اقتصاد
اخبار
اعالم جزئيات اقدامات
تنظيم بازار شب عيد

سخنگوي تنظيم بازار اعالم کرد :جهت رفاه
حال شهروندان ساعت کار مراکز عرضه در ايام
پاياني سال افزايش خواهد يافت و ميوه تنظيم
بازار (سيب و پرتقال) ايام پاياني سال تأمين و
آماده توزيع است.محمدرضا کالمي ،مديرکل
دفتر برنامهريزي تأمين ،توزيع و تنظيم بازار در
خصوص ويژه برنامههاي ايام پاياني سال 1398
از تدوين دستور العمل نظارتي ايام پايان سال
خبر داد و گفت :به منظور تنظيم بازار شب عيد،
تدوين و ابالغ شيوهنامه برگزاري نمايشگاههاي
بهاره ،برگزاري حراج و فروش فوق العاده و تشديد
بازرسي و نظارت ويژه ايام پاياني سال و عيد نوروز
در دستور کار قرار گرفته است؛ اين در حالي است
که هماهنگيهاي الزم با واحدهاي توليدي صنفي
و صنعتي براي حضور حداکثري در نمايشگاهها
صورت گرفته و در کنار آن ،براي تأمين مايحتاج
مردم در بخش کاالهاي اساسي ،عرضه ذخاير
کاالهاي اساسي و ضروري نيز در دستور کار قرار
گرفته است.سخنگوي ستاد تنظيم بازار افزود:
بر اساس گزارش رئيس اتاق اصناف ايران در
کارگروه تنظيم بازار ،برنامه فروش فوقالعاده در
اکثر استانها مصوب شده و مکان و زمان اجراي
نمايشگاهها مشخص گرديده است.وي تصريح
کرد :محور اصلي کار بر روي فروش فوق العاده به
مفهوم عرضه کاال با تخفيف بوده که در اين راستا،
نمايشگاههاي عرضه مستقيم نيز قرار است در
همه استانها برگزار شود؛ در عين حال ،برگزاري
نمايشگاهها در هفت نقطه شهر تهران اعم از
حکيميه ،بوستان ارم ،بوستان واليت ،مصالي
تهران ،فرهنگسراي خاوران و بوستان گفتگو
طراحي و برنامهريزي شده و به موازات آن ،تاکنون
برگزاري  37نمايشگاه در ساير استانهاي کشور
مورد توافق قرار گرفته و در حال تدارک و اقدامات
اجرايي است.کالمي افزود :به منظور استمرار
آرامش و ثبات نسبي بازار و نيز جلوگيري از سو
استفاده برخي واسطهها همزمان با افزايش تقاضا
در ايام پاياني سال ،تأمين مکفي مايحتاج عمومي
کشور صورت گرفته؛ ضمن اينکه دستورالعمل
تشديد بازرسي و نظارت ويژه ايام پاياني سال
به تمامي اتاقهاي اصناف سراسر کشور ابالغ
گرديده است تا جلوي هر گونه سوءاستفاده گرفته
شود.وي تصريح کرد :اقالم و مايحتاج ضروري
مشمول حفظ تعادل و کنترل قيمتها در بازار
ايام پاياني سال تعيين شده که بر اين اساس،
اقالم پروتئيني اعم از گوشت مرغ ،گوشت قرمز
و تخم مرغ ،اقالم اساسي و مواد غذايي اعم از
نان ،برنج ،روغن نباتي ،شکر ،حبوبات ،ماکاروني و
رب گوجه فرنگي ،پوشاک ،کيف و کفش ،لبنيات
شامل شير ،پنير ،کره و ماست ،شيريني جات،
خشکبار و آجيل ،ميوه شامل سيب و پرتقال ،مواد
شوينده و بهداشتي ،تاير خودرو و روغن موتور و
نيز سوخت نظير بنزين ،گازوئيل و کپسول گاز
مايع تحت نظارت قرار دارد.
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رييس سازمان برنامه و بودجه کشور:

امسال از رکود اقتصادي عبور ميکنيم

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت :به
رغم تحريمهاي اقتصادي آمريکا ،جمهوري اسالمي امسال از رکود
اقتصادي خارج ميشود.
محمدباقر نوبخت در جمع راهپيمايان اين شهر با بيان اينکه
دشمني آمريکا با ملت ايران بعد از  41سال همچنان ادامه دارد،
اظهارداشت :عدهاي تصور ميکنند دشمني آمريکا با جمهوري
اسالمي به خاطر نفت است ،در حاليکه امروز نفت برخي از کشورهاي
همسايه در اختيار آمريکاييها قرار دارد و خودشان نيز يکي از
بزرگترين توليدکنندگان نفت در دنيا هستند ،بنابراين تقليل علت
اين دشمني ديرينه براي نفت ،تحليلي سطحي است.
وي با اشاره به حضور نظامي آمريکا در منطقه افزود :در گذشته
شاه خائن ،ژاندارم آمريکا در منطقه بود اما امروز آمريکا بيش از هر
زمان ديگري در منطقه بيش حضور دارد .پايگاه ناوگان پنجم آمريکا
در بحرين مستقر بوده و با ناوهايش در منطقه است .نگراني از اين
که نفوذ يا حضور آمريکا نسبت به گذشته در منطقه کمتر شده نيز
تحليل غلطي است .علت اينهمه دشمني و عداوت آمريکا با ملت
ايران را بايد در جاي ديگري جستجو کرد.
معاون رئيس جمهور درباره شرايطي که انقالب اسالمي در آن
به پيروزي رسيد ،گفت :اينکه چه عاملي بود که سبب شد تا شرق و
غرب نسبت به انقالب اسالمي موضع بگيرند را بايد تبيين و تحليل
کرد .در نيمه دوم قرن بيستم يعني در سال  1979انقالب اسالمي
به پيروزي رسيد ،در حاليکه در نيمه نخست آن دو جنگ جهاني
بزرگ اتفاق افتاده بود .در جنگ جهاني اول متحدين و متفقين در
مقابل هم قرار گرفتند و در نهايت دو قدرت آمريکا و شوروي پيروز
شدند اما در نيمه دوم قرن بيستم اين دو قدرت آن زمان مقابل هم
قرار گرفتند و جنگ سرد را آغاز کردند.
نوبخت ادامه داد :هرکدام از اين قدرتها تصور ميکردند
پايان دنيا با تفکرات و سياستهاي آنان رقم خواهد خورد .اتحاد
جماهير شوروي معتقد بود پايان کار دنيا جامعهاي سوسياليست و
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينکه گردش ارز،
احياگر تجارت خارجي است ،گفت :عليرغم سخت ترين تحريم ها،
وزن صادرات ايران  20درصد رشد کرد.
حميد زادبوم ،رئيس کل سازمان توسعه تجارت در مراسم
رونمايي از فاز نخست اپليکيشن راهنماي تجارت که به منظور
راهنمايي تجار و بازرگانان طراحي شده است ،گفت :هميشه نوک
تحريمها متوجه تجارت خارجي و فرآيندهاي تجاري ايران بوده
است؛ چراکه صادرات و واردات هميشه رگ حياتي تجارت بوده و به
خصوص در شرايط فعلي ،گردش ارز احياگر تجارت خارجي است؛
اين در حالي است که امسال موفق شديم بيشترين ذخاير استراتژيک
و کاالهاي اساسي را براي تنظيم بازار کشور داشته باشيم.
وي افزود :بر اساس سياستهاي اقتصاد مقاومتي ،برنامه توسعه
صادرات را با قوت پيش برده و صادرات غير نفتي را در سر لوحه
برنامهها و حمايتهاي خود قرار دادهايم که بر اين مبنا ،سازمان
توسعه تجارت ،توليد را به عنوان پيشران توسعه همه جانبه کشور
ارج مي نهد؛ چراکه در نهايت پيش رفتن توليد ،صادرات کشور را
افزايش خواهد داد.
وي با بيان اينکه براي افزايش صادرات برنامههاي ترويجي را
بر اساس اولويتها ،حمايت ميکنيم ،تصريح کرد :در جهت اصالح
ساختار سازمان براي رسيدن به برنامههاي صادراتي قدم برداشتهايم؛

بيطبقه است که دنيا را با انقالب کارگري اداره خواهد کرد .در مقابل
آمريکاييها ليبرال دموکراسي را پايان کار دنيا ميدانستند .در اين
شرايط همه کشورها سعي ميکردند خود را به يکي از اين قدرتها
نزديک کنند و هيچ چيزي در جهان جز اين دو تفکر مطرح نبود .در
چنين شرايطي يک مجتهد جامع الشرايط با بازخواني اسالم راستين
تفکري را مطرح کرد که نه وابسته غرب و نه وابسته به شرق بود.
براي همين همه متحد شدند اين تفکر جديد را که برپايه اسالم ناب
محمدي (ص) بنا شده را نابود کنند.
وي با اشاره به توطئههاي دشمنان از ابتداي انقالب اسالمي
تاکنون بيان داشت :دشمنان ابتدا تالش کردند جمهوري اسالمي در
قالب يک نظام شکل نگيرد .هرجا قوميت بود ورود کردند براي همين
غائله کردستان ،بلوچستان ،خلق عرب خوزستان و خلق ترکمن را
به وجود آوردند اما در مدت کوتاهي اين توطئهها خنثي شد .پس از
اين ترورها را شروع کردند ،ابتدا مرزهاي انقالب که شهيد مطهري و
مفتح نماد آن بودند را ترور کردند ،بعد خواستند زبانهاي انقالب را
قطع کنند براي همين ائمه جمعه از جمله آيتاهلل دستغيب ،اشرفي
اصفهاني و افراد ديگري را به شهادت رساندند .بعد از آن تصميم
گرفتند دستان انقالب ،شهيدان رجايي و باهنر را ترور کردند و همه
تالششان اين بود تا نظام اسالمي را از پاي درآوردند.

گردش ارز ،احياگر تجارت خارجي
ضمن اينکه شيوه نامه بسته مشوقهاي صادرات را اخيرا ً منتشر
کردهايم.
زادبوم با تشريح بسته حمايت از صادرات خاطرنشان کرد :يک
بخش از اين بسته ،تسهيالت ريالي است و از سوي صندوق توسعه
ملي ،قرار است  2000ميليارد تومان در اختيار نظام بانکي قرار دهد
و در اين رابطه ،با بانکهاي عامل قرارداد بسته خواهد شد؛ ضمن
اينکه بخش ديگر اين بسته حمايتي ،کمکهاي بالعوض را شامل
ميشود که به عنوان حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي ،منابع را به
عنوان مشوق از طريق سازمان توسعه تجارت پرداخت کنيم که اين
کار در حال پيگيري است.
وي افزود :هر مقدار از منابعي که در مجلس شوراي اسالمي
در قالب قانون بودجه مصوب و از طريق سازمان برنامه و بودجه
تخصيص داده ميشود را توزيع کنيم؛ پس به همان ميزان ميتوانيم
بسته حمايتي را اجرا کنيم که سازمان برنامه و بودجه در اختيار ما
قرار ميدهد .به هر حال اين بسته بخشهايي دارد که ممکن است
همه آنها ،محقق نشود.
زادبوم در تشريح وضعيت تجارت خارجي کشور گفت :آمار 10
ماهه تجارت خارجي در سال جاري  35ميليارد و  500ميليون دالر
صادرات را نشان ميدهد که از نظر وزني  20درصد رشد و از نظر
ارزشي  3درصد کاهش داشته که دليل اين کاهش هم نرخ پايههاي

نوبخت ادامه داد :وقتي ديدند اين نقشهها انقالب را ساقط
نميکند با  12لشکر مکانيزه به ما حمله کردند اما درود خد ا بر
سپاه ،ارتش و نيروهاي مسلح ما که در مقابل دشمنان ايستادند و
رزمندگان ما با دستان خالي مقاومت کردند.
وي گفت :در اين  41سال همه تالش دشمن ،ساقط کردن
انقالب بود که اتفاق نيفتاد .بعد از آن تالش کردند از طريق محاصره
اقتصادي کشور را تحت فشار قرار دهند و امروز آخرين تحريمها
توسط آمريکاييها در حال انجام است ،اين تحريم ظالمانه از تحريم
نفت در برابر غذا نيز سختتر است .در گذشته دولتهاي مستکبر
اگر کشوري را هم تحريم ميکردند اما اجازه ميدادند به اندازه تأمين
غذا و دارو نفت بفروشند اما آمريکاييها نسبت به ملت ايران انقدر
کينه دارند که فردي مانند سردار سليماني را اينگونه ترور ميکنند
و ميخواهند اجازه ندهند يک قطره نفت بفروشيم.رئيس سازمان
برنامه و بودجه بيان داشت :دشمنان فکر ميکنند با اين تحريمها
ما به زانو در ميآييم ،قادر نيستيم حقوق کارکنان را پرداخت يا
پروژههاي عمراني را اجرايي کنيم و يا تجهيز نيروهاي مسلح را انجام
دهيم اما به کوري چشم دشمنان ما همه اين کارها را انجام ميدهيم.
وي بيان داشت :هرچند ملت به خاطر فشارها و تحريمهاي آمريکا در
سختي است اما امروز هجدهمين اقتصاد جهان را داريم .مراکز آنها
اعالم کردهاند به رغم تحريمهاي اقتصادي آمريکا ،جمهوري اسالمي
امسال از رکود اقتصادي خارج ميشود.
نوبخت گفت :به رغم همه دشمنيها اما جمهوري اسالمي از
نظر علمي در منطقه جايگاه نخست و در جهان پانزدهم را دارد.
جمهوري اسالمي در اين سالها در دل اتم نفوذ کردند و به انرژي
آن دست يافتند .اين قدرت را با نيروهاي متدين به دست آورديم و
عالوه بر انرژي اتمي ،در هوا و فضا نيز جايگاه ويژهاي داريم.
وي افزود :فرزندان اين ملت در هوا و فضاي سپاه به موشکهاي
نقطه زني دست پيدا کردند که ديگر هيچ دشمني در هيچ جايي در
دنيا ،از پاسخ و ضربه ما در امان نخواهد بود.

صادراتي است .از سوي ديگر ،واردات کشور معادل  36ميليارد و
 100ميليون دالر بوده است .هر چند در  10ماه تراز اندکي منفي
شد اما در  9ماه آمار مثبت بود؛ ولي با توجه به اينکه وزن صادرات
افزايش يافته است .اگر واقعيتهاي صادرات غير نفتي را در نظر
بگيريم صادرات افزايش پيدا کرده است.
همچنين عباس خالقي تبار ،مديرکل دفتر خدمات تجاري
سازمان توسعه تجارت ايران ،گفت :نيازهاي تجار را در اين اپليکيشن
لحاظ کرده و در آن تالش کرديم آخرين مقررات و قوانين ،آموزشها
و بخشنامهها را در آن لحاظ کنيم.
وي افزود :بهبود مستمر ،نصب آسان ،اشتراک گذاري مؤثر از
جمله ويژگيهاي اين اپليکيشن است و البته اسناد هم قابل اشتراک
گذاري بوده و دوازده فيچر در آن گنجانده شده است .در اين ميان،
پرتال تعاملي بين مديران سازمان و تجار و بازرگانان به زودي و تا
پايان سال رونمايي خواهد شد
به گفته خالقي تبار ،نمايشگاهها ،هيأتهاي تجاري ،کاالهاي
صادراتي ،آمار صادرات ،بازارهاي صادراتي ،مقررات و بخشنامهها،
اخبار تجاري ،اتاق بازرگاني ،رايزن و نمايندگان تام االختيار تجاري،
مرزنشيني و بازارچههاي مرزي ،آموزش تجار و استانداردهاي
صادراتي از جمله بخشهاي طراحي شده در اين اپليکيشن ديده
شده است.
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درآمد باالي  100ميليون
تومان هنرمندان ،مشمول
ماليات ميشود

معاون سازمان مالياتي از ارايه پيشنهاد
اخذ ماليات از درآمد مازاد بر  100ميليون
تومان هنرمندان خبر داد و گفت :اجراي اين
طرح نياز به تصويب دولت و مجلس دارد.
اليحه اصالح برخي از مواد قانون مالياتهاي
مستقيم چندي پيش توسط وزارت امور
اقتصادي و دارايي به دولت ارايه شده که هنوز
در دولت نهايي نشده و هدف از ارايه اين اليحه،
ساماندهي و شفافسازي روند اخذ ماليات،
افزايش پايههاي مالياتي ،ساماندهي معافيت ها
و اخذ ماليات از عايدي سرمايه است.
نحوه اخذ ماليات از هنرمندان يا
سلبريتيها از جمله موضوع هاي مالياتي است
که در ماههاي گذشته مورد توجه رسانه ها و
عموم افراد جامعه قرار گرفته است.
معاون فني و حقوقي سازمان مالياتي
در اين زمينه گفت :بر اساس اين اليحه،
سقف معافيت هنرمندان تا يک ميليارد ريال
است و مازاد بر آن مشمول ماليات به نرخ
مقرر خواهد شد.

مبلغ سود سهام عدالت
اعالم شد

رئيس سازمان خصوصي سازي درمورد
ميزان سود سهام عدالت اعالم کرد :براي
کساني که يک ميليون تومان سهم دارند ميزان
سود  200تا  210هزار تومان است.
عليرضا صالح گفت :ميزان سود سهام
عدالت کمي بيش از  200هزار تومان براي
افرادي که يک ميليون سهم دارند ،تعيين
شده است .در اين راستا ميزان سود افرادي که
سهمهاي کوچکتري دارند به تناسب کوچک
ميشود .البته ميزان سود براي سهمهاي يک
ميليون توماني تقريبا  203يا  204هزار تومان
است.وي به اين سوال که ميزان دقيق سود چه
زماني مشخص خواهد شد؟ پاسخ داد :ميزان
دقيق آن سوم اسفند مشخص ميشود ،زيرا
هنوز بايد مقدار ديگري سود دريافت کنيم.
البته چکها را دريافت کردهايم اما بايد به
پول تبديل شود و احتماال اواخر هفته آينده
مشخص و سود از سوم اسفند به حسابها واريز
ميشود.بر اساس اين گزارش ،رئيس سازمان
خصوصيسازي پيش از اين اعالم کرده بود که
ميزان سود سهام عدالت تا  22بهمن مشخص
و واريز از سوم اسفند آغاز ميشود .
در سال  1395به ازاي هر سهم يک
ميليون توماني 150 ،هزار تومان سود پرداخت
شده است و در سال  1396هم به اين ميزان
سهام  175هزار تومان سود تعلق گرفته است.

