اقتصاد

۱۴
اخبار

دالر رام می شود؟
آغاز به کار بــازار متشکل ارزی با عضویت بیش از
 100صراف از عید قربان

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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سکه طرح جدید

) 1/000(120.500

137.000

150.962

18.423

33.384

4.102.200

) 250.000( 42.000.000

بنزینبهایستگاهصادراترسید

در این باره فارس نوشت که به زودی اطالعیه
اولین عرضه بنزین صادراتی توسط بورس انرژی
منتشر میشود .این گزارش حاکی است ،مقصد
این بنزین افغانستان تعیین شده و حجم آن 10
هزار تن است که روز چهارشنبه در بورس انرژی
به خــریــداران عرضه خواهد شد .این محموله
بنزین با اکتان  91به صورت ارزی و ریالی عرضه
خواهد شد و در صورت موفقیتآمیز بودن از این
به بعد هر هفته این عرضه تکرار خواهد شد .این
گــزارش حاکی است همه متقاضیان ایرانی و
خارجی میتوانند در این عرضه شرکت کنند.

ایران برنده مرحله اول دعوای
گازی با ترکمنستان

مقابله با فرار مالیاتی پزشکان وارد فاز اجرایی شد

یک منبع آگاه گفت :ایران در دادگاه داوری به دلیل
اختالفاتپیشآمدهباترکمنستاندرمرحلهنخست
برندهشدوبرایناساسترکمنستانبهعلتقطعگاز
به روی ایران باید غرامت بپردازد.یک منبع مطلع
در وزارت نفت در گفتوگو با فارس ضمن اعالم این
خبر افزود :در طول دو سالی که از شکایت ایران از
ترکمنستان به دلیل قطع گاز در زمستان سال 95
میگذرد ،ایران مدارک معتبر و مستدلی را تحویل
داد که نشان می دهد این کشور اجــازه قطع گاز را
نداشتهاستبنابراینکشورترکمنستانبایدبابتاین
کار به ایران غرامت پرداخت کند .به گزارش فارس،
رسیدگیبهدیگربخشهایایناختالفاتدرداوری
بینالمللیادامهدارد.گفتنیاست،ترکمنستاندر
 12دیماه 1395ودراوجسرمایبیسابقهزمستان
درآنسال،درحالیگازصادراتیبهایرانراقطعکرد
کهمذاکراتبرایحلاختالفاتدرجریانبود.

بازگشتقیمتخودروبهسایتهای
آگهی
پس از بازگشت قیمت مسکن ،قیمت خــودرو نیز
به سایت های آگهی مانند دیوار برگشته است .در
این حال رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و
فروشندگان خــودروی تهران به خبرگزاری ایرنا
گفت :در صورت راهانــدازی سامانه ثبت معامالت
خودرو ،این اتحادیه با داشتن بیش از ۱۰هزار عضو
وکارشناسآمادگیداردتابهجایسایتهایآگهی
دهندهبهارائهقیمتواقعیخودروهابپردازد.ایندر
حالی است که در سازو کار قبلی تعیین شده مبنی
بر ارائه قیمت از سوی اتحادیه فروشندگان خودرو
به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی ،سخنگوی
اتحادیهکسبوکارهایاینترنتیازتعللوارائهناقص
فهرست قیمت خودروها از سوی اتحادیه نمایشگاه
دارانخبردادهبود.

در حالی که با راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس و تثبیت تولید بنزین از این پاالیشگاه
بزرگ ،کشور نه تنها در تولید بنزین خودکفا شده،
بلکه روزانه حدود  12میلیون لیتر هم مازاد تولید
دارد ،قــرار اســت اولین اطالعیه بــرای فروش
بنزین در بــورس به منظور صــادرات ،به زودی
منتشر شود .طبق اخبار منتشرشده قرار است
این محموله به افغانستان صادر شود و حجم آن
 10هزار تن است.
▪صادرات از طریق بورس به افغانستان

▪چقدربنزینمازادداریم؟

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری
سازمان امور مالیاتی گفت :صاحبان محترم
مشاغل پزشکی ،پیراپزشکی ،داروسازی
و دام پزشکی تا  23مردادماه مهلت دارند
در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه
فروشگاهی (کارت خوان بانکی) ثبت نام
کنند.
به گزارش فارس به نقل از رسانه مالیاتی
ایران ،علی رستم پور گفت :صاحبان محترم
ِح ـ َـر ف و مشاغل پزشکی ،پیراپزشکی،
داروســازی و دام پزشکی تا  23مردادماه
مهلت دارنـــد در نــظــام ســامــانــه ف ــروش و
استفاده از پایانه فروشگاهی (کارت خوان
بانکی) ثبت نام کنند.
وی با اشــاره به الــزام قانون بودجه سال
 1398در این زمینه افزود :براین اساس

ــر ف و مشاغل یــاد شده
کلیه صاحبان ِح َ
مکلفند حداکثر تا تاریخ  23مــرداد ماه
 1398بــرای ثبت درخــواســت تخصیص
شـــمـــاره شــنــاســه پــایــانــه فــروشــگــاهــی
(کارتخوان) به درگاه عملیات الکترونیکی
ســازمــان امــور مالیاتی کشور بــه نشانی
الکترونیکی https://tax.gov.irمراجعه
و به ثبت مشخصات دستگاه کارت خوان
خود مبادرت کنند و در اولین ماه پس از
دریــافــت شناسه مذکور از طریق پیامک
تلفنی برای بهرهبرداری از آن اقدام کنند.
بــراســاس گــــزارش مــرکــز پــژوه ـشهــای
مجلس ،حــدود  ۶۷۰۰میلیارد تومان
مقدار واقعی مالیات پزشکان است در حالی
که مالیات پرداختی پزشکان فقط ۱۵۰
میلیارد تومان است.

شاخص

وزیربهداشتازتشکیلکارگروههایپیگیریخبردادومدیرعاملبازرگانی
دولتیمشکلرابهگردنمغایرتهایاسنادیوموضوعاتاداریانداخت

گفتنی است سومین فاز پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس ،زمستان گذشته راه اندازی شد .هر فاز این
پاالیشگاه  12تا  15میلیون لیتر در روز بنزین تولید
می کند که با تثبیت فاز سوم و در نظرگرفتن تولید
دیگرپاالیشگاههایکشور،حجمتولیدبنزینکشور
به 105تا 107میلیون لیتر در روز می رسد .این در
حالی است که طبق اعالم صادق آبادی مدیرعامل
شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی ،متوسط
مصرف بنزین کشور در سال  97حدود  87میلیون
لیتردرروزبودهاستکهاحتماالامسالبه 94میلیون
لیتر در روز خواهد رسید .به این ترتیب میزان تولید
حدود 11تا 13میلیون لیتر در روز بیشتر از مصرف
اســت که با احتساب ذخایر و  ،...مقادیری برای
صادراتباقیخواهدماند.

ضرباالجل 2هفتهایبهپزشکان
براینصبکارتخوان

14.400.000 23.000.000

111.691

95.492

واکنش 2مقام به دستور ارزی روحانی

عرضه نخستین محموله صادراتی بنزین ،فردا در بورس کاال

به رغم جابه جا شدن وعده مسئوالن بانک مرکزی
برای راه اندازی بازار متشکل ارزی ،گویا این بار،
وعده همتی برای آغاز به کار این بازار از عید سعید
قربان،جدیاست.بهگزارشفارس،دیروزشکسته
بند مدیر عامل ایــن بــازار ،از اعــام حضور 100
صرافی در این بازار خبر داد و گفت :بیش از 100
ب باز کردهاند و در حال تکمیل پرونده
صراف حسا 
هستند و بــازار متشکل ارزی هم با همین تعداد
فعالیت خود را آغاز میکند زیرا تکمیل پرونده هر
صراففرایندیزمانبراست.
ویباابرازامیدواریدربارهشروعبهکاربازارمتشکل
ارزیباهمینتعدادصرافتاعیدسعیدقربان،افزود:
این احتمال هم وجود دارد که تا روز بازگشایی این
بازار،بیشاز 100صرافدرآنعضوشدهباشند.
شکستهبنددرپاسخبهاینسوالکهآیااطالعاتبازار
برای افراد خارج از بازار هم به صورت لحظه ای ارائه
می شود،این موضوع را رد کرد و گفت :برای افراد
حقیقی و حقوقی خارج از بازار ،اطالعات لحظهای
بــازار متشکل ارزی ارائــه نمیشود اما اطالعات
عمومی بازار در سایت  ice.irکه در حال راهاندازی
است،منتشرخواهدشد.همچنیندرسایتدیگری
اطالعات جزئیتری به اعضا ارائــه میشود .وی
افــزود :ساعت کاری بــازار متشکل ارزی از 8:30
تا۱۵:۳۰خواهدبود.

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

انتشارنامهرئیسکلبانکمرکزیبهرئیس
جمهور در خصوص رفــع نشدن تعهدات
ارزی  20شرکت دارویی و فعال در واردات
کاالهای اساسی ،واکنش وزیر بهداشت و
نیزمعاونوزیرصمترادرپیداشت.دراین
زمینه ،مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی
از واردات معادل صد درصد ارز تخصیصی
و وزیــر بهداشت از اعــام نتایج بررسی ها
تا روزهــای آینده خبر داد.بــه گزارش ایرنا،
سعید نمکی وزیــر بهداشت ،اظهار کرد
که نتایج بررسی ها دربــاره ارزهــای دولتی
اختصاصیافتهبهدارووتجهیزاتپزشکیرا
درروزهایآیندهاعالمخواهدکرد.اظهارات
وی گویای آن است که از زمان تصدی اش بر
وزارت ،کارگروه هایی در این زمینه تشکیل
و همچنین پیگیری موضوع ،قبل از ابالغ
ریاستجمهوریوبراساسدستورشفاهی
وی آغــاز شده اســت .همچنین به گزارش
تسنیم ،یــزدان سیف معاون وزیــر صمت و
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن
انتشار فهرست کشتی ها و محمولههای

تامینارزشدهبههمراهزمانوروداینکاالها
به بنادر ایــران در سال  97گفت :در سال
 500 ،1397میلیون و  982هزار و 502
یوروبهمنظوروارداتکاالهایاساسیبرای
شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد ارزی
ایجاد شده که معادل صد درصد ارز مذکور
کاالبهکشوروارد،تخلیهوبخشعمدهایاز
آنترخیصومبلغ 275میلیونیوروتاکنون
رفع تعهد شده است .وی ورود کاال و رفع
تعهد ارزی را دو مقوله کام ً
ال متفاوت اعالم
کردوافزود:برخیاظهاراتدربارهمکاتبات
انجامشدهچنینالقامیکندکهدرقبالارز
تخصیص داده شده ،کاالیی به کشور وارد
نشده ،در حالی که مبلغ  226میلیون یورو
ماند هتسویهنشدهارز
دریافت شده ناشی
از مــغــایــرتهــای
اســـــــنـــــــادی و
مــوضــوعــات
اداری
است.

تفاوت 9هزارتومانیقیمتمصوبوصادراتیمرغ
مدیرکلتامین،توزیعوتنظیمبازاروزارتصمت
بابیاناینکهقیمتمصوبعرضهمرغگرمبرای
مصرفکننده ۱۲هزارو ۹۰۰توماناستافزود:
قیمت صادراتی مرغ حدود  ۲دالر یعنی حدود
 ۲۲هزار تومان است که بر بازار داخل تاثیر می
گذارد .بنابراین مصوب کردیم کارگروه مرتبط،
عوارضصادراتیرابرقرارکندتاصادرات،موجب
افزایشقیمتغیرمتعارفدرداخلنشود.کالمی
درخصوصتدابیرصورتگرفتهقبلیبرایتعادل
بازار مرغ گفت :از بهمن پارسال مصوب کردیم
که ماهانه  125میلیون قطعه جوجه ریزی شود
تاتعادلبازارآندچارنوساننشود.بااینحال،بر
اساس آمار ،نبود تعادل عرضه ،به واسطه کاهش
عرضهاستکهگرمازدگیازجملهعللآناست.

با این حــال ،برخی از مسئوالن وزارت جهاد و
اتحادیه های استانی نیز به افزایش قیمت مرغ
واکنش نشان دادنــد .به گــزارش ایسنا ،رئیس
هیئت مدیره انجمن صنفی مرغداران گوشتی
خراسان رضــوی گفت :یکی از دالیــل افزایش
قیمت مــرغ تلفات مــرغــداران اســت و در حوزه
واکسننیزبهدلیلتحریمهایموجودومشکالت
مربوط به آن برخی موفق به دریافت واکسن
مرغوب نشده و تلفات بیش از حدی داشتهاند.
البته سلحشور در خصوص افزایش قیمت مرغ،
اظهار کرد :قیمت مرغ در گذشته منطقی نبوده
واینتصورایجادشدهکهمرغدرحالگرانشدن
است اما در واقــع به قیمت واقعی خود نزدیک
شدهاست.

فاصله 5برابری"متوسط"قیمت
مسکنازشمالتاجنوبپایتخت
در حالی که متوسط قیمت مسکن در تهران در
تیرماهامسالبارشدبیشاز 90درصدینسبت
به تیر سال قبل ،به حدود  13میلیون و 300
هزار تومان رسیده است (به ازای هر مترمربع)،
تفاوتفاحشیبیننرخهادرباالیشهروپایین
شهر پایتخت مشاهده می شود .به گونه ای که
در منطقه  18هر مترمربع به صورت متوسط
حدود 6میلیونتومانودرمنطقهیکحدود30
میلیونتوماناست.اینتفاوتمربوطبهمتوسط
قیمت هاست و چنان چه موارد خاص را در نظر
بگیریم،تفاوتبسیاربیشترخواهدشد.

بازار خبر

مجوزصنایع ۱۰روزهصادرمیشود
ایرنا -وزیــر صمت بهبود فضای کسب و کار را از
اولویتهایاینوزارتخانهبرشمردوگفت:میانگین
زمــان صــدور مجوز بــرای صنایع کوچک ،متوسط
و بزرگ حدود  ۱۰روز است و با برنامه های جدی
دولت،اینزمانکاهشخواهدیافت.

سقوطسود 6ماهه«رنو»
خبرگزاری صداوسیما-شرکت خودروسازی رنو
فرانسه در شش ماه اول امسال به علت بحران در
صنایع خودروسازی و همچنین مشکالت مربوط
به شریک ژاپنی خود نیسان ،با کاهش معامالت،
کاهش شدید سود و کاهش پیش بینی فروش در
سالآیندهروبهروشد.بهگزارشخبرگزاریفرانسه،
شرکت رنو روز جمعه در بیانیه ای (پیش بینی) سود
شش ماه اول امسال خود را به نصف کاهش داد و به
 970میلیونیورورساندکهنصفسودرقیباش«پ
اسآ»(پژو-سیتروئن)است.

