اقتصاد

14
اخبار

بهره برداری از 213
دستگاه ناوگان ریلی جدید
حسین بردبار ۲۱۳ :دستگاه ناوگان ریلی
جدید ساخت داخل طی مراسمی با حضور
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن به
بهرهبرداریرسید.
بهگزارشخراسان،مدیرعاملراهآهندراین
مراسم با اشاره به این که این  ۲۱۳دستگاه
شامل پنج دستگاه لکوموتیو  ۱۹۳،واگن
باری و ۱۵واگن مسافری است؛ افزود :این
واگن ها در مجموع به ارزش ۳۶هزار و۶۲۵
میلیارد ریــال است که  100در صد تولید
داخلی است .وی افزود :طی تفاهم نامه ای
که میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه
و شهرسازی به امضا رسیده  ،قرار است974
دستگاه انواع لکوموتیو ،واگن های باری و
خودکشش درکشور تولید شود که تا پایان
سالآیندهبهشبکهریلیکشورمیپیوندند.
▪پاسخ وزیر راه به پرسش خراسان درباره
بهره برداری از آزاد راه تهران  -شمال

وزیر راه و شهرسازی درپاسخ به این که وعده
داده بودید که آزاد راه تهران-شمال تا پایان
تابستان به بهره برداری می رسد؟ گفت :ما
گفتهبودیمکهتاپایانتابستانساختآزادراه
تهران-شمال به پایان می رسد ،سه هزار نفر
شبانهروزدارندآنجاکارمیکنندکهامیدوار
هستیمعملیاتعمرانیبهانتهابرسد.
بهگزارشخراسان،محمداسالمیدرحاشیه
مراسم بهره برداری از  213دستگاه ناوگان
ریلی در راه آهن در پاسخ به پرسش خبرنگار
ما مبنی بر این که آیا وعده شما مبنی بر بهره
بــرداری از قطعه یک آزادراه تهران-شمال
تا پایان تابستان ،محقق می شود؟ با اشاره
تلویحی به این که وعده ای برای بهره برداری
تا پایان تابستان نــداده است ،تصریح کرد:
ما گفته بودیم که تا پایان تابستان ،ساخت
آزاد راه تهران-شمال به پایان می رسد ،سه
هزار نفر شبانه روز دارند آن جا کار می کنند
و امیدواریم عملیات عمرانی به انتها برسد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :این اتوبان،
یک اتوبان متفاوت و هوشمند است و نیاز به
یک سیستم مدیریت و بهره برداری و تست و
آزمایشدارد،وقتیکهآنسیستممستقرشد
و آزمایش هایش تمام شد اتوبان را برای مردم
بازمیکنیم.

مرغسرانجامبهنرخمصوب
کاهشیافت
رئیساتحادیهفروشندگانپرندهوماهیگفت:
امروز قیمت مرغ در مراکز عرضه شهر کاهش
یافته و به نرخ مصوب کیلویی  ۱۲هزار و ۹۰۰
تومان رسیده است.مهدی یوسفخانی در
گفتوگو با ایسنا ،درباره جدیدترین وضعیت
قیمت مرغ در مراکز عرضه شهر با بیان این که
فعالقیمتمرغدرهمینسطحباقیمیماند،
اظهارکرد:قیمتهاهمیشهتابععرضهوتقاضا
هستند که با افزایش عرضه در چند روز اخیر،
قیمتمرغ کاهشپیداکردهوبهقیمتمصوب
 ۱۲هزار و  ۹۰۰تومانی رسیده است.یوسف
خانیخاطرنشانکردهبود:درچندوقتاخیر
قیمتنهادههایدامینسبتبهگذشتهکاهش
قابلتوجهیداشتهوحتیقیمتنهادهدامیدر
بازارآزادازعرضهدولتیآنکمتراست.

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

(114.000) 1.500

126.000

137.890

17.311

30.783

4.143.750

(41.200.000) 400.000

20.900.000

13.000.000

96.046

104.750

وعدهمشروطدریافتمالیاتازخانههایخالی

حذف یارانه ثروتمندان استانی شد

وزیرراه:بهشرطتکمیلپایگاههایاطالعاتی،مالیاتازخانههایخالیتاپایانسالاجرامیشود

وزیرکار:حذفیارانهثروتمندانتایکهفتهدیگرابالغمیشود

وزیــر راه از پیگیری این وزارتخانه و
مجلس بــرای مالیات از زمین های
بایر شهری خبر داد .او همچنین
آخرینوضعیتپایگاههایاطالعاتی
در خصوص مالیات بــر خانه های
خالی را تشریح و اب ــراز امــیــدواری
کرد که تا پایان سال این مالیات به
مرحله اجرایی برسد.محمد اسالمی
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران،
در خصوص طــرح هــای مالیاتی در
حوزه مسکن ،از پیگیری وزارت راه
برای گرفتن مالیات از زمین های بایر
شهری خبر داد و گفت :قــرار است
با همکاری مجلس برای افــرادی که
دارای اراضــی شهری هستند ،ولی
برای ساخت آن اقدامی نمیکنند،
مالیات وضع کنیم.اسالمی با بیان
این که مالیات بر عایدی سرمایه ،بین
دولت و مجلس در رفت و آمد است ،در
خصوص مالیات بر خانه های خالی

وزیر کار با اشاره به ابالغ دستورالعمل شناسایی و حذف یارانه اقشار پردرآمد تا یک
هفته آینده گفت :سعی میکنیم تا آخر سال شناسایی دهکهای پردرآمد را برای
حذفیارانهانجامدهیم.ویالبتهدربارهامکانشناساییوحذفسهدهکباال،ابراز
تردید کرد.به گزارش فارس ،محمد شریعتمداری وزیر کار دیروز در حاشیه نشست
زنان تعاونگر در پاسخ به سؤالی مربوط به تکلیف دولت برای شناسایی دهکهای
پردرآمد و حذف یارانه آن ها گفت :ماه قبل مهلت اجرای آییننامه و دستورالعمل
شناسایی دهکهای پردرآمد به پایان رسید و ابــاغ شــد .وی گفت :همچنین
استاندارانبرایشناساییاقشاربادرآمدباالهمکاریمیکنندوبانکهایاطالعاتی
موجود استانها را باید شناسایی و معرفی کنند که البته هنوز این دستورالعمل به
استاندارانابالغنشدهاست،بهمحضاینکهدستورالعملاجراییآمادهوابالغشود،
کار شناسایی دهکها انجام میشود .وی با تاکید بر این که این آیین نامه با تکمیل
اطالعات تا یک هفته آینده به استانداران ابالغ خواهد شد ،افزود  :همه دستگاهها
هنوزاطالعاتمربوطرابهاستاندارانندادهاندواطمینانداشتهباشیدهرمیزانکه
امکانشناساییاقشارپردرآمدوجودداشتهباشد ،طرحشناساییدهکهاوحذف
آنهاازیارانهباکمترینخطاانجاممیشود.شریعتمداریدرپاسخبهسؤالیدرباره
امکانحذفسهدهکازیارانه،گفت:امکانشناساییسهدهکسختاستومابا
دقتووسواسشناساییافرادپردرآمدراانجاممیدهیم؛تاآخرشهریوراینشناسایی
آغازمیشودوامیدواریمتاپایانسالشناساییبهاتمامبرسد.شناساییو حذفیارانه
سهدهک،طیپنجسالاخیرهموارهجزومصوباتمجلسبودهاستوآییننامهآن
نیزهموارهازسویدولتابالغشدهاستامادرعملتعداداندکیحذفشدهاند.

توضیح داد و گفت :مجری مالیات
مستقیمودریافتمالیاتازخانههای
خالی ،سازمان امور مالیاتی است و
وزارت راه و شهرسازی در این طرح
مکلف است سامانه امالک و اسکان
را طراحی کند .به طوری که از طریق
ایــن سامانه ،سازمان امــور مالیاتی
بتواند خانههای خالی را شناسایی
و برای آنها مالیات تعیین کند .هم
اکنون این موضوع در حال بررسی
اســت.وی در خصوص شرایط فعلی
زیرساختی برای مالیات بر خانه های

قیمتخودروهایپرتیراژتا  3میلیونتومان
کاهشیافت
بــــررســــیهــــا نــشــان
مــــــیدهــــــد قــیــمــت
خـــودروهـــای پــرتــیــراژ
داخلی در بــازار نسبت
بــه هفته گذشته بین
یکتاسهمیلیونتومان
کاهش یافته اســت .به
گزارشایسنا،درجدول
قــیــمــت خـــودروهـــای
پــرتــیــراژ داخـــلـــی،در
سهشنبه و در جــدول
بــعــدی قیمت همین
خودروها در یک هفته
قبل،درجشدهاست:

خودرو
پژو405

قیمت (میلیون تومان)

98/6/5 98/6/12
71

73

پژو پارس

91

94

پژو  206تیپ 2

76.5

78

پژو 206صندوق دار

91

93.5

سمند ال ایکس

74

75.5

سایپا 111

46.5

47.8

سایپا 131

42

43.7

سایپا 132

44.5

45.5

تیبا

49

50.5

تیبا2

55

56.5

خالی گفت :وزارت راه و شهرسازی
تنها آمار اراضی خود را در اختیار دارد
و اطالعات آمار جامعه و اسکان کل
کشور را نــدارد؛ اماشهرداری و اداره
ثبت آمار تمامی اراضی کل کشور را
دراختیاردارد.البتهاطالعاتاسکان
برخی شهرها هنوز کاغذی و دستی
بوده و الکترونیکی نشده است؛ با این
حال،مقدماتاجرایاینطرحفراهم
اســت و امــیــدواریــم به شــرط تکمیل
پایگاه هــای اطالعاتی ،ایــن طــرح تا
پایانامسالبهمرحلهعملیاتیبرسد.

برنامهحذفپرایدبدونتعیینزمان!
وزیرصنعت:زمانبرایحذفپرایدمعیننشدهامابرنامهایناستکهازخطتولیدخارجشود
وزیرصنعت،معدنوتجارتبااشارهبهمطالبمطرحشده
درباره توقف شمارهگذاری پراید در سال آینده ،بیان کرد:
یکی از برنامههای ما خروج خودروهای قدیمی از خط
تولیداست.اکنوننیززمانمعینیبرایحذفپرایدوجود
ندارد اما برنامه این است که از خط تولید خارج شود.به
گزارش ایسنا ،رضا رحمانی در حاشیه جلسه علنی دیروز
مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در شش ماه دوم سال برای تنظیم
بازار خودرو ،اظهار کرد :اکنون در حوزه خودرو یک بسته
در حال پیگیری است که یکی از موارد آن ارائه محصوالت
جدید و خروج محصوالت قدیمی از خط تولید است.وی
همچنینتأکیدکرد:بندهچندیپیشکهدرایرانخودرو
حضور داشتم در آن جا اعالم شد که سه نوع محصول

فعالیت 380هزارکسبوکاراینترنتیبدوننماداعتماد
رئیسمرکزتوسعهتجارتالکترونیک:بهکسبوکارهایاینترنتیدارای
نماداعتمادهم ۱۰۰درصداعتمادنکنید
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از
فعالیت  380هزار کسب و کار اینترنتی بدون
نماد اعتماد الکترونیک خبر داد و با بیان این
که داشتن نماد الکترونیک به معنای اعتماد
 100درصد به سایت ها نیست ،افزود :رتبه
بندی نماد اعتماد کسب و کارهای اینترنتی
در آینده نزدیک انجام خواهد شد.به گزارش
ایسنا ،علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت
الکترونیک با بیان این که اعتماد به کسب
وکارهای اینترنتی یک موضوع درجه بندی
شده است ،اظهار کرد :این طور نیست که
اگر سایتی نماد اعتماد الکترونیک داشت،
باید  100درصــد به آن اعتماد کــرد ،بلکه
مشتریان باید احتیاط های الزم را در نظر
بگیرند.علی رهبری همچنین از آغاز طرح
پایشگر هوشمند بــرای نظارت بر فعالیت
کسب و کارهای اینترنتی در ماه های گذشته
خبر داد و تصریح کرد :نتایج به دست آمده
حاکی از آن است که از میان  3500کسب
و کار در فضای مجازی ،حدود  ۷۰وبسایت
کاالهای ممنوعه از قبیل رمزارز ،سکه طال،

مشروبات الکلی و اسلحه عرضه میکردند.
همچنین  ۳۳۰سایت شناسایی شدند که
به رغم ابطال یا تعلیق یا حتی انقضای تاریخ
اعتبار نماد اعتمادشان ،درگا ههای فعال
پرداخت بانکی داشتند 180 .وب سایت نیز
لوگوی نماد اعتماد را جعل کرده و آن را در
سایت خود قرار داده بودند .وی آمار کسب
و کارهای اینترنتی دارای نماد الکترونیکی
را  54هزار و تعداد کسب و کارهای فاقد این
نماد را بیش از  380هزار بیان کرد.

جدید که دو تا از آنها کامال جدید است و یکی از آنها
نیز دنا اتومات خواهد بود ،به زودی در بازار عرضه خواهد
شد .وی در پاسخ به این سوال که پژو  ۳۰۱تا پایان سال
به بازار روانه میشود؟ گفت :بله؛ یکی از برنامهها عرضه
پژو ۳۰۱به بازار تا پایان سال
است.

شاخص

زنگ خطر رشد وابستگی
ایران به واردات کشاورزی
پیش بینی ســازمــان همکاری و توسعه
اقتصادی از وضعیت واردات محصوالت
کشاورزیدرایراننشانمیدهدکهتا10
سال آینده ،وابستگی ایــران به کاالهای
اساسی مانند گوشت گوسفند ،کنجاله،
دیگردانههایروغنی،روغنهایگیاهی،
پنبه،سویاوبرنجافزایشمییابد.اینرشد
وابستگی در حالی است که کشورهای
دنیا ،حمایت از کشاورزی برای استقالل
غذاییرادراولویتقرارمیدهند.

بازار خبر

محرومیت بانکی بنگاه های
اقتصادی بدهکار تعلیق شد
فارس  -معاون اول رئیسجمهور آییننامه
اجرایی تبصره  ۱ماده  ۵مکرر قانون صدور
چک با موضوع تعلیق محرومیت بنگاههای
اقتصادی از خدمات بانکی را برای اجرا به
دستگاههایاجراییابالغکرد.

ارسال اصالحیه قانون مالیات
بر ارزش افزوده طال به مجلس
ایسنا-مدیرکلصنایعفلزیولوازمخانگی
وزارتصنعت،معدنوتجارتگفت:پیشنهاد
اصــاح قانون مالیات بــرارزش افــزوده طال
برای طرح به مجلس شورای اسالمی ارائه
شده است .عباس هاشمی افزود :در صورت
تصویب این پیشنهاد  ۹درصد ارزش افزوده
از اجرت یا سود طال و فلزات گرانبها گرفته
خواهدشد.

