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بینالملل


ترکیه ۷میلیارد دالر سرمایه جذب کرد

دفت��ر س��رمایهگذاری ریاس��تجمهوری
ترکیه اعالم کرد این کش��ور توانسته است در
 ۸ماه نخس��ت  2018میالدی  ۷میلیارد دالر
سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی جذب کند.
به گ��زارش ف��ارس ،آردا ارم��وت ،مدیر دفتر
س��رمایهگذاری ریاستجمهوری ترکیه گفت:
این آمار تقریباً برابر با آمار مدت مش��ابه سال
قبل است .وی تأکید کرد :انتظار میرود حجم
سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در ترکیه تا
پایان امسال به  ۱۱میلیارد دالر افزایش یابد که
نسبت به سال قبل باالتر خواهد بود.
نیرو

راهی برای برخورد با
مشترکان پرمصرف نداریم

خانه

افزایش  ۷۰درصدی قیمت مسکن

افزایش یا کاهش قیمت دالر دلیل مناسبی
برای اینکه به مردم بگویم مسکن خریداری کنند
یا نکنند نیس��ت .به گزارش صداوس��یما ،حامد
مظاهریان ،معاون مس��کن و س��اختمان وزارت
راهوشهرس��ازی درباره بازار مسکن اظهار داشت:
در  ۶ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه
پارسال  2اتفاق متفاوت رخ داده است؛ اول اینکه
تعداد معامالت  ۱۰درصد کاهش داش��ته اما در
مقابل تعداد پروانههای س��اختمانی  ۲۳درصد
افزایش پیدا کرده اس��ت .مظاهریان افزود :نرخ
سود بانکی هم تاثیرگذار است و باید منتظر ماند
و دید سیستمهای بانکی چه تصمیمی میگیرند.
وی تصریح کرد :بازار مسکن  ۲گونه تقاضا دارد؛
متقاضیان واقعی و سفتهبازان ،به نظر میرسد در
شرایط فعلی بازار برای سفتهبازان سودی ندارد،
چرا که در حال حاضر تقاضای سفتهبازی بشدت
کاهش پیدا کرده اس��ت .وی اف��زود :البته برای
افرادی که قصد خرید یا تعویض خانه دارند زمان
مناس��بی اس��ت و با رعایت اینکه زمان خرید و
فروش نزدیک به هم باشد ،متضرر نمیشوند .وی
با اشاره به اینکه حداکثر افزایش قیمت مسکن
در ماههای گذشته  ۷۰درصد بود ،افزود :به اندازه
کافی خانههای خالی وجود دارد و سیاستهای
دولت برای اخذ پروانه تقاضا باعث افزایش بیش
از  ۲۳درصدی شده است.
■■ ۳میلیون واحد مسکونی کم داریم

در همین حال رئیس کمیس��یون عمران
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :نیاز واقعی
کش��ور در واحدهای با متراژ کمتر از  ۱۰۰متر
و دهکهای رو به پایین نشاندهنده این است
که  ۳میلیون واحد مس��کونی در کش��ور کم
داریم .محمدرضا رضاییکوچی درگفتوگو با
خانه ملت ،عنوان کرد :در بخش مسکن نیاز به
تولید داریم .وی افزود :در بخش مسکن درست
س��رمایهگذاری نکردهای��م .اگ��ر هدفگذاری
صحیح و شناخت درستی از نیاز کشور داشته
باش��یم میتوانیم قیمتها را کنت��رل کرده و
شاهد افزایش  100درصدی آن نباشیم .رئیس
کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی
تصری��ح کرد :در ته��ران  500ه��زار واحد به
عنوان خانه دوم وجود دارد و حدود یک میلیون
واحد مس��کونی در تهران کم داریم که ساالنه
حدود یک میلیون واحد در کش��ور به نیازهای
قبلی اضافه میشود .این نماینده مجلس اظهار
ک��رد :با کمبود یک میلیونی واحد مس��کونی
برای دهکهای متوس��ط جامعه که به دنبال
خانهه��ای  100متر به پایین هس��تند روبهرو
هستیم و تهران ظرفیت ایجاد این یک میلیون
واحد را دارد تا در اختیار این افراد قرار گیرد.

گزارش میدانی «وطن امروز» از تأثیر دستگیری دالالن بازار ارز

اعالم لحظهای قیمت ارز و سکه مطلق ًا ممنوع!

محمد نجارصادقی :جو امنیتی شدیدی در میدان
فردوسی و س��بزهمیدان حاکم شده و معاملهگران
هم از فعالیت دس��ت کش��یدهاند .از س��وی دیگر
اع�لام لحظهای قیمت ارز طال و س��که در بس��تر
وب و فضای مجازی نیز جرم محس��وب میشود.
در این ش��رایط بازار در حالت نیمهتعطیل است و
فروشندگان غیررسمی و رسمی از خرید و فروش
امتناع میکنند .گزارش میدان��ی «وطنامروز» از
ح��ال و هوای دی��روز میدان فردوس��ی گویای آن
است که خبری از دالالن نیست .کسی هم جرأت
نمیکند در انظار عمومی دالر دالر بگوید و خرید و
فروشها به کوچه و پسکوچههای میدان فردوسی
رفته است .مقابل در صرافیها خلوت است و مردم
برای دیدن قیمتها معطل نمیشوند .دیگر حتی
خب��ری از خبرنگاران و دوربینهای آنها برای ثبت
حماسه شکس��ت دالر هم نیست .به نظر میرسد
خزان طبیعت به بازار ارز هم سرایت کرده و میدان
فردوسی و دالالن مش��هورش در حال برگریزان
هستند .فضای سرد میدان فردوسی بسیار مشکوک
است ،زیرا همواره شنبهها روز پر تب و تاب بازار بوده
است .این موضوع یک دلیل دارد؛ نیروهای انتظامی
صبح دیروز چندین دالل سرش��ناس را در میدان
فردوسی و سبزهمیدان دستگیر کردند .همه دالالن
درباره دستگیریها با یکدیگر صحبت میکنند .با
زحم��ت به گپ و گفت با یکی از آنها نشس��تم؛ او
درباره خبرهای دس��تگیری در میدان فردوس��ی
میگوید :در نخس��تین دقایق شروع بازار چندین
دالل توس��ط نیروهای انتظامی لباس شخصی در
ضلع جنوبی میدان فردوس��ی دستگیر شدند .وی
افزود :ما ش��نیدیم چندین نفر هم در سبزهمیدان
دستگیر شدهاند و از ترس تمام معامالت قفل شده
است و کس��ی ارز نمیفروشد .بخشی از همکاران
م��ا هم به خانه رفتند یا ترجی��ح دادند امروز فقط
تلفنی کار کنند .مع��دود دالالن حاضر در میدان
فردوس��ی دالر را  15000تومان و یورو را 17200
توم��ان میفروختند .قیمت خرید آنه��ا برای دالر
 14500و ب��رای یورو  16900بود .این ش��رایط با
وجود اینکه به ضرر فروش��ندگان غیررسمی است
اما برای صرافیها موقعیت بس��یار مناسبی است
تا نقش خودش��ان را در بازار آزاد اثبات کنند .آنها
تهای روی تابلو خود را نس��بت به پنجشنبه
قیم 
بی��ن  100تا  900تومان افزایش دادهاند و در نبود
دالالن بسیار فعال شدهاند .دیروز قیمت دالر روی
تابلوی صرافیها با  300تومان افزایش نس��بت به
پنجش��نبه به  ،14500یورو با  300تومان افزایش

عكس :وطنامروز

وزی��ر نیرو با بی��ان اینکه باید س��ازوکاری
ب��رای برخورد با مش��ترکان پرمص��رف آب و
برق تدوین ش��ود ،گفت :نباید از جیب اقش��ار
فقیر و مستضعف هزینه آب استخر و مصارف
زندگیهای مرفه افراد متمول تامین ش��ود .به
گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی وزارت نیرو ،رضا
اردکانیان با بیان اینکه هزینه بدمصرفی مردم
در زمینه آب و برق بس��یار زیاد است ،تصریح
کرد :این در حالی اس��ت ک��ه این هزینهها به
صورت کامل از بیتالمال و هزینههای عمومی
تأمین میش��ود .وزیر نیرو خواس��تار تصویب
قانونی ب��رای برخورد با پرمصرفها در مجلس
شد .وی درباره استفاده از ظرفیت پساب گفت:
تصمیمگیریه��ای جدیدی درب��اره تفویض
اختیارات به استانها در دستور کار بوده که در
روزهای آینده به صورت رسمی ابالغ میشود.

وطن امروز

نما
برنامه مشخصی برای نرخ ارز داریم
رئیس کل بانک مرکزی به اظهارات رهبری درباره مس�ائل اقتصادی اش�اره کرد و در صفحه ش�خصی
خود آورده اس�ت :رهبر معظم انقالب بر اتخاذ تدابیر و تصمیمات جدی و عملیاتی برای حل  5مش�کل
کلیدی اقتصاد تاکید کردند .از  5مورد 3 ،مورد آن یعنی مشکالت نظام بانکی ،نقدینگی و تورم در حیطه
مس�ؤولیت مستقیم بانک مرکزی اس�ت .وی در ادامه نوش�ته :اگر موضوع ارز را هم به آن اضافه کنیم،
خطیر بودن مس�ؤولیت بانک مرکزی و اهمیت اقدامات و برنامههای آن ب�رای اجرای فرامین رهبری را
آشکار میسازد .همراهی اعضای محترم دولت در پیشبرد سیاستهای بانک مرکزی و پشتیبانی  2قوه
محترم دیگر ،شرط اساسی فائق آمدن بر مشکالت است .رئیس کل بانک مرکزی افزوده :برای کنترل و
هدایت نقدینگی ،کند کردن روند رشد تورم و متعاقبا کاهش تدریجی آن ،اولویتبندی مشکالت در هم
تنیده نظام بانکی و اخذ مجوزهای الزم برای اصالح تدریجی آن و تبدیل شبکه بانکی به موتور محرکه
اشتغال و تولید بویژه ساماندهی بازار ارز و حرکت در مسیر نرخ ارز تعادلی با توجه به شرایط اقتصادی
کشور ،برنامههای مشخصی داریم که با مشورت صاحبنظران اقتصادی ،بانکی و ارزی و همراهی مدیران و
کارشناسان بانک مرکزی و سیستم بانکی آن را عملیاتی کرده و اجرا خواهیم کرد.

ب��ه  ،16900پوند انگلیس ب��ا  100تومان افزایش
ب��ه  18200و دالر کانادا با  900تومان افزایش به
 11600تومان رس��یده بود .این شرایط باعث شده
است متقاضیان ارز روبهروی صرافیها صف بکشند.
البت��ه این موضوع تنها در  2صرافی بانک ش��هر و
ایلیانا رخ داده ب��ود .دیروز بانکهای دولتی باز هم
مانند روزهای گذشته بخش جالب بازار ارز بودند؛
آنها مانند ادوار گذشته دالر نمیفروختند اما دالر
م��ردم را  10450تومان و ی��ورو را  12600تومان
طبق دستور بانک مرکزی میخریدند.

گ�روه اقتص�ادی :درآم��د نفتی س��هم ۳۷
بودجه
درص��دی از بودجه  ۵ماهه امس��ال داش��ته
و همچنی��ن  76/6درصد مناب��ع بودجه به هزینههای جاری
اختصاص یافت .به گزارش «وطنامروز» ،درآمدهای بودجهای
دولت در  ۵ماه نخست سال  ۹۷بالغ بر  ۱۴۶هزار و  ۱۶میلیارد
تومان بوده است .بر اساس تقسیمبندی قانون بودجه امسال،
س��رفصل اول درآمدهای بودجه ش��امل  2بخش درآمدهای
مالیاتی ب��ا  ۴۲هزار و  900میلیارد توم��ان و دیگر درآمدها
 ۹هزار و  ۵۷۰میلیارد تومان اس��ت .سرفصل دوم مربوط به
واگذاری داراییهای س��رمایهای بوده که عمدتا فروش نفت و
فرآوردههای نفتی است .سرفصل سوم نیز واگذاری داراییهای
مالی اس��ت که بهطور عمده اوراق و فروش اموال دولتی بوده
و سرجمع  ۳۹هزار و  700میلیارد تومان فروش داشته است.
نماین��ده کانون کامی��ونداران در
ترابری
کارگ��روه تن بر کیلومت��ر با اعالم
اینکه با تصویب محاس��به کرایه حمل کامیونداران
بر اساس تن بر کیلومتر ۴۰ ،سال مناقشه رانندگان،
صاحبان بار و شرکتهای حملونقل به پایان رسید،
گفت :این اق��دام با همت ویژه س��ازمان راهداری و
حملونقل جادهای انجام ش��ده است .مالک نخعی
در گفتوگ��و با تس��نیم ،با ی��ادآوری اینکه  12نفر
به صورت مس��تقیم از س��ازمان راه��داری و وزارت
راهوشهرسازی در این قضیه دخیل بودند ،افزود :عدم

■■بازار طال و سکه هم قفل شد

در کنار نیمهتعطیل بودن ب��ازار ارز ،دیروز بازار
سکه هم از رونق خاصی برخوردار نبود .قیمت سکه
ب��ا تمثال امام خمین��ی(ره) از قیمت نزدیک به 5
میلیون تومان در انتهای هفته گذشته عقبنشینی
ک��رده بود و بین  4میلی��ون و  600هزار تومان تا
 4میلیون و  650هزار تومان معامله میشد .سکه
طرح قدیم هم قیمت پرنوسانی داشت اما بیشتر در
کانال  4میلیون و  300هزار تومان بود .قیمت سکه
دیروز بسیار متناوب بود ،سایت اطالعرسانی طال و
ارز هم که مرجع اصلی طالفروشان است فیلتر بود
و قیمتی اعالم نکرد .به همین دلیل هر مغازه یک
قیمت برای محصوالت خود اعالم میکرد .یک گرم
ط�لای 18عیار هم بین  550ت��ا  590هزار تومان
قیمتگذاری شده بود .تجربه نشان داده است ادامه
بالتکلیفی بازار میتواند تبعاتی منفی در بلندمدت
داشته باشد و حتی جهش قیمتی را ایجاد کند که
امیدواری��م با اقدام به موقع بان��ک مرکزی ،کانون
صرافان و اتحادیه صنف طالفروش��ان ضمن سر و
سامان یافتن موضوع اطالعرسانی ،قیمتهای بازار
به شرایط عادی خود برگردد.

عملکرد بودجه در  5ماه نخست 1397

منبع درآمدی

عملکردبودجه
(تومان)

فروش نفتخام

44،200.000.000،000

108/5

-

صادرات فرآوردههای نفتی و میعانات گازی 4،300،000،000،000

-

درآمدهایمالیاتی

42،900،000،000،000

71

16/8

واگذاری داراییهای سرمایهای

54،000،000،000،000

118

-

واگذاری داراییهای مالی

39،700،000،000،000

148/3

-

درآمدها

52،500،000،000،000

57/1

-

محاسبه کرایه حمل بار «بر اساس تن بر کیلومتر»
عدالت در توزیع بار ،عدم بهرهمندی راننده در زمان
حمل ب��ار از کرایه ،عدم پرداخت کرایه رانندگان و...
از جمله مش��کالت رانندگان است .وی تصریح کرد:
ش��رکتها ،نهادهای زائدی هستند که فقط بخشی
از کرایه کامیونداران را به عنوان کمیسیون دریافت
کرده و هیچ کاری برای آنها انجام نمیدهند .اگر من
راننده  100روز در مرز بخوابم شرکت هیچ تعهدی
ندارد .ش��رکتها قبل از عملی��ات حمل بار ،کارمزد

میزان سهمیه که بانک مرکزی به بانکها داده بود
فقط باید به بانک مسکن داده میشد که این مقدار
مشکلی را حل نمیکرد .وی اضافه کرد :به همین
دلیل س��قف اعتباری تبصره به  7ه��زار و 300
میلیارد توم��ان افزایش پیدا
کرد و اجازه داده ش��د بانک
مرکزی جدول سهمیهبندی
بانکها را بر اس��اس شرایط
هر بانک تهی��ه و ابالغ کند.
وی تاکید کرد :با این تغییرات
بخش��ودگی سود وامهای زیر  100میلیون تومان
قابلیت اجرا پیدا میکند .حس��ینی بیان داشت:
تاکنون نزدیک ب��ه  5هزار میلی��ارد تومان اصل
وام زیر  100میلیون تومان وصول ش��ده است که
 3هزار میلیارد تومان س��ود آن است ،به عبارتی
جمعیت زیادی از وامگیرندگان از قانون اس��تفاده
کردهاند و تعداد قابل توجهی از وامهایی که بانک
کشاورزی بیشترین سهم را دارد تسویه شده است.

خود را دریافت میکند و هیچ مسؤولیتی را در قبال
رانن��دگان نمیپذیرند .وی با بیان اینکه ش��رکتها
رانتخوار هستند ،گفت :متاسفانه برخی شرکتها به
جای  10درصد سهم کمیسیون تا  60درصد از کرایه
رانندگان را برمیدارند .وی با بیان اینکه بیش��ترین
شرکتهای متخلف مربوط به تهران هستند ،اظهار
کرد :برخی شرکتهای تهرانی میزها را اجاره دادهاند،
کمیس��یون خود را دریافت میکنند اما متصدی را

خودرو

قیمت برخی خودروهای داخلی
نوع خودرو

کارخانه

بازار

پراید 111

22492000

36000000

پراید 131

2279000

33000000

پراید 151

23400000

32500000

تیباصندوقدار

27570000

40000000

تیبا2

30389000

45000000

پژو405

32944600

51500000

پژوSLX

35105900

58000000

پژو405دوگانهسوز

34745200

54000000

پژو پارس

40595700

67500000

پژوپارس TUSکالس 13

42481000

77000000

 206تیپ 2

36286000

60000000

206تیپ5

41942000

68500000

206وی8صندوقدار

42763100

سمند LX
سمندEF7

34338200

58000000

سمند دوگانه کالس 16

36616000

60000000

درصد تحقق
نسبت به رقم
مصوب بودجه

دنا دنده دستی

46989400

78000000

دنا پالس اتوماتیک

53265800

99000000

 207دنده دستی

47128300

85000000

تملک داراییهای مالی 2،800،000،000،000

21/5

 207اتوماتیک

54361900

107000000

هزینههایعمرانی 24،900،000،000،000

94/6

هزینههایجاری 112،000،000،000،000

89/7

موضوع

تنخواهگردان

عملکردبودجه

6،400،000،000،000

-

آزاد گذاشتهاند تا هر چه میتواند از راننده بکند .وی
یادآور ش��د :شرکتها برای فرار از پیگیری تخلفات،
کمیس��یون را به صورت نق��دی از رانندهها دریافت
میکنند و اجازه استفاده از دستگاه پوز را نمیدهند.
وی ب��ا انتقاد از عملکرد برخی ش��رکتهای دولتی
اظهار کرد :ش��رکتهای دولتی مانند پتروشیمیها،
صنایع فوالدی و ش��رکت م��ادر تخصصی بازرگانی
ایران حمل بار خود را به صورت نسیه انجام میدهند.
وی تاکید کرد :کامیونداران به دنبال تعادلبخشی در
حملونقل بار کشور هستند.

بانکها صورت مالی ندهند جریمه میشوند
مع��اون مالیاتهای مس��تقیم
مالیات
س��ازمان ام��ور مالیات��ی ب��ا
صدور ابالغی��های بر لزوم ارائ��ه صورتهای مالی
حسابرسیشدهتوسطدستگاههایمشمول،بانکها
و بیمهها و اعمال جریمه در
صورت تخطی تاکید کرد .به
گزارش پژوهش��کده پولی و
بانکی ،در ابالغیه نادر جنتی
خطاب به امور مالیاتی شهر و
استان تهران و ادارات کل امور
مالیاتی آمده است :دستگاههایی که طبق اصول ۴۴
و  ۴۵قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب
اس��ت از قبیل بانکها ،موسس��ات و شرکتهای
بیمه و همچنین ش��رکتهای دولتی و موسسات
و سازمانهای انتفاعی دولتی ،مراکز تهیه و توزیع
وابسته به وزارت بازرگانی ،بنیاد مستضعفان و بنیاد
شهید و دیگر نهادهای انقالب اسالمی و موسسات
و ش��رکتهای تحت پوش��ش آنها و شرکتها و

اختی��ارات بانک مرکزی ب��رای اجرای برنامه
اصالح نظام بانکی در جلس��ه دیروز شورای عالی
هماهنگی اقتصادی تصویب شد .در جلسه شورای
عالی هماهنگی اقتصادی ب ه ریاست حسن روحانی
رئیسجمهور ،اختیارات بانک مرکزی برای اجرای
برنامه اصالح نظام بانکی مورد بررسی و تصویب
ق��رار گرف��ت .وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی
موظف ش��د برای ارائه رفع موانع جذب و تشویق
سرمایهگذاری ،طرحهای الزم را سریعاً تهیه کند.
شورای عالی همچنین جهتگیریهای الزم برای
برنامه اصالح نظام بانکی را بهتصویب رس��اند .در
آغاز این جلس��ه ،رئیس کل بانک مرکزی درباره
مش��کالت س��اختاری نظام بانکی و طرح بانک
مرک��زی برای اصالح آن گزارش��ی را ارائه کرد و
س��پس مواد الزم در این زمینه بهتصویب رسید.
همچنین در این جلس��ه ،موانع حقوقی و اداری
سرمایهگذاری در کشور مورد بررسی قرار گرفت و
مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری
همه دس��تگاههای اجرایی کشور طرح رفع موانع
و جذب و تشویق س��رمایهگذاری را تهیه و برای
تصویب به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
ارائه کند .همچنین در این جلس��ه ،طرح وزارت
نی��رو و وزارت راه ب��رای تقویت زیرس��اختهای
لونقل ریلی
نیروگاهی و تجهیزات ن��اوگان حم 
کش��ور مطرح و تصمیمات الزم برای همکاری و
تسریع در اجرای این طرحها اتخاذ شد.

33535400

مصارف بودجه در  5ماه نخست 1397

-

تصویب اختیارات بانک مرکزی
برای اصالح نظام بانکی

69000000

فروش  44/2هزارمیلیارد تومانی نفت خام در  5ماه
میزان تحقق نسبت به رقم رشد عملکرد  5ماهه 97
مصوبه بودجه (درصد) نسبت به  5ماهه ( 96درصد)

شورا
در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی
اقتصادی انجام شد

53000000

ذخایر فسیلی همچنان بار اصلی درآمد کشور را به دوش میکشند

بخشودگی وامهای  ۱۰۰میلیونی فقط یکبار
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و
وام
محاسبات مجلس اظهار داشت
با اصالح قانون بودجه س��ال  ،۹۷بخشودگی سود
وامهای زیر  ۱۰۰میلیون تومان فقط برای یکبار
انجام میشود .محمدحسینی
تف��رش در گفتوگو با خانه
مل��ت ،با اش��اره ب��ه اصالح
بخش��ی از قان��ون بودجه در
ارتباط با بخش��ودگی جرایم
بانکی اظهار داشت :بند «ط»
تبص��ره  16قانون بودجه س��ال  97که در قوانین
بودجه سنواتی  95و  96نیز آمده به بخشش سود
وامهای زیر  100میلیون تومان میپردازد که اجازه
داده شده  5هزار میلیارد تومان از افزایش سرمایه
بانک مس��کن برای این بخشودگی استفاده شود.
وی ادام��ه داد :در اج��رای این بند از قانون بودجه
سال  97اشکاالت و ابهاماتی وجود داشت ،با توجه
به عملکرد این تبصره در  2سال گذشته حداکثر

■■فیلترینگ به دالر رسید

به نظر میرسد نیمه تعطیل بودن بازار ارز یک
دلیل دیگر هم دارد و آن بسته شدن تمام سایتها
و کانالهای اعالمکننده قیمت لحظهای ارز و طال
است .نهتنها سایتهای مشهور اعالمکننده قیمت
ارز و ط�لا مانند «مثقال» و «اطالعرس��انی طال و
ارز» یا «دو قرون» ،بلکه خبرگزاریهای رس��می
هم از اعالم قیمت امتناع میکنند .کانالهای اعالم
قیمت هم در بستر کالینتهای بومی تلگرام مانند
طالگرام و هاتگرام مس��دود شدهاند .فعاالن بازار

ارز و ط�لا در حال حاضر هیچ راهی برای کس��ب
اطالع از قیمتها ندارند و دست به دامن روشهای
س��نتی مانند تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به
بازار شدهاند.

شماره 3 2558

کارخانجات و موسساتی که صرفنظر از چگونگی،
مالکیت س��رمایه آنها بهموجب قوانین و مقررات
مربوط توس��ط مدیریت منتخ��ب دولت یا تحت
پوشش دستگاههای اجرایی اداره میشوند و دیگر
دستگاههای عمومی که طبق
اساس��نامه و مق��ررات مورد
عمل مکلف به تعیین بازرس
قانون��ی و انجام حس��ابرس
هس��تند ،از آنجا ک��ه معادل
 ۲۰درص��د مالیات متعلق به
عنوان جریمه عدم رعایت مقررات ماده یاد ش��ده
در مهلت مقرر ،پیشبینی ش��ده ،شرکتهای یاد
ش��ده در صورت عدم رعایت مقررات از سال مالی
که ش��روع آن پس از اول فروردین  1394اس��ت،
مش��مول جریمه یاد شده هستند .س��ازمان امور
مالیاتی همچنین نحوه محاسبه جرایم درآمدهای
کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و با هزینههای
غیرواقعی اصناف را اعالم کرد.

قیمتها به تومان است

صرافی

فعالیت  ۹صرافی متخلف ممنوع شد

ممنوعی��ت فعالیت  ٩ش��رکت صرافی به
دلی��ل عدم رعایت ضواب��ط در خرید و فروش
ارز از سوی بانک مرکزی اعمال شد .به گزارش
مهر به نقل از بانک مرکزی ،در پی عدم رعایت
قوانین و ضوابط ،مجوز  ٢صرافی باطل ش��د و
 ٧صرافی نیز بین یک تا  3ماه از ادامه فعالیت
منع و تعلیق شدند .در همین زمینه ،معاونت
نظارت بانک مرکزی از همه صرافیها خواست
ضمن رعایت دقیق مقررات ،نسبت به تطبیق
فعالیته��ای خود بویژه خری��د و فروش ارز با
مقررات تعریف شده اقدام کنند.
مخابرات

قبضهای تلفن ثابت را نپردازید

افزای��ش قیمته��ا در آخری��ن قبضهای
صادرش��ده مخابرات منطقه تهران نارضایتی و
اعتراض شهروندان را به دنبال داشت؛ مخابرات
نیز امروز پیامکی به مش��ترکان فرستاد که از
پرداخت قبض این دوره خودداری کنند .بر این
اساس مخابرات با پذیرفتن اشتباه در محاسبه
قیمت از کاربران با ارسال پیامکی خواسته است
از پرداخت قبضهای جدید خودداری کنند .در
متن این پیامک آمده است :هزینه مابهالتفاوت
ترافیک مصرفی و س��قف مجاز مصرف ماهانه
افیوپی ( )FUPروی قبض دوره سوم به تاریخ
اول مردادماه تا سیویکم شهریورماه اعمال شده
اس��ت و با توجه به اینک��ه این افزایش مصرف
در زمان مناس��ب اطالعرسانی نشده بود مبلغ
یادش��ده از بدهی ارسالی از طریق این پیامک،
از حس��اب شما کسر میشود .مخابرات در این
پیامک تاکید کرده اس��ت :در صورت پرداخت
مبلغ اولیه این صورتحس��اب ،مابهالتفاوت در
بستانکاری دوره آتی شما منظور میشود.

