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رفتوبرگشتدالردرمرز
کانال 10هزارتومان
با وجود انتشار تصویر تابلوی یک صرافی در
خیابانفردوسیتهراندرروزگذشتهکهقیمت
دالر را  10850تومان نشان می داد ،تصویر
سامانهسناکهمیانگینمعامالتصرافیهای
کل کشور را نشان می دهد تا ساعت 17:15
دیروز میانگین قیمت فروش دالر را در صرافی
ها  11100تومان نشان داده است .عالوه بر
این ،نرخ دالر در بازار آزاد نیز با وجود کاهش تا
 10950توماندرساعاتابتداییروزگذشته،
درنهایتباافزایشتدریجیبه 11190تومان
درانتهایروزگذشتهرسید.

 ۶پروندهتعزیراتی علیه
خودروسازان
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به شش
پرونده تعزیراتی خودروسازان ،وعده داد که
تعهدات دو شرکت بزرگ خودروساز تا پایان
امسالبهروزمیشود.بهگزارشایسنا،رحمانی
شامگاه دوشنبه درشبکه خبر اظهار کرد :هم
اکنونششپروندهتعزیراتیبرایخودروسازان
در جریان است که از طریق سازمان حمایت
مصرفکنندگانوتولیدکنندگانپیگیراجرای
تعهداتآنهاهستیم.

دفاعواعظیودژپسند
ازپوریحسینی
ایسنا-فرهاد دژپسند وزیــر اقتصاد دربــاره
مسائلمربوطبهبازداشترئیسسابقسازمان
خصوصیسازی وواگذاریهایانجامشدهدر
دورهاوگفت:منبهعنوانیکمقاممسئولاین
واگذاریهارادرستارزیابیمیکنم.درهمین
حالرئیسدفتررئیسجمهورنیزبهبازداشت
رئیس سازمان خصوصی سازی واکنش نشان
داد.محمودواعظیگفت:آقایپوریحسینی
فــردی پــاک دســت و سالم با گذشته بسیار
پرافتخاردرجبههونمایندگیمجلساست.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

(111.000) 1.000

123.000

138.439

16.758

30.539

4.056.030

(40.100.000) 100.000

20.600.000

12.600.000

94.456

94.484

رونماییاز«اقدامملیمسکن»

ساخت 110هزار مسکن با حضور رئیس جمهور آغاز شد
مراسم آغــاز عملیات اجرایی طرح اقــدام ملی مسکن به
تعداد  110هزار واحد در  31استان کشور با دستور رئیس
جمهور آغاز شد .به گزارش خبرگزاری های مهر ،تسنیم
و فارس در این زمینه ،وزیر راه با بیان این که این طرح سه
نوع تولید مسکن برای بافت های فرسوده ،کالن شهرها
و شهرهای جدید را پوشش می دهد ،افزود :هدف وزارت
راه و شهرسازی ساخت ساالنه  ۷۰۰هزار مسکن جدید
است و با این کار امید به خانه دار شدن در شهرهای بزرگ
به  ۱۰سال و در شهرهای کوچک به سه سال کاهش می
یابد .محمد اسالمی این خبر را نیز به متقاضیان تسهیالت
صندوق مسکن یکم داد که قرار است با تفاهمنامهای که با
بانک مسکن امضا میشود ،صندوق پسانداز یکم به طرح
تولید اقدام ملی متصل شود .بدین ترتیب کسانی که در این
صندوق پسانداز یکم پسانداز دارند و حساب باز کردهاند
خواهند توانست از این تسهیالت بــرای ساخت مسکن
استفاده کنند .وی از ساخت درمجموع  400هزار واحد
مسکونی در دو سال در قالب طرح ملی مسکن خبر داد و
گفت :تاکنون ساخت ۱۶۷هزار واحد از نهضت خانهسازی
آغاز شده است.
اسالمی در برنامه «نگاه یک» سیما ،جزئیات بیشتری از طرح
«تام کاد» (تامین مسکن کارکنان دولت) ارائه و اظهارکرد:
این طرح که منتظر تصویب در هیئت دولت است ،شامل همه
کارکناندولتمیشود.براینمبنا،بخشیازحقوقکارکنان

تا پنج سال به صندوق تام کاد واریز می شود و بعد به مدت15
سال اقساط اعیانی مسکن و پس از آن اقساط زمین پرداخت
خواهدشد.
وزیر راه از ساخت صد هزار واحد مسکونی برای کارکنان
نیروهای مسلح که قرارداد آن چند وقت قبل به امضا رسید به
عنوانیکیازطرحهایایجادساختوسازدرکشوریادکردو
گفت:همچنینباستاداجراییفرمانامامخمینی(ره)برای
ساخت 50هزار واحد مسکونی و با بنیاد مسکن هم کارهای
مشابهیانجامشدهاست.

با اظهارات وزیر صمت و رئیس اتاق بازرگانی
تهران مشخص شد:

نشانه ها از محدودیت
عرضه ارز  4200تومانی

در حالی که مدتی است ،زمزمه حذف ارز  4200تومانی در برخی محافل ،از
جملهبیناهالیبورس بهصورتجدیترمطرحشدهاکنوننشانههاییجدی
تردراظهاراترئیساتاقبازرگانیتهرانووزیرصمتدربارهاینموضوعظاهر
شده است .البته هنوز جزئیاتی درباره زمان ،میزان و کیفیت این موضوع ارائه
نشدهاست.خوانساری،رئیساتاقبازرگانیتهراندرگفتوگوباایسنا،اظهار
کرد:اتاقبازرگانیوبخشخصوصیهمانطورکهپیشازاینبارهااعالمکرده،
باتوزیعارز ۴۲۰۰تومانیوبهطورکلیباارزچندنرخیمخالفاستزیرابهنظر
ما ارز چند نرخی فقط رانت و فساد را افزایش میدهد و کمکی به بهبود اوضاع
اقتصادیکشورنمیکند.مسعودخوانساریبااشارهبهنشانههایمثبتیکهدر
عملکرد ارزی دولت در ماههای اخیر دیده میشود ،تصریح کرد :کاهش توزیع
این نوع ارز و محدود شدن کاالهایی که ارز  ۴۲۰۰تومانی دریافت میکنند،
نشانههای مثبتی از تغییر نگاه دولت در این زمینه است و امیدواریم با تداوم این
روندبهسمتحذفارزدولتیحرکتکنیم.خوانساریافزود:مذاکراتخودبا
دولترادراینزمینهادامهخواهمداد.
گفتنی است ،مدرس خیابانی – قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی – به
تازگیاعالمکردهکهفعالدولتبرنامهایبرایحذفارز ۴۲۰۰تومانیندارد
اما تعداد کاالهایی که این ارز را دریافت میکنند ،کاهش یافته است .گفتنی
است دوشنبه شب ،وزیر صمت هم در برنامه تیتر امشب شبکه خبر ،تغییر ارز
 4200تومانی به ارز نیمایی در برخی کاالها را به عنوان یکی از علل افزایش
قیمتهابیانکردهبود.

وعده رئیس سازمان مالیاتی برای تسریع در تصویب مالیات بر سوداگری

الیحهمالیاتبرعایدیسرمایهتانیمهشهریوررویمیزدولت

حسین بردبار :رئیس کل سازمان امور مالیاتی
از نهایی شدن الیحه مالیات بر عایدی سرمایه به
عنوان جزئی از بسته مالیات بر مجموع درآمد
در وزارت اقتصاد و ارائــه این بسته حداکثر تا
 15شهریور به دولت خبرداد.امیدعلی پارسا
در گفت وگو با خراسان ،در حاشیه همایش هم
اندیشیوقانونمندسازیحوزهفناوریاطالعات
که عصر یک شنبه در اتاق بازرگانی برگزارشد؛
درباره جزئیات مالیات بر عایدی بر سرمایه نیز
توضیحاتی داد که در ادامه مطلب می خوانید:

برای اجــرای مالیات بر عایدی سرمایه چه
برنامهایدارید؟
مالیاتبرعایدیسرمایهبهعنوانجزئیازبستهمالیاتبرمجموعدرآمدحداکثرتا 15شهریوردر
وزارتاقتصادنهاییمیشودوبهدولتمیرودکه
امیدواریمقبلازپایانشهریوردردولتنیزنهایی
شودوبهمجلسبرود.
کسانیکهاالندرسبزهمیدان{وصرافیهای
اطراف}معامالتکالنسکهانجاممیدهند،
آیامشمولمیشوند؟

شاخص

ببینید ،عایدی سرمایه هر نوع افزایش قیمتیاست که به هر ملک یا مال سرمایه ای می خورد،
ناشی از نوسانات قیمت یا هرچیز دیگری ،شما
میدانیدکهطبققانونهردرآمداتفاقیمشمول
مالیات است ،منتها برای مسکن بحثی که وجود
دارد آن است که اگر بیش از تورمی که در اقتصاد
وجود دارد ،اتفاق بیفتد ،به همان میزان مشمول
مالیاتمیشود،برایاینکهبخشمسکنازاین
بحثمالیاتبرعایدیسرمایهآسیبنبیند.
االنیکعدهازطریقفعالیتهایزیرزمینی

و غیررسمی عایدی سرمایه فراوانی دارند
کسب می کنند ،آیــا بــرای ایــن ها تدبیری
اندیشیدهاید؟
 ببینید ،قاچاق ،قاچاق است ،ما آن چه را کهفعال باید تهیه کنیم ،قانون است ،این قانون را ما
تاپانزدهمدروزارتخانهتماممیکنیموانشاءا...
امیدواریمتاپایانشهریوردردولتنهاییشودوبه
مجلسبرود،حاالاجراوبحثهایبعدیآنباید
ببینیمکهچگونهپیشمیرودولیحتماهرگونه
عایدی سرمایه از جمله بر خودرو ،سکه ،مسکن و
غیرهقاعدتامشمولمالیاتاست.
سودسپردههایکالنبانکیچطور؟
-فعالبحثآنمطرحنیست.

بالی خصوصی سازی
بانک ها بر سر تولید

نرخسودبانکیکههیچریسکیمتوجهآن
نیست ،رقیب اصلی سودآوری تولید در
سالهایگذشتهبودهاست.بااینحال،
با خصوصی سازی بانک ها بدون نظارت
های کافی ،نرخ سود این موسسات بیش
از پیش رشد کرد و گلوی بخش تولید را
بیش از پیش فشرد .نمودار ،افزایش نرخ
سود بانکی پس از خصوصی سازی نظام
بانکیرانشانمیدهد.
 (منبع:مرکزپژوهشهایمجلس)

بازار خبر

اعتراضات کارگران هپکو
ایسنا  -تعدادی از کارگران هپکو در اعتراض
بهشرایطتولیددرشرکتوحقوقعقبافتاده
خــود ،دیــروز تجمع کردند .شــورای اسالمی
کار و کارکنان شرکت هپکو با صدور بیانیهای
اعتراضات کارگران این شرکت را صرفا یک
اعتراض صنفی و خود جوش با هدف صیانت
و حفاظت از بیت المال ایــران اسالمی بیان
کردند.

بااین انتصاب خصوصیسازی
معنا ندارد!
فارس-سیداحسانخاندوزی،استاددانشگاه
در میزگرد بررسی خصوصی سازی صنعت
خودروگفت:تازمانیکهمعاونوزیرصنعتبه
عنوانمدیرعاملایرانخودرومعرفیمیشود،
خصوصیسازیصنعتخودرومعناندارد.
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