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پیش بینی درآمد هزار میلیاردی دولت
از مالیات سکه های پیش فروش شده

...

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 500(129.000

) 500( 148.000

) 2/287(163.238

19.126

شاخصکلبورس

) 350( 230.617

هرگرمزعفراننگین

120.987

اخبار

منطقه یک آزادراه تهران  -شمال
به پیشرفت  ۹۵درصدی رسید
تسنیم -مدیرعامل شــرکــت ســاخــت و
توسعه زیربناهای حملونقل ،در حاشیه
بازدید محمدباقر نوبخت رئیس سازمان
برنامه و بودجه از آزادراه تهران  -شمال از
پیشرفت فیزیکی ۹۵درصدی منطقه یک
آزادراه تهران  -شمال خبرداد.طبق برنامه
از پیش تعیینشده ،زمان افتتاح پروژه در
تابستان است.

ذره بین کمیته مشترک روی
نحوه افزایش حقوق کارمندان
محمداکبری  -رئیسمجلسگفت:هیئتی
متشکل از یکی از اعــضــای هیئت رئیسه
مجلس ،دیــوان محاسبات و سازمان برنامه
و بودجه در حال بررسی احکام صادر شده
برایافزایشحقوقکارمنداندولتاست.به
گزارش خراسان ،توضیحات علی الریجانی
درباره رسیدگی به موضوع وضعیت افزایش
حقوق کارمندان دولــت در هیئت رئیسه
مجلس در پی اعالم تذکر سیدحسین نقوی
حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
مطرح شد که در آن نماینده ورامین اعالم
کرد:هماکنوناختالفنظریبیننمایندگان
مجلس و دولت در زمینه احکام صادر شده
حقوقکارمندانوبازنشستگانوجودداردکه
برخیازنمایندگانواعضایکمیسیونبرنامه
و بودجه معتقدند ،احکام صادر شده دولت
برایافزایشحقوق،براساسمصوبهمجلس
نبوده است .این نماینده اظهارکرد :شواهد
نشان می دهد  ،کسانی که حقوق کمتری
دریافت می کنند ،افزایش حقوق کمتری
داشتهاندوکسانیکهحقوقبیشتریدریافت
میکنند،افزایشحقوقبیشتریداشتهاند.

نرخ ارز

تسنیم -سرپرست پیشین سازمان امور مالیاتی گفت :در طرح مالیات بر سکههای پیشفروششده پیشبینی میشود حدود  1000میلیارد تومان
درآمد کسب شود .به گفته پناهی 7.6 ،میلیون سکه از سوی بانک مرکزی فروخته شده که بیش از شش میلیون سکه مشمول مالیات بر درآمد خواهد
بود .وی افزود :تعداد افرادی که زیر 200سکه خریده اند 50 ،هزار نفر بوده است.

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

35.599

مشهد

4.120.000

43.700.000

هرگرمزعفرانپوشال 109.386

تهران

4.118.360

43.500.000

) 250.000(45.050.000

16.200.000 25.100.000



قیمت بازار اعالم و تصریح کرد :افت این روزهای قیمت
خــودرو به دلیل کاهش ارزش دالر و نه حذف قیمت
های خودرو بوده است .وی با تاکید بر این که باید هر
چه سریع تر فضا را به سمت شفافیت برد ،اظهار کرد:
سایتهایدرجآگهیاینآمادگیرادارندتاباهمکاری
دیگر دستگاهها و استفاده از بانکهای اطالعاتی
خــودرو ،این امکان را فراهم کنند که تنها دارندگان
واقعی خودرو در این پلتفرمها حضور داشته باشند.

...

فساد اقتصادی



سکه طرح جدید

) 100.000( 45.100.000

کوچدالالنخودرو بهتلگرامواینستاگرام
با گذشت بیش از یک ماه از حذف قیمت ها از آگهی
فروش خودرو در سایت های آگهی خبرگزاری تسنیم
خبرها حاکی از کوچ دالالن این سایت ها به کانال های
تلگرام و صفحات اینستاگرامی و رشد شدید جلب
فالوئر آن هاست .در این زمینه الفت نسب سخنگوی
اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت :در این مدت،
فعالیتحداقل 31صفحهدراینستاگرامو 39کانالدر
تلگرام ،روی قیمتگذاری خودرو متمرکز شده است و
بعض ًاکانالهاوصفحههاییبااستفادهازنامسایتهای
آگهیپرمخاطب،اقدامبهجذبهزارانفالوئرکردهاند
و مدیریت ایــن کانالها و پیجها در اختیار دالالن
خودرو قرار گرفته است .به گفته وی ،به طور میانگین
میزان افزایش روزانه فالوئرهای  10پیج پرمخاطب
اینستاگرام پس از  12اردیبهشت ماه ،بین دو تا 10
برابر رشد کرده است .الفت نسب قیمت گذاری در
برخی از این کانال ها و صفحات را تا  30درصد بیش از

نیم سکه

ربع سکه

16.200.000 25.400.000

شاخص

 2دلیل تعدیل قیمت گوشت و مرغ
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امــور دام،
افزایش تولید و عرضه محصوالت پروتئینی
همچونگوشتمرغ،گوشتقرمزوتخممرغ
وبرخوردقضاییباگرانفروشانوسودجویان
راازعواملتعدیلوثباتقیمتهادربازاراین
محصوالت اعالم کرد.حمید ورناصری در
گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به تعدیل و ثبات
نسبیقیمتهادربازارگوشتومرغ،قیمت
متوسط گوشت مرغ در بازار را کیلویی ۱۱
تا  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان و قیمت تخم مرغ
را هر کیلو حدود پنج هزار تومان اعالم کرد.
همچنین قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی
نیزحدود 90هزارتوماناست.
ویوروددادستانیوبرخوردباگرانفروشی
وگرانفروشانرانخستینعاملموثربرافت
قیمت ها دانست که سبب شد انحصار این

...
بودجه



بازار شکسته شود .در این باره ،سخنان چند
روز قبل کوهستانی معاون جهاد کشاورزی
استان تهران از شکسته شدن انحصار 30
ساله در بازار مرغ میدان بهمن تهران پس از
ورود تعزیرات به این بازار و بازداشت  32نفر
حکایتداشت.
ورناصری در ادامــه سخنان خود ،دومین
عامل ثبات و تعدیل قیمت ها را عرضه
گسترده دام ،گوشت قرمز ،گوشت مرغ
و تخم مرغ در بــازار اعالم کرد و گفت :در
تهران ،در اواخر اسفند و ایام نوروز حدود
 ۲۸هزارتنگوشتمرغگرمومنجمدبانرخ
مصوب عرضه کردیم و همین مسئله سبب
شد تا قیمتها کاهش پیدا کند .همچنین
عرضه روزانه مرغ در میادین اصلی میوه و
تره بار را به حدود  ۱۲۵۰تن رساندهایم.

...
بازار ارز

اینترپلمدیرعاملاسبقمتواریبانکسرمایهرا
دستگیرکرد

تالشبرایکاهشوابستگیبودجهبهنفت
تا 10درصدطیامسال

همتی:رفتوآمدهایدیپلماتیک
تعیینکنندهبازارارزنیست

فارس -قهرمانی نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه
دادگــاه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه گفت:
آقای حیدرآباد یپور ،مدیرعامل (اسبق) بانک سرمایه که
قبل از مدیریت آقای خانی در این سمت بوده است و در حین
تحقیقات از وی از کشور متواری شده و به اسپانیا گریخته بود،
هفته گذشته توسط پلیس اینترپل دستگیر شد .بر اساس
کیفرخواست صادرشده ،اتهام این فرد دایر بر مشارکت در
اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در
خیانت در امانت است.

در حالی که سال قبل وابستگی بودجه عمومی به نفت حدود
 27درصد بود ،رئیس سازمان برنامه از تالش برای کاهش آن
به  10درصد طی امسال خبر داد .به گزارش تسنیم و ایبنا،
محمدباقر نوبخت توضیح داد :یک طرح  ۲۴برنامهای در چهار
محور طراحی شد و در شــورای عالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا به تصویب رسید که پس از تایید مقام معظم رهبری،
الزماالجرا خواهد بود .در این طرح قرار است منابع جایگزین
درآمدهای نفتی ،به تدریج اعالم شود .از این  ۲۴برنامه۱۱ ،
برنامه امسال و  ۱۳برنامه نیز در سال  ۹۹عملیاتی خواهد شد.

در روزهای اخیر ،برخی رسانه ها با اشاره به افت قیمت ارز ،آن را
کاردولتبرایزمینهسازیمذاکراتسیاسیایرانباآمریکابیان
کردهبودند.همتیرئیسکلبانکمرکزیبهاینموضوعواکنش
نشان داد و در یادداشتی نوشت :وقتی واضعان حداکثر فشار
تحریمی ،به تدابیر بانک مرکزی در خنثی کردن توطئه اعتراف
می کنند ،انصاف نیست صحبت از دستکاری در نرخ ارز ،برای
توجیه آمد و رفت ها ومذاکرات بشود .همتی تصریح کرد :تأثیر
آمد و رفت های دیپلماتیک در شرایط خاص سیاسی و روانی
مهم است اما آن را تعیین کننده اصلی روند بازار ارز نمی دانم.

موتور تولید سایپا گرم شد
تازه ترین آمار تولید خودرو نشان می دهد
که تولید دو ماهه دو خــودروســاز بزرگ
کشور نسبت به ســال  97افــت دارد .با
این حال ،سایپا بر خالف ایران خودرو در
اردیبهشت ماه رشد مثبت تولید را تجربه
کرده است .رشد تولید این دو خودروساز
درفروردینامسال،منفیبودهاست.

...
خبر

تحریم نفت ایران برخی
پاالیشگاه های چین را به آستانه
تعطیلی کشاند
در حالی که چین بعد از لغو معافیت های
تحریمی از ماه می به واردات نفت از ایران
ادامه داده ،کاهش میزان واردات باعث ایجاد
مشکالت جدی برای برخی پاالیشگاه های
این کشور شده است .به گزارش مهر ،رویترز
دراینبارهنوشت:کاهشوارداتوخریدنفت
ازایرانباعثشدهبرخیپاالیشگاههایچین
در آستانه تعطیلی قرار گیرند .در همین باره
اعالم شده است که واردات نفت خام در چین
پس از تحریم ایران ،با  ۱۱درصد کاهش در
ماه می و در مقایسه با ماه قبل از  43میلیون
و  730هزار به  40میلیون و 123هزار تن
رسیده است.

