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جوابیه
پاسخایرانخودروبهگزارش 2هفتهپیش
خراسان درباره دور زدن فرمول صمت
برایکاهشقیمتخودرو

ایرانخودرو:دستگاههاینظارتی
به موضوع ثبت نام خودرو
از طریق روبات ورود کنند

ایران خودرو به گزارش روزنامه خراسان در تاریخ
 10دی ماه امسال گزارشی با عنوان «دور زدن
فرمول صمت برای کاهش قیمت خورو با روبات»
واکنش نشان داد و جوابیه ای ارسال کرد که متن
کامل آن به شرح زیر است:
 – 1شرکت ایران خودرو با هماهنگی نهادها و
سازمان های نظارتی مربوط و گرفتن مجوزهای
الزم ،به فروش فوری خودرو با قیمت تنظیم بازار
که پایین تر از قیمت حاشیه بازار است اقدام کرد
که خوشبختانه با استمرار این نوع فروش و عرضه
خودرو به بازار و افزایش ورود نقدینگی به شرکت
و راه افتادن چرخه تولید خودرو ،تعداد دفعات
عرضه خودرو نیز زیاد شد و بدین ترتیب بخشی از
نیاز مصرف کنندگان تامین شده است.
 – 2ایــن شــرکــت ،بــا اعــمــال مــحــدودیــت هــا و
کنترل هایی نظیر هر کد ملی یک دستگاه ،الزام
داشتن گواهی نامه رانندگی و نداشتن ثبت
نام طی  18ماه گذشته و  ...سعی در رساندن
خودروها به دست مصرف کننده واقعی دارد.
 – 3با استناد به آیین نامه ســازمــان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکانیزم
تعیین قیمت در تعهدات پیش فروش براساس
قیمت مصوب زمان تحویل مندرج در قرارداد
(با استناد به بند  13آیین نامه اجــرای قانون
حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو) فی
مابین با مشتری است .بنابراین محاسبه مبلغ
مابه التفاوت بــراســاس قیمت مصوب زمــان
تحویل در قراردادهای پیش فروش امری قانونی
است و شرکت ایران خودرو به هیچ وجه تاکنون
قیمت حاشیه بازار را مبنای محاسبات خود در
قراردادهای پیش فروش قرار نداده و نخواهد
داد.
 – 4با توجه به تخصیص تنها  20درصد تولید
روزان ــه به فــروش فــوری (تقریبا روزان ــه 400
دستگاه) وصف متقاضیان خودرو ،ظرفیت ثبت
نام در مدت زمان بسیار کوتاهی تکمیل می شود
و این در حالی است که بارها ظرفیت فروش
پنج هزار دستگاه در کمتر از یک ساعت به اتمام
رسیده است .البته ظرفیت و تعداد خودروها در
شرایط فروش مختلف مشخص است و مستندات
آن نیز در شرکت موجود است و این ظرفیت ها
چه در فروش های فوری و چه در پیش فروش ها
کامال با هماهنگی نهادهای نظارتی و پس از
ثبت در سامانه و گرفتن مجوزهای الزم تبیین
می شود و به فروش می رسد.
 – 5هم اکنون سامانه ثبت نام محصوالت ایران
خودرو به درستی در حال انجام فرایند ثبت نام
بوده و تمامی افرادی که موفق به ثبت نام شده اند
از همین مسیر اقــدام کرده اند .همچنین این
شرکت با هدف تسهیل فرایند ثبت نام و ایجاد
فرصت های برابر برای ثبت نام و جلوگیری از
ورود افراد سودجو به سایت به تعریف طرح ها و
پروژه های بهبود مانند طرح ایجاد نام کاربری
و رمز عبور برای ورود به سایت و ثبت نام اقدام
کرده است.
 – 6موضوع سوءاستفاده های احتمالی (روبات
و  )...مربوط به خــارج از شرکت ایــران خــودرو
است .احتماالت مذکور همگی در بستر اینترنت
بــوده و در ایــن خصوص سازمان هــای نظارتی
باید ورود کنند تا ریشه چنین مشکالتی برچیده
شود .شرکت ایران خودرو نیز از جدیدترین نرم
افزارهای امنیتی مانند برنامه کپچا در سایت
فروش خود استفاده کرده است و تمام تالش خود
را برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده هایی
انجام خواهد داد بنابراین این شرکت از همکاری
نهادها و سازمان هایی که تخصصی در این زمینه
دارند نیز مانند پلیس فتا و  ...استقبال می کند.
 – 7یکی از دالیلی که مردم به سرمایه گذاری در
صنعت خودرو روی آورده اند ،حفظ ارزش پول
و دارایــی های نقدی است .کمتر بودن میزان
سود در دیگر موسسات و بنگاه ها نظیر بانک ها،
سکه و مسکوکات ،ارز و مسکن باعث شده است
مردم برای مقابله با نرخ تورم و حفظ ارزش پول
خود ،به سرمایه گذاری در صنعت خودرو روی
آورند به عبارتی طبیعی است که مردم به دنبال
حفظ ارزش پول خود هستند و با این هدف به
دنبال بنگاهی هستند که از دیگر موسسات
ســودده تر باشد و همین موضوع باعث داغ تر
شدن بازار خودرو و در نتیجه افزایش اختالف
قیمت کارخانه و بازار شده است.
 – 8امیدواریم با متعادل شدن شرایط تولید و
بازگشت آرامش به بازار ،شرایطی را تجربه کنیم
که در آن هیچ کدام از متقاضیان محترم در صف
انتظار نمانند و متناسب با شرایط خود بتوانند
خریدی آسان و بدون دغدغه را تجربه کنند .باید
گفت که همین حداقل فروش فوری ،از ایجاد جو
روانی و شایعه سازی فرصت طلبان و سودجویان
و همچنین افزایش غیرقابل کنترل و کاذب
قیمت خودرو در ماه های پایانی سال جلوگیری
کرده است.

نرخ ارز
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چهار شنبه  ۲۵دی 1398
 ۱۹جمادی االول .۱۴۴۱شماره ۲۰۲۹۴

دالر

) 200(۱۳۰/000

یورو

پوند

یوان

۱۹/670 169/837 ۱۴۶/000

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

35/152

۴/924/030

) 550/000(48/400/000

نیم سکه

ربع سکه

۱۴/۳۰۰/۰۰۰ ۲۴/۵۰۰/۰۰۰

دردسرهای بنزینی مضرب!۳/۹۹

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

۹۲/۳۵۷

۷۱/۵۸۸

شاخص

اطالعیهشرکتملیپخشدربارهدلیلکسرسهمیهازکارتهایسوخت
در حالی که برخی گزارش ها از کسر شدن بیش
از انــدازه سهمیه بنزین پس از استفاده از کارت
سوخت حکایت داشت ،شرکت پخش فراورده
هاینفتی،ضمنتاییداینگزارشها،توضیحاتی
درباره دالیل این فرایند ارائه داد و اعالم کرد در
صورت به موقع برداشتن کارت از کارت خوان
پمپبنزین،سهمیهاضافهایکسرنمیشود.
به گزارش ایرنا ،همزمان با سهمیهبندی بنزین،
صاحبان خــودروهــا با مراجعه به جایگاههای
ســوخــت اع ــام مـیکــردنــد کــه سهمیه بنزین
آن ها در هر بار سوخت گیری بیش از  ۲لیتر کم
مــی شـــود .همین امــر سبب شــد تــا تــصــور کم
فروشی جایگاه ها تقویت شود و متهم اول این
موضوع کارگران جایگاه های سوخت باشند.
الــبــتــه در ای ــن زمــیــنــه بــررســی هــایــی صــورت
گرفت که نشان می داد ،جایگاه های سوخت
کــم فــروشــی نــدارنــد ،امــا همچنان کــم شدن
سهمیه از کــارت سوخت ادامــه داشــت .بعد از
آن بــود کــه شرکت ملی پخش فــــراورده های
نفتی اعالم کرد دلیل فرار سهمیه های بنزین
از کارت سوخت ،رعایت نکردن سوخت گیری
صحیحاست،زیراافرادپیشازپایانروندسوخت
گیری ،کارتراازکارتخوانخارجمیکنندوبه
این صورت یک تا  ۴لیتر سهمیه از کارت سوخت
آن ها حذف می شود .با این حال ،شایعات مطرح
شده در فضای مجازی ،هم اینک شرکت ملی
پخشفراوردههاینفتیرابرآنداشتهتاباصدور
اطالعیهایدربارهاینموضوعشفافسازیکند.
▪میزان سوخت گیری به صورت پیمانه ای
از کارت کسر می شود

طبق گــزارش ایسنا ،این شرکت اطالعیه ای
منتشر کرده و در آن عملکرد سامانه هوشمند
سوخت هنگام سوخت گیری توضیح داده شده
است.بر این اساس سامانه هوشمند سوخت به
گونهایطراحیشدهاستکهباواردکردنکارت
در کارتخوان و مشخص شدن مقدار سهمیه،
ابتدا 3.99لیتر (که در این سیستم ،یک پیمانه
تعریف شده اســت) ،از سهمیه کسر میشود.

پیام «کارت را بردارید» کارت سوخت خود را از
کارت خوان خارج کند .این اطالعیه می افزاید:
«هموطنانعزیزتوجهکنندکهازبرداشتنکارت
سوخت از کارت خوان قبل از قرار دادن نازل در
جایخود،بایدجد ًاخودداریکنند».
▪سخنگوی شرکت پخش :محاسبه ای الزم
نیست،فقطصحیحبنزینبزنید

پس از آن ،سوختگیری آغاز می شود تا این که
پیمانه اول به اتمام برسد .سپس ،با گذرکردن
میزان سوخت گیری از سقف پیمانه اول ،مجدد
 3.99لیتر دیگر از سهمیه کم میشود و با ادامه
سوخت گیری این فرایند بهصورت پیمانه ای تا
انتهایسوختگیریتکرارخواهدشد.
▪دلیل غیب شدن «تا حدود  4لیتر»
از کارت ها و راهکار جبران آن

ایــن اطالعیه ،دلیل کسر شــدن تــا  4لیتر از
کارت های سوخت ،همزمان با بیرون کشیدن
کارت سوخت از کارت خوان در حین سوخت
گیری را نیز به همان موضوع پیمانه ای کسر
شــدن ذخــیــره ک ــارت ســوخــت نسبت داده و
می افزاید :اگر در حین سوختگیری کارت
از کــارتخــوان بیرون کشیده شــود ،مقداری
که باقی مانده پیمانه  3.99لیتری اســت ،از
سهمیه آن کــارت کسر میشود( .بــرای مثال
اگــر فــرد 2 ،لیتر سوختگیری کــرده اســت و
کــارت را بیرون بکشد  1.99لیتر بیشتر از
سهمیه آن کــارت کم میشود) .اما اگر همان
کــارت ،دوبــاره وارد همان کــارتخــوان شود،
سهمیهای که بیشتر از لیتراژ برداشت شده
از نــازل کم شــده اســت ،به کــارت برگردانده
مـیشــود.شــرکــت ملی پخش فــــراورده های
نفتی در عین ح ــال تاکید کـــرده اس ــت که
درصورت خارج کردن زودهنگام کارت سوخت

از کــارت خــوان جایگاه ،سوختگیری قطع
میشودولیتراژمذکورازسهمیهکسرمیشود،
لیکن صرف ًا به اندازه لیتراژ سوختگیری شده،
هزینهمحاسبهخواهدشد.
▪چگونه بنزین بزنیم تا مقدار اضافه از کارت
کسرنشود؟

در اطالعیه شرکت ملی پخش ،مجدد بر نحوه
صحیحسوختگیریباکارتهوشمندسوخت
تاکیدشدهاست.برایناساس،متقاضیسوخت
ابتدابایدکارتسوختراداخلکارتخوانقرار
دهد،رمزآنراواردکند،نازلرابرداردوسوخت
گیری را آغاز کند اما پس از اتمام سوخت گیری،
ویبایدقبلازهراقدامی،ابتدانازلرابهدرستی
سرجای خــود ،قــرار دهــد .سپس با مشاهده

پــس از اطالعیه شرکت ملی پخش ،برخی
رسانه ها با اشــاره به فرایند فنی کسر مقدار
سوخت از کارت ها ،این گونه اعالم کردند که
برای کسر نشدن اضافه بنزین از کارت سوخت،
شهروندانبههنگامسوختگیریبایدمحاسبه
کنندکهمث ً
البرایدریافتحدود 20لیتربنزین،
چه میزان باید بنزین بزنند تابنزین اضافه از
کــارت سوخت آن ها کسر نشود  .با این حال،
«کاهی» سخنگوی شرکت نفت ،در گفت وگو با
جامجمآنالین،اینگمانههاراردوتاکیدکرد:هیچ
لزومینداردشهرونداندرهنگامسوختگیری
محاسبهایانجامدهند.اصالقرارنیستکسی
کاریانجامدهد.ایناشتباهیاستکهازسوی
شبکههایاجتماعیهمبهآندامنزدهمیشود.
وی افزود  :تنها کاری که یک شهروند الزم است
انجام بدهد این است که در زمان پخش شدن
پیام «لطفا کارت خود را بردارید» سریع اقدام به
برداشتن کارت خود کند تا هیچ مشکلی پیش
نیایدوبنزینازرویکارتکسرنشود.

منطق مبهم مکانیزم پیمانه ای کارت سوخت

اگرچهشرکتملیپخشفراوردههاینفتیدلیلطراحیسامانههوشمندسوختبهصورتیاد
شده را «جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت در حین سوخت گیری» ذکر کرده ،اما
باز معلوم نیست چرا سامانه به این صورت طراحی شده است؟ به عنوان یک فرضیه ،ممکن است
موضوع ،به غیر برخط بودن سامانه سوخت و امکان عملیات تقلب مربوط باشد .در عین حال هر
چهکههست،بهنظرمیرسدایجادمالحظاتاینچنینیبراییکفرایندبسیارپرتکراردرجایگاه
هایسوختکشور،میتواندنارضایتیتدریجیازسامانهسوخترارقمبزندوشایدبهترباشدبایک
برنامهزمانبندی،اینرویهاصالحشود.عالوهبرایناطالعرسانیدیرهنگامدراینبارهنیزباعث
شدهتابهدلیلاشکالدرنحوهسوختگیریبخشیازسهمیهمردمبسوزد.اشکالیکهغیرقابل
توجیهاستوبااطالعرسانیبهموقعمیشدجلویوقوعآنراگرفت.

وفور برندهای خارجی لوازم خانگی در بازار به رغم گذشت  18ماه ازممنوعیت واردات

2ترفندکرهایها برای بقا در بازار لوازم خانگی

در شرایطی که واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است،
اما برندهای کرهای برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران،
نه تنها به فعالیت زیرزمینی رو آوردهاند؛ بلکه از هیچ ابزاری
هم برای استمرار فروش خود صرفنظر نمیکنند .به گزارش
مهر در این زمینه ،حدود  18ماه از ممنوعیت واردات گروه
کاالیی لوازم خانگی به کشور می گذرد و عالوه بر این ،بیش
از یک سال است که همکاری رسمی برندهای کره ای با بازار
لوازم خانگی و تولیدات مشترک با برخی تولیدکنندگان
ایرانی متوقف شده است ،اما بنا بر مستندات و همچنین
اظهارات برخی از مقامات صنفی ،خیل عظیمی از کاالهای
موجود در بازار بدون هیچ محدودیتی به نام برندهای کرهای
عرضه میشود.
▪موجودی برندهای کرهای در بازار ،قاچاق محرز هستند!

مرتضی میری ،رئیس اتحادیه فروشندگان لــوازم خانگی
با اشــاره به دو برند ال جی و سامسونگ گفته اســت« :هم
اینک مــوجــودی سامسونگ در ای ــران تنها تــعــدادی پنل

تلویزیون است بنابراین قاعدت ًا نباید یخچال و ماشین لباس
شویی از این برند در بازار وجود داشته باشد .همچنین بر
اســاس اعــام جیپالس ،که یک برند ایرانی اســت ،هیچ
ارتباطی بین این شرکت و برند الجی وجود ندارد؛ بنابراین
میتوان با قاطعیت گفت کاالهایی که به اسم الجی در بازار
لوازمخانگی عرضه میشود ،به شکل رسمی و قانونی وارد
کشور نشدهاست».
▪ترفندهای کره ای ها برای باقی ماندن در بازار ایران

در این شرایط ،خبرها از ترفندهای مختلف این برندها
برای بقا در بازار پرسود ایران و از طریق فعالیت غیر قانونی
و زیرزمینی خبر می دهند .گزارش مهر حاکی از آن است
که به تازگی ،دفتر هماهنگی تهران یکی از معروف ترین
شرکتهای کرهای در نامهای به نمایندگیهای خود اعالم
کرده است که تمام هزینههای مربوط به نصب تابلوی الجی
بر َسر َد ِر نمایندگیهای این برند از جمله عوارض شهرداری
را از تاریخ  ۱۰دی ماه تا پایان امسال بر عهده خواهد گرفت.

بازگشت معافیت فیلم سازها از مالیات بر ارزش افزوده
به کمیسیون اقتصادی
محمد اکبری  -نمایندگان مجلس ضمن
بررسی الیحه مالیات بر ارزش افــزوده ،با
تعیین موارد معافیت برخی کاالها و خدمات
از پــرداخــت مــالــیــات و عـــوارض بررسی
مــواردی چون معافیت مالیاتی تبلیغات
درنشریات و فیلم ســازی را به کمیسیون
اقتصادی ارجاع دادند .به گزارش خراسان
ایــن م ــوارد ارجــاعــی شامل شمش طال،
انــواع حوالههای کاغذی یا الکترونیکی
دارای پشتوانه صددرصد طال ،تبلیغات در
روزنامهها و نشریات ،خدمات نویسندگی،
کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم (اعم از
سینما و تلویزیون) و تئاتر ،خدمات فیلم
برداری ،تدوین و ویراستاری فیلم و سریال،

صــدور و ابطال ،نقل و انتقال واحدهای
سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری
دارای مجوز از بورس اوراق بهادار ،خدمات
واسپاری (لیزینگ) اشخاص دارای مجوز
فعالیت از بانک مرکزی ،خدمات اقامتی
هــتـلهــای ســه ســتــاره و پایینتر و دیگر
مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی یا
اتحادیههای مربوط اســت .بحث دربــاره
مالیات بر ارزش افزوده از تبلیغات روزنامه
ها در شرایطی مطرح است که روزنامه ها به
دلیل گرانی شدید کاغذ در دو سال اخیر با
مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند
و باید این مسئله مدنظر مجلس قرار گیرد.

همچنین بر اســاس اعــام ایــن شرکت ،درص ــورت تمایل
نمایندگیها به حفظ تابلوی ا لجی ،امکان پرداخت این
هزینهها بــرای ســال آینده نیز وجــود خواهد داشــت .این
گزارش همچنین به استفاده فروشندگان محصوالت قاچاق
از زیرساخت های حاکمیتی نظیر درگاه های بانکی اشاره
دارد .یک نمونه آن ،شناسایی  ۲۷۴سایت فروش کاالی
قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است که چندی
پیش اعالم و اشاره شد محصوالت قاچاق برای تبادالت مالی
خود از درگاههای رسمی بانکمرکزی نیز استفاده میکنند.
ثقفی ،مدیر عامل یکی از شرکت های بزرگ تولیدکننده
لوازم خانگی داخلی نیز گفته است « :هم اکنون سایتهای
فروش دیجیتال مربوط به بانه که فروش آنالین دارند و پیامک
هم به مشتری ارسال میکنند عم ً
ال کاالی قاچاق به فروش
میرسانند ،حتی این کاالها توسط برخی شرکتها بیمه
هم میشوند .این جای سوال است که چگونه این سایتها
با وجود فروش محرز کاالی قاچاق دارای درگاه پرداخت
الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟»

تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان یارانه معیشتی تا  30دی
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن طرح
حــمــایــت معیشتی گــفــت :مهلت ثــبــت نــام
متقاضیاندریافتکمکحمایتمعیشتیتا۳۰
دیماهتمدیدشد .حسینمیرزاییدرگفتوگو
با مهر،ازتمدیدمهلتثبتناممتقاضیانکمک
معیشتی خبر داد و افزود :براساس اعالم قبل تا
امروز مهلت اعتراض وجود داشت اما این مهلت
تمدید شد .وی گفت :افــرادی که در فهرست
یارانه بگیران نیستند و متقاضی دریافت کمک
حمایت معیشتی هستند میتوانند تا  ۳۰دی
ماه برای ثبت درخواست خود به سایت حمایت
 hemayet.irمراجعه کنند .میرزایی اظهار
کرد :افرادی که قب ً
ال (آذر ماه) اعتراض خود را
در سامانه حمایت ثبت کردهاند برای مشاهده
نتایجدرخواستخودتا ۳۰دیبهپایگاهحمایت

مراجعه و با وارد کردن اطالعات خود نتیجه
را مشاهدهکنند .سخنگوی ستاد شناسایی
مشموالن طرح حمایتی معیشتی تاکید کرد:
همچنینازروزگذشتهامکانمشاهدهاعتراض
برایافرادیکهدرآذرماهدرسایتثبتنامکرده
بودند فراهم شده است و این افراد میتوانند
مجدد درخواست بازبینی بدهند مشروط بر
این که در سامانه به آن ها اعالم میشود که در
صورتدرخواستبازبینیمجدداطالعاتشان
در اختیار سیستم بانکی و مالیاتی کشور قرار
میگیرد .وی گفت :همچنین افرادی که طی
هفته گذشته با مراجعه به سامانه درخواست
بازبینی داده بودند میتوانند اعتراض خود
را لغو کنند و این امکان نیز در سامانه ایجاد
شده است.

توافقنامهصلحتجاریآمریکاوچینامروزامضامیشود
توافق تجاری که پایاندهنده بزرگ ترین جنگ
تجاری دنیا خواهد بود روز چهارشنبه (امــروز)
در آمریکا امضا میشود.به گزارش ایبنا ،مراسم
امضای توافق روز چهارشنبه در کاخ سفید با
حضور ترامپ و لیو هــی ،معاون نخست وزیر
چین برگزار میشود .پیشتر اعالم شده بود که
چین موافقت کرده  ۲۰۰میلیارد دالر کاالهای

کشاورزی و تولیدی و انرژی و خدمات را در مدت
دو سال آینده خریداری کند .حاال در جزئیات
جدیدی که از این توافق منتشر شده ،شرایط به
گونه ای است که چین متعهد می شود کاالهای
تولیدیآمریکابهارزشحدود ۲۰۰میلیارددالررا
خریداریکند.چیندرمرحلهاولمعاملهتجاری
متعهد می شود که طی دو سال ،کاالهای چهار

عرصهصنعتیودیگربخشهایاقتصادیآمریکا
به ارزش حدود  ۲۰۰میلیارد دالر را خریداری
کند .با تقسیم بندی این مبلغ ۷۵ ،میلیارد دالر
سهمبخشصنعتیو ۵۰میلیارددالرسهمبخش
انرژی و  ۴۰میلیارد دالر سهم بخش کشاورزی
آمریکا خواهد شد .چین مجبور خواهد شد طی
دو سال آینده  ۳۵تا  ۴۰میلیارد دالر دیگر صرف

خدماتکند.قراراستمرحلهاولمعاملهتجاری
آمریکا و چین در هفته جاری به امضا برسد .بدین
منظور معاون نخست وزیر شورای دولتی چین
وارد واشنگتن شده است .دونالد ترامپ ،رئیس
جمهورآمریکاگفتهبودکهایاالتمتحدهبالفاصله
مذاکرات خود را در بــاره مرحله دوم معامالت
تجاریباچینآغازخواهدکرد.

بازده۱۲درصدیبورسدر ۴روز
دیــروز شاخص بــورس پس از دو روز توفانی،
آرام تر رشد کرد و با 3هزار و 874واحد افزایش
به 395هزار و 912واحد رسید تا بازده آن تنها
در ۴روزمعادل ۱۲درصدشود افزایشعرضهها
در تمام نمادهای بورسی پس از ثبت رشد بیش
از  10درصــدی این نماگر بورسی در سه روز
ابتداییهفتهاصلیتریندلیلتکرارنشدن روند
پرشتاب صعودی است .این اتفاق در حالی رخ
میدهد که در برخی نمادها با محوریت تجدید
ارزیابی موج تقاضا را همچنان پرقدرت نشان
میدهد.

بازار خبر

رئیساتحادیهامالک:مخالفتمبا
مالیاتبرعایدیمسکناشتباهبود
فارس -رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره
به این که اشتباه ما این بود که تصور میکردیم
مالیات بر عایدی مسکن به ضرر این بخش است،
گفت :مالیات بر عایدی مسکن قطعا کمک حال
بخش مسکن خواهد بود و اشتباه ما این بود که از
ابتدا با مالیات بر عایدی مخالف بودیم .خسروی
با اشاره به این که قطعا مالیات بر عایدی مسکن
موجب کاستن التهاب بازار مسکن خواهد شد،
اظهار کرد :مالیات بر عایدی سرمایه سالهاست
که در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته اجرا
می شــود و باعث شــده تا از ورود واسطهها و
سوداگران به بازار مسکن جلوگیری شود.

پیش بینی ثبات قیمت تخم مرغ به
رغم رشد  20درصدی مصرف
مهر -رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار
استان تهران ،با اشاره به افزایش  ٢٠درصدی
مصرف تخممرغ در کشور گفت :با توجه به شرایط
تولید ،پیشبینی افزایش قیمت این محصول
را نداریم .نبی پور میانگین قیمت هر کیلوگرم
تخممرغ را در مــرغــداری ٧٨٠٠تومان اعالم
کرد و گفت :هم اکنون میزان صادرات بسیار کم
است و عمده آن نیز به مقصد افغانستان انجام
میشود.

دالر رویمرزکانال ۱۲هزارتومان

مهر -دیروز قیمت هر اسکناس دالر آمریکا ،برای
خرید  ۱۲۹۰۰تومان و بــرای فــروش  ۱۳هزار
تومان اعالم شد .بر این اساس قیمت هر اسکناس
دالر آمریکا برای فروش نسبت به روز گذشته۲۰ ،
تومانکاهشیافت.

بازار متشکل در راه بازگشایی

تسنیم -با ابــاغ بانک مرکزی ،سقف خرید و
فــروش نقدی ارز در بــازار متشکل معامالت ارز
ایراناز ۱۰هزاردالربه ۵۰هزاریورویامعادلآنبه
دیگرارزهاتغییریافت.اینبازارهنوزبهطوررسمی
راه اندازی نشده است ،اما به نظر می رسد با این
رویــداد اخیر ،در مسیر راه انــدازی قریب الوقوع
قراردارد.

احتمال افزایش مبلغ وام مسکن یکم

ایسنا-معاونوزیرراهوشهرسازیگفت:پیشنهاد
افزایش سقف تسهیالت پسانداز مسکن یکم از
سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی ارائه
شدهاستومنتظراعالمنتیجههستیم.

خبر

کمیسیون تلفیق مصوبه خود درباره
مالیات خودروهای لوکس را اصالح
کرد

خودروهای باالی  ۷۰۰میلیون
مشمول مالیات می شود
کمیسیون تلفیق بودجه مصوبه قبلی خود در
خصوص دریافت مالیات از خودروهای لوکس
را تغییر داد .به گزارش تسنیم ،بر اساس مصوبه
جدید کمیسیون تلفیق بودجه  ،1399انواع
خودروهای سواری و وانتهای دو کابین با ارزش
 700میلیون تومان به بــاال مشمول  2دهم
درصد مالیات خواهند بود .در مصوبه قبلی این
کمیسیون آمده بود ،انواع خودروهای سواری و
وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با
ارزش یک میلیارد تومان و بیشتر بر اساس ارزش
روز خودرو مشمول مالیات بر دارایی است.

