت ،صادر
کنندگان برنج هندی ،به دلیل نپرداختن
بدهــی  ۱۴۰میلیون دالری توســط یک
وارد کننده ایرانی دچار مشکل شدهاند.
به گــزارش پایگاه خبــری بیزنس الین ،همچنیــن اتحادیه
صادر کنندگان برنج هند هم ادعا کرده است که یک شرکت
ایرانی دســت به کالهبرداری زده ،اما دولتهــای ایران و
هند در حال رسیدگی به این مسئله هستند.

مشکل کمبود  100هزار حلقه الستیک
در ناوگان جادهای کشور
باشــگاه خبرنگاران  -معــاون وزیر راه و
شهرســازی از کمبود شــدید  100هزار
حلقه الستیک در بخش کامیون خبر داد
و افزود :متأســفانه وزارت صمــت در این
بخــش همــکاری الزم را انجــام نمیدهــد .عبدالهاشــم
حســننیا گفت :چند ماه پیش تعــدادی نمایندگی عرضه
الستیک در شرکتهای حمل و نقلی تأسیس شد ،اما این
نمایندگیها فقط کمتر از  10درصد از الستیک مورد نیاز
دراین بخش را تامین کردند.
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