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سکه کانال  2.5میلیون تومان را هم
فتح کرد

در ادامه نوســاناتی که از روز شــنبه هفته جــاری به اوج خود
اخبار
رســیده اســت ،دیروز هم شــاهد رشــد قیمتها در بــازار ارز
و طــا بودیم .در زمان تنظیم این گزارش ،ســکه تمام طــرح جدید با عبور از 2.5
میلیــون تومــان به دو میلیون و  532هزار تومان رســید که  56هــزار و  500تومان
افزایش داشت .سکه تمام طرح قدیم هم با  57هزار تومان رشد به دو میلیون و
 412هزار تومان دست یافت .در بازار دیروز نیم سکه با  20هزار تومان رشد به یک
میلیون و  235هزار تومان رســید .این درحالی اســت که ربع ســکه هم با  13هزار
تومان افزایش به نرخ  706هزار تومان رسید .سکه گرمی نیز که این روزها به جمع
نوسانیهای بازار اضافه شده  10هزار تومان باال رفت و به  405هزار تومان رسید.
در بازار آتی اما نرخها رشــد شدیدتری داشــت ،بهطوری که در میان آتی ماههای
آینده هیچ ســکهای کمتر از  2.5میلیون تومان نبود .دراین روز ســکه آتی دی ماه
با عبور از  2.8میلیون تومان به دو میلیون و  808هزار و  500تومان رســید که 88
هزار و  500تومان رشــد داشــت .ســکه آتی آبان هم با رشــد  91هزار و  500تومان
بــه دو میلیــون و  762هزار تومان رســید .همچنین آتی شــهریور نیز بــا  84هزار و
 500تومان رشــد نرخ دو میلیون و  674هزار تومان را به ثبت رســاند و دست آخر
آتــی تیر مــاه با دو میلیون و  597هزار تومان رشــد  84هــزار و 500تومانی را ثبت
کــرد .در بــازار طال نیز هر گرم طالی  18عیار با رشــد  4850تومانــی به  209هزار و
 510تومان رسید .درحالی دیروز شاهد رشد انواع طال و سکه بودیم که در این روز
اونــس جهانی طال با افت نزدیک بــه  3دالری به  1297دالر کاهش یافته بود ،اما
جو هیجانی بازار و همچنین رشــد ارز آزاد باعث شــد تا بازار طال و ســکه همچون
روزهای قبل با رشــد قیمتی مواجه شــود .در بازار ارز نیز همانند بازار ســکه شاهد
رشــد باالی قیمتها بودیم .دراین روز یورو که به  8240تومان رســید  222تومان
افزایش نشــان میداد .پوند نیز با جهــش  326تومانی نرخ  9419تومان را تجربه
کرد و درهم امارات هم با  63تومان افزایش به نرخ  1915تومان رسید.

تأخیر در افتتاح فاز یک آزادراه
تهران  -شمال

editorial@iran-newspaper.com

افت معامالت در مناطقی که قیمت مسکن جهش کرد
نایــب رئیــس اتحادیــه مشــاوران
امــاک بــا اعــام ایــن خبــر کــه در
مناطقــی همچــون  ۵ ،۲و  ۴کــه
قیمتهــا نســبت بــه میانگیــن شــهر
تهران از رشــد بیشتری برخورار بوده،
معامــات در روزهــای اخیــر کاهــش
یافتــه اســت ،گفــت :فروشــندگانی
کــه قیمتهــای نامتعــارف پیشــنهاد

میدهنــد از نیمه دوم تیرماه بتدریج
مجبــور بــه پاییــن آوردن نرخهــا
میشوند.
حسام عقبایی در گفتوگو با ایسنا
اظهــار کرد :با توجه به افزایش نســبی
معامالت مسکن در تهران و کل کشور
که منجر به رشــد حبابگونه قیمتها
شــد ،بتدریــج در روزهای اخیرشــاهد

کاهش حجــم معامــات در مناطقی
مثــل  ۵ ،۲و  ۴بودیــم .ایــن موضــوع،
مبین آن اســت افزایــش قیمتی که در
اردیبهشــت  ۱۳۹۷ایجاد شده در بازار
ننشســته و بهمذاق خریداران ســازگار
نیســت؛ زیــرا هــم قیمتهــا واقعــی
نیســت و هم قــدرت خریــد آن وجود
نــدارد .وی افــزود :بــه نظــرم التهــاب

«اقتصاد در اتاق شیشه ای» با  7سامانه جدید وزارت اقتصاد

گــروه اقتصــادی« /اقتصــاد در اتــاق
شیشــهای» از شــعارهای اصلــی
وزارت اقتصاد و دولــت دوازدهم در
ابتــدای روی کار آمدن بود؛ شــعاری
کــه یکی از الزامــات اصلی آن اجرای
دولــت الکترونیــک برای رســیدن به
شــفافیت و کارآمدی بیشتر است .در
همین راســتا روز گذشــته وزارت امور
اقتصــادی و دارایــی از هفت ســامانه
الکترونیــک رونمایــی کــرد تــا ضمن
شــفافیت در عملکــرد ،رســیدگی به
امور مردم هم تسهیل شود.
در آیین رونمایی از این ســامانهها که
در حاشیه شورای معاونان وزارتخانه
انجام شد ،ســامانههای «درخواست
وجــه الکترونیــک» خزانــهداری کل
کشــور و «ارتباطــات مردمــی» بــرای
تسهیل رسیدگی به شکایات مردمی
از دیــروز اجرایــی شــد .ســامانههای
«دادور و یــاور»« ،دادخواهی مالیاتی
موضــوع مــاده  251مکــرر قانــون
مالیاتهــای مســتقیم»« ،تبــادل
الکترونیکی اســناد و مکاتبات وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی»« ،ویدئــو
کنفرانــس وزارت امــور اقتصــادی
و دارایــی» و «نظــام جامــع فنــی
و عمرانــی درمناطــق آزاد و ویــژه
اقتصادی» نیز دیروز به بهرهبرداری
رسید.

ëëکارکرد این سامانهها چیست؟
مسعود کرباسیان ،وزیر امور اقتصادی
و دارایــی در آییــن رونمایــی از ایــن
سامانهها گفت«:این سامانهها با هدف
اســتقرار دولــت الکترونیک و تســهیل
امور طراحــی و اجرایی شــدهاند .طبق
قانــون باید همــه پرداختهــا متمرکز
باشد ،با راهاندازی ســامانه درخواست
وجــه الکترونیک 60 ،هزار دســته چک
دســتگا ههای اجرایــی جمــعآوری
میشــود و بــا اســتفاده از ســامانههای
بانــک مرکــزی از جملــه نســیم،
پرداختها الکترونیکی خواهد بود».
او ســامانههای دادور و یــاور را گامــی
برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و
کار متقاضیان دانســت و اعالم کرد که
معاونت اقتصادی تاکنون بیش از 260
هزار مجوز زائد در مســیر ایجاد کسب و
کار را شناسایی و حذف کرده است.
وزیر امــور اقتصادی و دارایی همچنین
در جمــع خبرنــگاران در رابطــه بــا
نوســانات ارزی روزهــای اخیــر و تأثیــر
آن روی قیمــت کاالهــا و خدمــات،
اظهــار داشــت«:مواد اولیــه وارداتی به
کشــور بهصــورت مداوم رصــد و کنترل
میشــود و ارز  4200تومــان بــه آن
اختصــاص مییابــد بنابرایــن نبایــد با
افزایــش قیمت روبهرو باشــیم .بعضاً
انعــکاس افزایــش قیمتها بیشــتر از

کاهش قیمــت کاالها اســت ».او ادامه
داد«:اگر خاطرتان باشد چند ماه پیش
قیمتهای واردات با ارز باالتری انجام
میشــد امــا اکنون کــه بــا ارز پایینتری
نیز انجام میشــود بالطبع باید کاهش
بیشــتری به لحاظ قیمت وجود داشته
باشــد؛ خواهــش میکنــم آرامــش
بیشتری به مردم در این زمینه بدهیم
و حتمــاً دولــت وظیفــه خــود را انجام
میدهد».
 90ëëدرصد طرح جامع مالیاتی امســال
یشود
محققم 
کرباســیان دربــاره ســامانه دادخواهی
مالیاتــی نیــز توضیح داد«:صــدور رأی
هیأتهای مالیاتی تا ســال گذشــته به
صورت متمرکز در تهران انجام میشد
اما از پارســال بخشــی از ایــن اختیارات
بــه اســتانها تفویــض شــد و اکنــون با
این ســامانه امور بیش از پیش سرعت
میگیرد ».وزیر امور اقتصادی و دارایی
همچنیــن اعــام کــرد 80«:درصــد
اطالعات حسابهای بانکی در اختیار
سازمان مالیاتی است و برای  20درصد
باقیمانده پای کار هســتیم تا دریافت
شود».
ëëدر الکترونیکی کردن امــور مالیاتی از
کشورهایپیشتازیم
ســید کامل تقوینژاد ،رئیس ســازمان
امــور مالیاتــی نیــز در مراســم روز

بــازار مســکن در مــاه مبــارک رمضان
کاهــش یافتــه و از  ۲۰تیرمــاه بــه بعد
فرصت خوبی بــرای انجام معامالت
است.
نیمــه دوم تیرمــاه فروشــندگان،
قیمتهــا را به قیمــت واقعی نزدیک
میکننــد و خریــداران هــم به ســمت
آنها خواهند رفت.
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معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید بنیاد مستضعفان بهعنوان مجری
پــروژه آزادراه تهران-شــمال اعــام کرده که تا پایان تابســتان میتواند
قطعه یک را تکمیل کند که به نظر ما احتماالً تا آبان ماه طول میکشد.
خیراهلل خادمی اظهار کرده که «احتمال میدهیم آزادراه تهران شمال
تا پایان تابســتان تکمیل نشــود و بهرهبرداری از آن بــه انتهای آبان ماه
امســال موکول شــود ».او گفت :برآورد ما این بود که این طرح در زمان
طوالنیتریوتاپایانامسالآمادهافتتاحمیشودامابنیادمستضعفان
بهعنوان مجــری پروژه اعالم کرد که تا پایان تابســتان میتواند فاز یک
آزادراه تهــران -شــمال را تکمیــل کند که به نظر ما احتمــاالً تا آبان ماه
بــه طــول میانجامد.قطعــه یــک آزادراه تهران  -شــمال بهطــول 32
کیلومتر از تقاطع بزرگراه آزادگان و شهید همت آغاز میشود و با عبور
از مناطق کن ،ســولقان و امامزاده عقیل و تونل تالون و دره النیز به ســه
راهی شهرســتانک میرسد .با افتتاح این قطعه بخشی از راه کنونی که
از طریق کرج میگذرد حذف و مسیر تهران به شمال حدود  60کیلومتر
کوتاه میشود؛ این قطعه  32کیلومتری دارای  39تونل رفت و برگشت
به طول  31کیلومتر و  500متر است و  25پل بهطول سه کیلومتر و 100
متر در این قطعه ساخته شده است.
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گذشــته اعــام کــرد کــه امســال صــد
درصــد اظهارنام ههــا بهصــورت
الکترونیکی تســلیم و بررسی میشود.
او گفت«:پارســال ایــن شــاخص 99
درصد بود و امروز در الکترونیکی کردن
امــور مالیاتــی در دنیــا جزو کشــورهای
پیشتازیم .امسال همه اظهارنامهها در
سامانهای که زیرمجموعه طرح جامع
مالیاتی است ،رسیدگی میشود».
بــر اســاس صحبتهــای تقوینــژاد،
در کمتــر از یــک مــاه  781هــزار و
 762اظهارنامــه توســط مؤدیــان
مالیاتــی بــرای ســال گذشــته آنهــا
تســلیم ســازمان مالیاتی شــده است.
او گفــت« :خردادمــاه فصــل تســلیم

اظهارنامههــای مالیاتــی مؤدیــان
حقیقــی و تیرمــاه مربــوط بــه مؤدیان
حقوقــی اســت؛ تــا  20خردادمــاه
مجمــوع اشــخاصی کــه از گــروه اول
مالیات دهنده باید اظهارنامه تسلیم
میکردنــد  9هزار و  136نفــر اقدام به
این کار کردهاند .از گروه دوم  33هزار
و  860نفــر و از گــروه ســوم  392هــزار
نفــر تاکنــون اظهارنامــه مالیاتی خود
را تســلیم کرده اند؛ مالیات مشموالن
تبصــره  100کــه اصنــاف را شــامل
میشود ،با پنج درصد افزایش نسبت
به پارســال محاســبه میشود که 334
هــزار نفــر بودهانــد ».رئیــس ســازمان
امــور مالیاتــی در مراســم روز گذشــته
همچنیــن بــه توافــق با اصنــاف برای
پرداخت مالیات قطعی نیز اشاره کرد
و گفــت« :گروه ســوم اصنــاف اگر پنج
درصــد بــه رقم مالیات ســال گذشــته
خــود اضافــه کننــد دیگــر بــرای آنهــا
برگ قطعــی مالیاتی صادر میشــود
و اظهارنامــه آنهــا نیــاز بــه رســیدگی
نــدارد .پارســال یــک میلیــون و 200
هــزار مــؤدی کــه در گروه اصنــاف قرار
داشــتند از همیــن طریــق اظهارنامــه
مالیاتــی تکمیل کردند؛ طبــق توافق،
اظهارنامههای آنها مورد بررســی قرار
نگرفت».
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مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو

گروه اقتصادی /در کنار افزایش قیمت خودروهای باالی  45میلیون تومان و آشــفته بازاری
که شکل گرفته است ،رضا شیوا رئیس شورای رقابت تکلیف خودروهای کمتر از  45میلیون
تومان را مشــخص کرد و طبق گفته وی خودروهای به اصطالح ارزان قیمت بازار از ابتدای
تیرماه گران میشــوند .وی تصریح کرد :شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را برای
ســال  ٩٧تأیید کرده اســت .به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شــرکت ایران خودرو
که مشــمول قیمتگذاری هســتند مجوز افزایــش  7.18درصــد را دریافت کردهانــد و برای
خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش  7.01درصدی تعیین شده است.
رئیس شورای رقابت گفت :در بخش خودروهای مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش
 5.62درصــدی مــورد تأیید مرکز ملی رقابت قرارگرفته اســت .بر این اســاس از اول تیرماه
امسال خودروسازان میتوانند حداکثر به میزان درصدهای اعالمی قیمت محصوالت خود
را افزایش دهند.
روز گذشته بازار خودرو و بیتوجهی مسئوالن به قیمتهای نجومی ،تیتر یک اکثر رسانهها
بود .در تمام گزارشها از شــرکتهای خودروسازی و دولت خواسته شده بود که به داد بازار
برســند و اجــازه ندهند برخی از خودروها کــه در کارخانه با قیمت کمتر از  60میلیون تومان
به فروش میرســند با حاشــیه بازار  30الی  40میلیون تومانی روبهرو شوند .در برنامه «تیتر
امشب» که دوشنبه شب پخش شد مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت نخستین مدیر
خودرویــی بــود که تصمیم گرفت برای کاهش التهابات بازار ،مصاحبه کند و در مورد آینده
صنعت خودرو پیشبینیهایی داشــته باشــد .وی گفت :با اقداماتــی که در خصوص پیش
فروش خودرو شــده تا کمتر از یک ماه دیگر بازار خودرو آرام میشــود و قیمتهای حاشــیه
بازار از بین خواهد رفت.
امیرحســین قناتی ادامه داد :امســال بالغ بر  260هزار دســتگاه خودرو تولید شــده که در
مقایسه با تولید در مدت مشابه سال قبل بیش از  35درصد بیشتر است .همچنین حدود
 225هزار دستگاه خودرو سند فروش خورده است و این نابسامانی حاشیه بازار کار واسطهها
و دالالن اســت.وی با اشــاره به اینکه خودروســاز برای تأمین نیاز مالی خود باید خودرو را به
فروش برســاند ،گفت :شرکتهای خودروسازی بر اســاس نیاز بازار خودرو تولید میکنند و
اجازه نمیدهیم برای افزایش قیمت خودرو در بازار خودروها را دپو کنند.این حاشــیه بازار
در اعیاد پیش رو برطرف خواهد شــد و شــرکتهای خودروسازی فروش خودرو را در برنامه
دارند .قناتی افزود :این افزایش قیمت خودرو به نفع وزارت صنایع و شرکتهای خودروساز
ت خودروها بیتوجه
نیســت و از ایــن افزایش قیمت حمایت نمیکنیم .روز دوشــنبه قیمــ 
بــه صحبتهای مدیــرکل صنایع خودروی وزارت صنعت به ســمت افزایشــی دوباره خیز
برداشت و برخی از خودروها حاشیه بازارشان از  40میلیون تومان هم فراتر رفت.نمایندگان
خودروسازان عنوان میکردند که افزایش قیمت دالر ،رفتن پژو ،رنو ،مزدا و هیوندای از ایران
باعث شد ه است که قیمتها نجومی شود و هیچ مجموعهای نتواند آن را مهار کند.
در ایــن میان شــرکت های خودروســازی از امروز پیش فروشهای نقدی خود را شــروع
کردند .مجموعه ایران خودرو  4محصول مانند  206تیپ  2و هایما و سایپاییها هم خانواده
پرایــد ،تیبــا و برلیانسهــا را برای عرضه آمــاده کرده اســت .مدیران بازاریابی شــرکتهای
خودروســازی فروش نقدی امروز را آتشــی بر جان قیمتهای نجومی میدانند و میگویند
قیمت خودروها روند کاهشی به خود میگیرد.
امــا فعاالن بــازار کاهش قیمت را دور از منطق بــازار میدانند و توضیح میدهند وقتی
خودرویی با عرضه کم مواجه میشــود ،قیمت آن در بازار گران خواهد شــد و از آنجا که در
فروش نقدی خودروهای پر فروش لحاظ نشدند بازار به جهش قیمت ادامه خواهد داد.

