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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

رگانی  كارت باز  50 0 و تعليق 2هــزار
گذشــته  وز  متخلف در 3 ر

2هزارو500کارتبازرگانیمتخلفازهفتمتیرماهتاکنونتعلیقشدهاند.
رئیسکلسازمانتوسعهتجارتایرانبااعالماینخبرگفت:»تعلیق
کارتهایبازرگانیتنهامربوطبهکارتهایصادرکنندگانیاستکهغیرتولیدی
بودهوبهمیزانصفردرصدرفعتعهدداشتهاند،یابههیچطریقیعالمتیا

نشانیازرفعتعهدآنهاوجودندارد.«
حمیدزادبومافزود:»درصورتیکهافرادازکارتبازرگانیبانامشخصدیگری
کارت وصاحب اینیکتخلفمحسوبمیشود باشند، کرده استفاده
میبایستنسبتبهاینتخلفپاسخگوباشد.«اودربارهورودسازمانامور
مالیاتیبهاینموضوعتوضیحداد:»درموردورودسازمانامورمالیاتیبهبخش
ابطالکارتهایبازرگانی،بایدگفتازآنجاییکهصادرکنندگانازمعافیت
مالیاتیبرخوردارهستندوتنهاصادرکنندگانیکهایفایتعهدمیکنند،میتوانند
ازمعافیتمالیاتیبهرهببرند.سازمانامورمالیاتیبحثدریافتگواهیرا
مطرحکردهاست.«بهگفتهزادبوم،براساسبند۶تبصرهماده۱0قانونمقررات
تصمیمبراینشدتاصادرکنندگانیکهتاکنونصفردرصدارزصادراتیخودرابه
کشوربازگرداندهوتولیدینیستند؛کارتبازرگانیشانتعلیقشودوتولیدیها
تاپایانتیرماهمهلتخواهندداشت.اوتوضیحداد:»براساسمقرراتو
روشهایکمیتهماده2،صادرکنندگانبایدارزرابا3روشبهکشوربازگردانندکه
اینسهروشعبارتازفروشارزبهسامانهنیما،وارداتدرمقابلصادراتیا

واگذاریامتیازبهدیگریبرایوارداتونیزفروشبهنرخسنااستکهالبتهباید
بهآنبازگشتارزبهصورتاسکناسرانیزاضافهکرد؛البتهرفعتعهدارزیدر
سال۹۹بهشیوهبانکمرکزیدرسالهای۹۷و۹۸باتغییراتیجزئیصورت
میپذیرد.«تهاتردرتجارتنیزیکیازمواردیبودکهزادبومبهآناشارهکردو
گفت:»دربحثتهاترنیزتدابیریاندیشیدهشدهواتاقپایاپایدرسازمان
و بهصادرکنندگان سازمان در همکاران و تشکیلشده تجارت توسعه
واردکنندگاندرراستایتهاترکاالمشورتمیدهندواینبخشیکماهاست
کهفعالشدهوصادرکنندگانیکهامکانتخصیصارزبهوارداترادارند،
میتوانندازمشاورهمابهرهمندشوند.اینصادرکنندگاندرمقابلمیتوانند
برایتهاترماشینآالت،کاالهایاساسیومواداولیهکمکبگیرندکهدرنهایت
آنهایکبخشخصوصیدیگرخواهدبود.«بهگفتهزادبوم، طرفحساب
تصمیمیبرایایفایتعهدارزیپیشازفعلصادراتوجودنداردوصادرکنندهتا
پیشازانجامصادراتهیچتعهدیندارد؛ضمناینکهدرسالجاریکسانیکه
کارتبازرگانیجدیددریافتکردهاند،تنهاتاسقفصادراتی500هزاردالراجازه
شارژ

ً
صادراتخواهندداشتوبعدازرفعتعهدارزیسقفصادراتیآنهامجددا

خواهدشد.گفتنیاست؛اقتصادایرانباشاخصهاییکهبرایآنتعریفشده،
همچناندرحالحرکتبودهوتجارتخارجی۸5میلیارددالریسال۹۸آن،

بیانگروجودنداشتنبنبستدرسیستمتجاریکشوراست.«

گزیده اخبار

بورس

بــازار  جــــهــانـــــی

) تغییرقیمت )دالر نــــــوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1770.00

17.76

37.99

41.2

بــازار  طال

تغییرقیمت )تومان( انواع سکه 

سكه امامی 

سكه بهار آزادی 

نیم سكه 

ربع سكه 

سكه گرمی 

طالی 18 عیار 

8775000

8420000

4440000

2440000

1290000

856500

تـابـلوی قـیـمـت

بــازار  ارز    )قـیمـت هـا بـه تــومان(

تغییرآزاد )اسکناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

20250

22450

24869

5650

مـــــــرور

مدیرکلدفترسرمایهگذاریوتأمینمالیوزارت
تولید، بهبخش صنعتدرخصوصتسهیالت
توسعهملیهرکدام وصندوق »بانکها گفت:
تاکنون5هزارو5۴0میلیاردتومانبرایتبصره۱۸
آوردهداشتندکهدرمجموع۱۱هزارو۸00میلیارد
کشور سراسر ۱۸ تبصره برای منابع تومان

اختصاصیافتهاست.«
ورود اینکه بر تأکید با فرابورس مدیرعامل 
سفتهبازانبهاینبازاراوراقتسهیالتمسکن
موردرصدوپیگیریهایفرابورسقراردارد،گفت:
»باهدفکنترلهیجاناتوایجادتعادلقیمت
پایانیدرنمادهایاوراقتسهیالتمسکن،دو
و قیمت نوسان مجاز دامنه کاهش موضوع
از نمادها این در مبنا حجم از استفاده

پیشنهادهایموردبررسیاست.«
مصرف حمایت سازمان اساساعالم بر 
کنندگان،باتوجهبهاینکهمحصوالتلبنیازحیث
نحوهتعیینقیمتبهدوگروهتصویبییامشمول
ثبتدرسامانه۱2۴است،بنابراینتولیدکنندگان
اینمحصوالتموظفهستندمحصوالتخودرا

قبلازعرضهبهبازاردرسامانهبارگذاریکنند.

ریزش بعد از رکوردشکنی
شاخصکلبورساوراقبهادارتهراندیروز
دوشنبه۱0هزارو3واحدعقبنشینیکردوبهرقم
یکمیلیونو۴۸۱هزارو۹2۴واحدرسید.همچنین
شاخصکلبامعیارهموزن5هزارو۴20واحدافت
کردورقم۴3۴هزارو۴۷۴واحدرابهثبترساند.
دیروزمعاملهگراندربورساوراقبهادارتهران
بیشاز۱2میلیاردو2۷0میلیونسهامحقتقدمو
اوراقمالیدرقالب۱.۸میلیوننوبتمعاملهوبه
ارزش۱5هزارو۷۱۸میلیاردتوماندادوستدکردند.
همچنینارزشمعامالتروزدوشنبهدربورس
اوراقبهادارتهرانوفرابورسایرانبیشاز2۱هزارو
2۴3میلیاردتوماندادوستدشدکهالبتهحدود
۱0درصدازاینرقمپولجدیدبودهکهواردبورس
میشودومعموالدربورسماندگارمیشود.دیروز
اصفهان، نفت پاالیش شستا، شرکتهای
گسترشنفتوگازپارسیانوگروهمپناهمگیدر
تقویتشاخصبورسبیشتریناثرراداشتهو
و گلگهر مبارکه، فوالد نمادهای برعکس
سرمایهگذاریامیددرکاهششاخصبیشترین

اثرراداشتهاند.

جزئیات حذف مالیات شرکت هایی که 
می خواهند بورسی شوند 

بهادار اوراق و بورس سازمان نایبرئیس
جزئیاتحذفمالیاتشرکتهاییکهمیخواهند
بورسیشوندراتشریحکرد.بهگزارشایسنا،حسن
امیریبااشارهبهتسهیلفرآیندپذیرششرکتها
قانون در »مادهای کرد: اظهار سرمایه، بازار در
مالیاتهاوجودداردکهمیتواندمالیاتقطعیشده
یکشرکتراعطفبهماسبقکند.اینمصوبه
کمکمیکندکهعطفبهماسبقشدنپروندههای
قطعیشدهمالیاتیدیگراتفاقنیفتد.«اوباتأکیدبر
اینکهموضوعحسابرسیمطرحنیست،توضیح
مالیاتی پرونده یک اگر دیگر، عبارت »به داد:
قطعیشدهایوجودداشتهباشد،دیگرممیزبهآن
ورودپیدانمیکند.همهاطالعاتسنواتگذشته
شرکتیکهدربازارسرمایهپذیرشمیشود،روی
کدالقرارمیگیردومنتشرمیشود.طبقتصمیم
جدیداگرپروندههایقطعیشدهایوجودداشته
باشد،دیگرممیزمالیاتیبهآنورودپیدانمیکند.«
شده ایناعالم از پیش گزارش، این براساس
مالیاتی شرایط که بنگاههایی رفع برای بودکه
شفافوروشنیدارندامانگراناینهستندکهاگر
واردبازارسرمایهشوند،زمینهوبهانهایپیداشود
کهپروندهمالیاتیسنواتگذشتهآنهاموردکالبد
شکافیمجددقرارگیرد،طیمصوبهایکهوزارت
اقتصادازشورایعالیهماهنگیاقتصادیسران
قواگرفتوابالغهمشدهاست،ورودسازمانامور
۱3۹۸ ماقبل سالهای پروندههای به مالیاتی
بورس در درسالجاری که شرکتهایی تمامی
پذیرشمیشوند،ممنوعشدهواینشرکتها
فقطبابتصورتمالیسال۱3۹۸خودمالیات

خواهندپراخت.

 کاهش رشد اقتصادی
 غول صنعت اروپا 

بیانیهای در آلمانی اقتصاددانان از شماری
مشترکاعالمکردندتعطیلیپنجهفتهایاقتصاد
اقتصادی رشد شد خواهد باعث کشور این
۱.5درصدکمترازبرآوردقبلیباشد.بهگزارشایسنا
بهنقلازدویچهوله،گروهیازاقتصاددانانآلمانی
تعطیلی و سراسری قرنطینه اینکه به اشاره با
کسبوکارهابیشتراززمانیبودهکهقبالتصور
میشدازکاهشبیشتررشدبزرگتریناقتصاد
که شرایطی در دادند. خبر درسالجاری اروپا
از آلماندربدترینوضعخود تولیداتصنعتی
زمانثبتآمارهایمربوطقرارداردومیزانصادرات
نیزبهپایینترینسطحدودههاخیررسیدهاست،
انتظارمیرودرشداقتصادیامسالآلمانبهمنفی
۶.5درصدبرسدکه۱.5درصدکمترازبرآوردقبلیو
بدترینعملکردبزرگتریناقتصاداروپاییاززمان
خواهد میالدی( ۱۹۴5-۱۹3۹( دوم جهانی جنگ
نیز بیکاری نرخ اقتصاددانان، این گفته به بود.
صعودی روندی ایجادشده شرایط تحتتأثیر
شمار میرود انتظار که جایی تا داشت خواهد
بیکارانآلمانیبانیممیلیونافزایشنسبتبه
سالگذشتهبهبیشازدومیلیونو5۷0هزارنفر
برسد.اینکارشناسانبااشارهبهاینکهتمایل
سرمایهگذارانخارجیبرایانجامپروژههایجدید
کاهشیافتهاست،ازمواجهشدنشرکتهای
آلمانیباریسکهایجدیددرنتیجهکاهشجریان
خبر جهانی واردات تقاضای و سرمایه ورودی

دادهاند.

ثبتآگهی
درروزنامهشهروند

۴۴۹5۶200-2

رئیساتحادیهگوشتگوسفندیتهرانگفت:»درحالحاضرقیمتهر
کیلوگوسفندزندهدربازارتهران۴0هزارتوماناستکهاگرواردبازارعراقشود،به
۹0هزارتومانمیرسد.اینعاملباعثشدهتاشاهدخروجغیرمجازدامزندهاز

شهرهایاشنویهوپیرانشهربهبازارسلیمانیهعراقباشیم.«
گوشت بازار آخرینوضع مورد در ایلنا با گفتوگو در علیاصغرملکی
گوشت تومانی افزایش۴هزار گذشتهشاهد »درهفته گفت: گوسفندی
گوسفندیبودیمکهدلیلآنکمبوددامزندهبود.باتوجهبهاینکهمادراوایل
هفتهقرارداریم،تقاضابرایگوشتافزایشیافتهواینباعثافزایشقیمت
شدهاست.«اوادامهداد:»درحالحاضرقیمتهرکیلوگوشتگوسفندی
۸۸هزارتومانتا۹0هزارتومانبهفروشندهعرضهمیشودکهبااحتساب
۱0درصدسودفروشندهباقیمتتقریبا۹۸هزارتومانبهدستمصرفکننده
غباعثافزایشتقاضادرقیمتگوشت میرسد.همچنینافزایشقیمتمر

اتحادیهگوشت آرامترشود.«رئیس بازار امروز از امیدواریم که شدهاست
گوسفندیتهرانمتذکرشد:»خوشبختانهدرفصلیهستیمکهشرایطتغذیه
برایدامهاوعرضهآنمناسباستاماباتوجهبهاطالعاتیکهبهدستآوردهایم،
شاهدافزایشقاچاقدامازمرزهایغربیبهبازارعراقهستیم.درحالحاضر
قیمتهرکیلوگوسفندزندهدربازارتهران۴0هزارتوماناستکهاگرواردبازار
عراقشود،به۹0هزارتومانمیرسد.اینعاملباعثشدهتاشاهدخروج
بازارسلیمانیهعراق به پیرانشهر و ازشهرهایاشنویه زنده غیرمجازدام
باشیم.«ملکیافزود:»وقتیاختالف50هزارتومانیدردوبازاروجودداشتهباشد،
طبیعیاستکهدامدارباپذیرشریسکآناقدامبهفروشدربازارعراقمیکند.
همچنیندامدارهزینهحمل،مراجعهدامپزشکیوهزینههایبینراهیرا
نمیپردازد.اینباعثایجادکمبوددربازارمیشودکهنبایداینگونهباشدوباید

مراجعقانونیاینموضوعراپیگیریکنند.«

اختالف50  هزار تومانی، بازار قاچاق گوســفند را گرم كرد

حمید زادبوم : »در بحث تهاتر 
نیز تدابیری اندیشیده شده 
و اتاق پایاپای در سازمان 
توسعه تجارت تشکیل شده 
و همکاران در سازمان به 
صادرکنندگان و واردکنندگان 
در راستای تهاتر کاال مشورت 
می دهند و این بخش 
یک ماه است فعال شده 
و صادرکنندگانی که امکان 
تخصیص ارز به واردات را 
دارند، می توانند از مشاوره ما 
بهره مند شوند.«

خبرگزاری ایرنا


