شهرياري:
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سياست نرخ شناور
براي قيمت بليت
هواپيما به معناي
آزادسازي
قيمت هاست

عضو کميسيون عمران مجلس گفت :سياست نرخ شناور براي قيمت بليت
هواپيما به معناي آزادسازي قيمت هااست.وي افزود :سياست نرخ شناور براي قيمت
بليت هواپيما به ايرالين ها نيز صدمه و آسيب وارد مي کند ،زيرا افزايش قيمت
بليت موجب کاهش ميزان مسافرت مسافران مي شود.سيدکمال الدين شهرياري در
گفتوگو با خانه ملت ،درباره رويکرد جديد سازمان هواپيمايي کشور مبني بر احتساب
نرخ شناور براي تعيين قيمت نهايي بليت هواپيما ،گفت :سازمان هواپيمايي با تغيير
استراتژي به دنبال تأمين ارز مورد نياز ايرالين ها است ،از اين رو طبق سياست جديد،
شرکت هاي هواپيمايي مي تواند ارز مورد نياز را از سامانه نيما و در صورت عدم ارائه
اين ارز از سوي بانک مرکزي ارز را از بازار آزاد تأمين کنند.نماينده مردم دشتي و
تنگستان در مجلس ادامه داد :شرکت هاي هواپيمايي بر اساس تکنولوژي مورد استفاده

اقتصادي

» گفت و گو

توگو با رسالت
اصغر بالسيني در گف 

» خبر

عزيزاللهي:

يک ميليارد دالر محصوالت لبني صادر شد
مديرعامل اتحاديه مرکزي دامداران ايران گفت :طبق گزارش مرکز آمار
ايران ،توليد شير خام در دامداري هاي صنعتي هر سال با ميانگين رشد
 ۷تا  ۸درصدي روبه رو است و جذب شير خام در مراکز جمع آوري از
دامداري هاي سنتي نيز نسبت به سال قبل تغيير محسوسي نداشته است.
به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد کشاورزي،
عليرضا عزيزاللهي ادعاي کاهش توليد شير خام در کشور را رد و اظهار
کرد :کمبود شير خام در کشور صحت ندارد و هر سال با توجه به افزايش
جمعيت گاو اصيل در واحدهاي دامداري صنعتي ،رشد متوسط توليد
در اين واحد ها را داريم به طوري که طبق گزارش مرکز آمار ايران،
اين واحدها در سال  95حدود  4ميليون و  800هزار تن و در سال 96
نزديک به  5/2ميليون تن شير خام توليد کردند.وي اظهار داشت :از حدود
 10ميليون تن شير خام توليدي در کشور 5 ،ميليون تن در واحدهاي
صنعتي توليد و تقريبا تمام آن توسط کارخانجات لبني جذب مي شود.
عزيزاللهي درباره توليد شير خام در واحدهاي دامداري سنتي و روستايي و
عشايري تصريح کرد :طبق آماري که از مرکز جمع آوري شير خام دريافت
کرده ايم ،ميزان جذب شير خام از واحدهاي دامداري سنتي نسبت به
سال قبل تغيير محسوسي نداشته است و اين مرکز امسال هم به ميزان
سال گذشته شير خام از اين دامداري ها جمع آوري کرده اند.وي گفت:
 80درصد شير خام مورد نياز کارخانجات لبني کشور از طريق دامداري هاي
صنعتي و  20درصد از واحدهاي دامداري روستايي و عشايري تامين مي
شود.مديرعامل اتحاديه مرکزي دامداران ايران در عين حال اذعان داشت :با
اين ميزان توليد شير خام در کشور عالوه بر تامين نياز داخل ،يک ميليارد
دالر محصوالت لبني صادر مي شود.

عل ياصغر زارعي در گفتوگو با رسالت:

دليل كاهش سلطه دالريك
جانبهگرايي تحريمهايآمريكاست

»
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وزير اقتصاد:

وزير صنعت :

در مقابله با تحريمها کارکشته شدهايم

بازار آزاد ،خواسته منفعت طلبان
اقتصادي است
اصغر بالسيني در گفت و گو با رسالت گفت":بازار آزاد خواسته منفعت طلبان
اقتصادي است .وي در پاسخ به اين سوال که راهکار اصلي در برابر تحريم هاي
 5نوامبر آمريکا چيست گفت  :در پاسخ به اين سوال که در چنين شرايطي
و با توجه به در نظرگرفتن اين واقعيت که موضوع تحريم هاي نوامبرآمريکا
عليه ايران موضوع تحريمي جديدي نيست ودر سنوات گذشته با اجماع جهاني
بيشتري عليه ايران اجرا شده چه بايد کرد ،بايد گفت :تجربه سياست هاي
تحريمي آمريکا که کتاب هاي زيادي دراين حوزه از سوي آمريکايي ها به نگارش
درآمده و تبليغات زيادي براي آن انجام داده اند بيانگرآن است اگر برنامه ريزان
اقتصادي ايران سياست هاي خود را براساس توانايي هاي داخلي تدوين کنند,
ايران در برابر تحريم ها ايمن شده و مقاومت مي کند.
وي با ذکر مثالي دراين باره با اشاره به عدم توجه به استفاده از زيرساخت هاي
داخلي در کاهش بار تحريم ها درخصوص کارت سوخت افزود :دراين باره
مي توان با مثال بارزي حقيقت اين موضوع را به تصوير کشيد .موضوع تحريم
هاي انرژي که شامل نفت و گاز مي شود که از  13آبان ماه اعمال شده ،بخشي
سياست تحريم فروش بنزين در ايران را دنبال مي کند .خوشبختانه در کشور
زيرساخت بسيار عظيمي به نام کارت سوخت در سنوات گذشته در سال هاي 89
تا  91طراحي شده است .اين زير ساخت عظيم که يکي از بزرگترين دستاوردهاي
نظام مربوط به فناوري اطالعات در کشور است متاسفانه در سال هاي اخير
مورد بي اعتنايي دولت قرار گرفته و برنامه ريزان وزارت نفت و دستگاه هاي
ديگري که خواسته يا ناخواسته مانع از اجراي سياست کارت سوخت شدند،
زيانها و ضررهاي هنگفتي را بر اقتصاد ملي کشور وارد کردند.
مدرس دانشگاه و تحليلگر مسائل اقتصادي با بيان اينکه استفاده از کارت
سوخت مي تواند اثر تحريم هاي آمريکا را در حوزه انرژي کاهش دهد خاطر
نشان شد :بي شک کارت سوخت از بسياري جهات توانست اقتصاد ملي را
درحوزه نظم دهي به فروش سوخت و اطالعات وآماري در مسير سالمت و
شفافي قرار دهد .بديهي است توجه به احياي استفاده از کارت سوخت در
موقعيتي که يکي از تحريم هاي اعمالي عليه ايران تحريم بنزين است با توجه
به وجود زيرساخت هاي آن مي تواند ما را در مقابله با اين تحريم محافظت
کند و ازشدت گذاري آن بکاهد.
وي با اشاره به منفعت طلبي برخي از مسئولين در تالش آنها براي آزاد کردن
بازار کاالهاي اساسي اظهار داشت :دومين نکته اين است که نه در شرايط عادي
و نه در شرايط خاصي چون حال حاضر که نظام اقتصادي کشور در حالت جنگ
اقتصادي به سر مي برد بيان مهمالتي مانند آزاد کردن بازار بسيار سنگين و
خطرناک است و مطلقا نبايد به اين گفته ها توجهي صورت بگيرد .بي شک
منافع برخي از سياست گذاران در آزاد کردن بازار است .اينکه برخي براي آزاد
شدن بازار تبليغ مي کنند و به دولت فشار مي آورند که کاالهاي اساسي مردم
را با ارز 4200توماني وارد نکند بلکه آنها با ارز آزاد وارد کننند و سپس دولت
به مردم يارانه بدهد سخن بسيار اشتباهي است که تبعات اقتصادي بدي را
به دنبال خواهد داشت.
اين کارشناس اقتصاد بين الملل دراين باره خاطر نشان شد :در شرايط کنوني
که در جنگ اقتصادي به سر مي بريم بي شک برنامه ريزان اقتصادي به دور
از هياهوي رسانه اي و هياهوهاي گروه هاي ذي نفع بايد سياست گذاري ها
را مبتني بر واقعيت هاي اقتصادي و منافع عموم مردم تنظيم کنند وبه هيچ
وجه نبايد در دام و اسير فضاي رسانه اي منفعت طلبان بيفتند.
اصغر بالسيني اقتصاد دان با اشاره به ورود برخي از حوزه ها در راستاي کاهش
تبعات تحريم ها گفت  :سومين موضوع مهمي که بايد بدان توجه شود در عين
حالي که عنوان شد که اثر رواني تحريم ها بر بازار تخليه شده اما نبايد از اين
نکته غافل شد که تحريم ها اثرات خود را بر اقتصاد کشور به جا مي گذارد،
اما مي تواند قابل کنترل باشد .اعمال تحريم هاي کامل مثل تحريم فروش
نفت ايران وبه صفر رساندن آن که مطلقا در عمل امکان اجرايي ندارد اما نرخ
رشد اقتصادي کشور را تحت تاثيرات نامطلوبي قرار مي دهد .در چنين فضايي
بخش هايي از اقتصاد ايران که ظرفيت الزم دارند و وابستگي کمتري به حوزه
واردات و نرخ ارز دارند ،مي توانند کمک دهنده و تاثيرگذار خوبي در عرصه
اقتصاد کشور باشند .بخش مسکن و کشاورزي مي توانند در شرايط کنوني اقتصاد
محرک هاي خوبي در اقتصاد و موانعي در کاهش نرخ رشد اقتصادي باشند.
وي در پايان با اشاره به اينکه سياست هاي بخش مسکن بايد تغيير
کند ورود بخش مسکن را به اقتصاد ايران مايه رونق خوانده دراين باره
افزود :خوشبختانه کشور از ظرفيت هاي بااليي در حوزه کشاورزي و
مسکن برخوردار است اما به دليل سياست هاي غلط وزير مستعفي
آقاي آخوندي اين بخش به سمت رکود شديدي پيش رفت که نمي
توان با خوش بيني ادعا کرد که به زودي از وضعيت تثبيت شده
خارج خواهيم شد .يکي از سياست هاي وزير فعلي مسکن بايد عدم
تکرار سياست هاي وزير سابق باشد! خوشبختانه بخش مسکن از
توانايي هاي زيادي براي کمک به اقتصاد براي کاهش اثرات تحريمي دارد .در
چنين شرايطي با برنامه ريزي هاي مطلوب و منطبق برواقعيت اقتصاد کشور
مي توانيم با تبعات کمتري از آن عبور کنيم و آسيب هاي تحريم ها را
به شرط استفاده از نظرات تخصصي کارشناسان کاهش دهيم.

در هواپيما نيازمند تأمين و هزينه کرد ارز براي خريد تجهيزات مورد نياز هستند .به
طوري که طبق آمارها ،حمل و نقل هوايي نسبت به حمل و نقل هاي جاده اي و ريلي
ارز بري بيشتري دارد.وي ادامه داد :قطعا به هر ميزاني که دولت بتواند ارز مورد نياز
شرکت هاي هواپيمايي را با قيمت پايين تر تأمين کند ،به همان ميزان قيمت خدمات
ارائه شده از سوي ايرالين ها کاهش مي يابد ،اما اگر اين شرکت ها مجبور به تأمين ارز
با قيمت باال شوند ،به همان ميزان قيمت بليط باال مي رود.شهرياري افزود :دولت بايد
انتخاب کند که براي سهولت مسافران در حمل و نقل هوايي يک مقدار ارز اختصاص
دهد و يا اينکه به خاطر مديريت ارز و اولويت هاي ديگر ،ارز مورد نياز را در اختيار
شرکت هاي هواپيمايي قرار ندهد که در اين صورت قيمت بليت افزايش پيدا مي کند
و مردم نيز بايد با اين قيمت خود را تطبيق دهند.

گفت و گو »

وزير اقتصاد گفت :در مقابله با تحريمها از ابتداي
انقالب کارکشته شدهايم.به گزارش تسنيم ،فرهاد
دژپسند وزير اقتصاد در حاشيه همايش استانداران
سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد ،در
جمع خبرنگاران گفت :از تمام فرصتها براي مقابله
با دشمن در زمينه اقتصاد استفاده خواهيم کرد و در
مقابله با تحريمها از ابتداي انقالب کارکشته شدهايم.
وي با بيان اينکه برنامههاي مناسبي براي مقابله با

ذخاير کاالهاي اساسي  ۳۰درصد افزايش يافت

تحريمهاي اقتصادي تدوين شده است ،افزود :در روز
تعطيل هم کارگروههاي اقتصادي فعال و نشست خود
را برگزار ميکنند و از تمام امکانات براي پيشبرد
اقتصاد کشور استفاده ميکنيم.وزير اقتصاد با تاکيد
بر اينکه عبور از شرايط تحريم سخت نيست ،عنوان
کرد :دستگاههاي ذيربط برنامهريزي کاملي براي اين
موضوع دارند و کمي بايد سختي را تحمل کرد و ابتدا
مسئوالن بايد سختي را تحمل کنند.دژپسند در پاسخ
به سوالي درباره تعداد بازنشستگان وزارت اقتصاد اظهار
داشت :بازنشستگان اين وزارتخانه در مسئوليتهاي
خود فعاليتي ندارد و هيچ بازنشستهاي نداريم.وي در
پاسخ به سوالي درخصوص تحريمهاي آمريکا و ميزان
سرمايهگذاري خارجي با اعمال اين تحريمها اظهار
داشت :در اين جلسه مقرر شد از ظرفيتهاي داخلي
و بومي استانها استفاده شود و بتوانيم عملکرد خوبي
در جذب سرمايهگذاري خارجي داشته باشيم.

وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :در شرايط جديد
نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي بيشتر شده و تصويب
 ۳۰هزار ميليارد تومان تسهيالت در طرح رونق توليد
بسيار ناچيز است.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل
از وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛رضا رحماني در
همايش استانداران سراسر کشور با اشاره به رشد
 ۳۰درصدي ذخايرکاالهاي اساسي در کشور گفت:
ضروري است در شرايط فعلي استانداران هر هفته براي
اين دو موضوع،جلسه بگذارند و از دفاتر تخصصي نيز
فعاليت بيشتر را در اين زمينه ها طلب کنند و ستاد
تسهيل و ستاد تنظيم بازار به صورت مرتب برگزار شود.
وي با تاکيد بر لزوم تفويض برخي اختيارات به استانها
گفت :براي انجام بهتر امور الزم است برخي اختيارات
از جمله ثبت سفارش ها و نيز اختيارات شوراي عالي
معادن به استانها تفويض شود و دفاتر تخصصي،ناظر
انجام بهتر امور باشند.رحماني با بيان اينکه امروز هدف

اصلي حفظ توليد است ،اظهار داشت :شرايط امروز خاص
است ،واحدهايي که بدهي بانکي دارند اما سرپا و فعال
هستند بايد به نحوي حمايت شوند اما اين در حالي
است که اکنون آمار واحدهايي که به علت بدهي در
تملک بانکها هستند بيش از  ۲هزار واحد است.وي
ادامه داد :در ۶ماه آينده بايد به طور ويژه از واحدهاي
توليدي حمايت شود چرا که اگر واحدي تعطيل شود
توليد و اشتغال آسيب مي بيند.

حسيني:

درآمدهاي نفتي دولت در  ۶ماهه اول  125درصد افزايش داشته است

عضو کميسيون برنامه و بودجه از افزايش  ۱۲۵درصدي
درآمدهاي نفتي دولت در  ۶ماهه اول سال  ۹۷خبر
داد.محمد حسيني نماينده مردم تفرش در مجلس
،عضو کميسيون برنامه و بودجه و مدير کل سابق دفتر
برنامه ريزي ،نظارت و ارتقاء کيفيت ديوان محاسبات
در ارزيابي عملکرد بودجه سال  ۹۷از افزايش ۱۲۵
درصدي درآمدهاي نفتي کشور در  ۶ماهه اول سال
 ۹۷خبر داد و گفت :دولت از محل اين افزايش درآمدها
پاداش پايان خدمت فرهنگيان و بدهي خود بابت خريد
تضميني گندم را پرداخت کرد.وي همچنين از اختصاص
بودجه  ۲۱هزار ميلياردي به پروژه هاي عمراني خبر داد
و گفت :علي رغم افزايش اعتبارات اين بخش به دليل
افزايش قيمت تمام شده فعاليت هاي عمراني و عدم
استقبال پيمانکاران از اسناد خزانه شاهد فعاليت هاي
بزرگ عمراني در کشور نيستيم.عضو ستاد بودجه
سال  ۹۸در خصوص تفاوت هاي مهم بودجه سال
 ۹۷و  ۹۸گفت :بخشنامه بودجه  ۹۸بر لزوم انضباط
مالي دقيق بر هزينه ها تأکيد دارد تا از ريخت و پاش
ها جلوگيري شود .عالوه بر اين اولويت هايي براي
تخصيص بودجه در نظر گرفته شده است و طرح هاي

امنيتي از اولويت برخوردار هستند.وي افزود:باتوجه به
گزارش سازمان برنامه و بودجه ،خزانه داري کل کشور،
ديوان محاسبات و کميسيون برنامه و بودجه عملکرد
 ۶ماهه بودجه سال  ۹۷جمع بندي شده است .با توجه
به افزايش نرخ ارز در شش ماهه سال  ۹۷و افزايش
قابل توجه فروش نفت و حفظ سهميه فروش نفت ايران
در  ۶ماه اول سال  ،۹۷شاهد افزايش  ۱۲۵درصدي

درآمدهاي نفتي و درآمدهاي عمومي دولت هستيم.با
توجه به رکود توليد ،ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي
و گمرکات در  ۶ماهه اول سال  ۸۰ ،۹۷درصد ميزان
پيش بيني ها بوده است که شاهد کاهش وصولي ها
هستيم.حسيني ادامه داد :در حوزه تحقق درآمدهاي
تملک دارايي هاي مالي ،افزايش چشمگيري را شاهد
بوديم .دولت در  6ماهه اول سال  ۹۷براي اجراي طرح

هاي عمراني حدود  ۲۱هزار ميليارد تومان اسناد خزانه
و ساير اوراق مالي را براساس تبصره  ۵قانون بودجه سال
 ۹۷منتشر کرد .بنابراين نسبت به  ۶ماهه اول سال ۹۷
در حوزه تحقق اين درآمدها از رشد بااليي برخوردار
بوديم.مجموعاً عملکرد دولت در حوزه تحقق درآمدها
عليرغم درآمدهايي که هنوز وصول نشده است ،حدود
 ۸۲تا  ۸۵درصد درآمدهاي پيش بيني شده در  ۶ماهه
اول سال  ،۹۷وصول شده است که نسبت به  6ماهه
سال  ،۹۶شاهد عملکرد بهتر دولت بوديم.وي ميزان
وصول درآمدهاي نفتي در سال  ۹۷نسبت به سال
گذشته گفت :در  6ماهه اول سال  ،۹۷شرايط وصول
درآمدهاي کشور نسبت به سنوات گذشته بهتر بوده
است که علت آن پيش بيني دقيق تر بودجه و فضاي
جديد اقتصاد کالن دنيا بوده است .افزايش نرخ ارز و
افزايش قيمت هر بشکه نفت از  ۵۵دالر که در بودجه
سال  ۹۷پيش بيني شده بود به  ۷۱دالر  ،موجب شد
درآمدهاي بودجه سال  ۹۷به خوبي محقق شود.عضو
کميسيون برنامه و بودجه مطرح کرد:ميزان صادرات
نفت ايران علي رغم تحريم ها در  6ماهه اول سال
 ،۹۷کاهش نداشت.

عسكر اوالدي:

راهگذر اقتصادي ايران با محوريت شرقيها مهم است

رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين گفت:راهگذر اقتصادي ايران
با محوريت شرقيها مهم است.به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ،اسداله
عسكراوالدي در گفت و گو با راديو اقتصاد گفت :ايجاد راهگذر اقتصادي
بين ايران ،پاکستان ،افغانستان و هندوستان با چين فکر بسيار خوب و
مهمي است.رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين افزود :اگر اين
تصميم عملياتي شود بدون شک به اقتصاد ايران در شرايط فعلي بسيار
کمک شايان توجهي خواهد کرد.وي ادامه داد :ايران به دليل اخم و
تخم غربي ها لبخند شرقي ها را پذيرفته و روابط اقتصادي و تجاري
دراز مدتي به خصوص با چيني ها برقرار کرده است.رئيس اتاق مشترک
بازرگاني ايران و چين گفت :دو کشور پاکستان و افغانستان عالقه مندند

به کمک ايران با چين يک قرارداد همکاري اقتصادي داشته باشند.وي
همچنين اين حرکت را بسيار مثبت ارزيابي کرد و افزود :پاکستان در
حال حاضر روابط اقتصادي عميقي با چين دارد و در عين حال چيني ها
مبلغ زيادي در بندر گوادر پاکستان سرمايه گذاري کرده اند.عسكراوالدي
تصريح کرد :اين سرمايه گذاري ابتدا قرار بود در بندر چابهار انجام شود
که بنا به دالئل و مشکالتي سرمايه گذاري مزبور در کشور جنبه عملياتي
پيدا نکرد.وي گفت :حال مذاکره بر سر اين است که چهار کشور ايران،
پاکستان ،افغانستان و به احتمال زياد هندوستان بتوانند يک کريدور
اقتصادي با چين برقرار کنند.رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين
افزود :هندوستان تاکنون پا پيش نگذاشته ولي از سوي سه کشور ايران،

افغانستان و پاکستان مذاکرات مقدماتي با چين انجام شده است.وي در
ادامه اظهار اميدواري کرد که اين مذاکرات يک تا دو ماه آينده منجر به
پروتکل نهايي و همين طور مبادالت بين چهار کشور با حداقل تعرفه و
نرخ ترجيحي برقرار شود.عسكراوالدي در مصاحبه با راديو اقتصاد گفت:
اين راهگذر يا کريدور منافع اقتصادي زيادي براي ايران دارد.وي با اشاره
به اينکه ايران در حال حاضر به دنبال توسعه اقتصادي با کشورهاي روسيه
و چين است ،افزود :اين دو کشور سردمداران اقتصاد شرق هستند.رئيس
اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين يادآور شد :مبادالت ايران در شرايط
فعلي با چين به مرز  ۴۰ميليارد دالر و با روسيه نزديک به سه ميليارد
دالر رسيده است.

معاون سازمان امور مالياتي:

فعاليتهاي اقتصادي نهادهاي انقالبي و بنيادها از پرداخت ماليات معاف نيستند

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور اعالم کرد :در اجراي
تبصره  2ماده  2قانون ماليات هاي مستقيم ،کليه بنيادها و نهادهاي انقالب
اسالمي بابت فعاليت هاي اقتصادي خود از هيچگونه معافيت مالياتي برخوردار
نيستند.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رساني بنياد مستضعفان،
نادر جنتي ،با اشاره به ماده  ۲قانون مالياتهاي مستقيم تصريح کرد:
به استناد تبصرههاي اين ماده قانوني ،کليه فعاليتهاي اقتصادي بنيادها
و نهادهاي انقالب اسالمي و همچنين وزارتخانهها و شهرداريها به هر
نحوي ،مشمول پرداخت ماليات بوده و معافيتي ندارند .وي اظهار داشت:

بر همين اساس ،نهادها و بنيادهاي انقالب اسالمي ،ماليات عملکرد کليه
فعاليتهاي اقتصادي خود و همچنين کليه مالياتهاي تکليفي و ارزش
افزوده را پرداخت مينمايند.معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور
مالياتي کشور ،با اشاره به انتشار خبري در رسانهها در خصوص معافيت
مالياتي بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي از سوي سازمان امور مالياتي
کشور ،عنوان داشت :فعاليت اقتصادي بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي
وفق ضوابط و مقررات قانوني مشمول ماليات ميباشد.وي تصريح کرد :به
استناد تبصره  ۱ماده  ۲قانون مالياتهاي مستقيم ،شرکتهايي که تمام

يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به وزارتخانهها يا بنيادها و نهادهاي
انقالب اسالمي ميباشد ،سهم درآمد يا سود آنها نيز وفق قوانين و مقررات
مشمول ماليات است.به گزارش فارس ،طبق ماده  ۲قانون مالياتهاي
مستقيم ۱۰ ،نهاد و بنياد از پرداخت ماليات معاف هستند ،اما طبق
همان قانون ،معافيت مالياتي  ۱۰نهاد ياد شده صرفا شامل خود آنها
بوده و شرکتهاي زيرمجموعه اين نهادها که داراي فعاليت اقتصادي و
سودآور هستند شامل هيچ نوع معافيت مالياتي نميشوند مطابق قانون
ماليات خود را ميپردازند.

توسط بنياد مستضعفان صورت گرفت؛

راه اندازي بزرگ ترين باغ زيتون ايران با سرمايه گذاري  ۵۰ميليارد توماني

بزرگ ترين باغ زيتون ايران با سرمايه گذاري  ۵۰ميليارد توماني بنياد
مستضعفان راه اندازي شده است.به گزارش مرکز روابط عمومي و
اطالع رساني بنياد مستضعفان ،مدير فني شرکت کشت و صنعت مطهري
با احداث بزرگترين باغ زيتون کشور در زميني ب ه مساحت  ۵۰۰هکتار،
شاهد اشتغالزايي  ۱۵هزار نفر هستيم.به گفته محمدرضا بابايي؛ براي
اجراي اين طرح اقتصادي بنياد مستضعفان اقدام به سرمايه گذاري بيش
از  ۵۰ميليارد توماني در دو طرح بزرگ زيتون کاري و پسته کاري در

منطقه سرخه حصار پاکدشت کرده است.برآوردهاي بنياد مستضعفان نشان
ميدهد؛ در چشمانداز پنجساله کشور مقرر شده است بيش از  ۲۵هزار
تن روغن زيتون در نقاط مختلف ايران توليد شود.اين در حالي است که
پيش بيني ميشود ،تا پنج سال آينده بيش از  ۶هزار تن روغن زيتون از
پنج هزار هکتار باغ در سراسر کشور توليد خواهد شد.مدير فني شرکت
کشت و صنعت مطهري تاکيد کرد :طرح سرخهحصار پاکدشت تهران که
با حمايت مالي بنياد مستضعفان انقالب اسالمي انجام شده است۱۰۰ ،

هکتار نهال زيتون و  ۱۵۰هکتار نهال پسته زير کشت رفته است.از قرار
معلوم براي ايجاد طرح زيتونکاري و پستهکاري سرخهحصار پاکدشت،
مطالعات گسترده زيربنايي و تأسيساتي انجام شده است و اين در حالي
است که در طرح سرخهحصار پاکدشت که از بزرگترين باغهاي توليد
زيتون در خاورميانه بهشمار ميرود ،حوضچه بتوني به حجم هزار مترمکعب
ساخته شده است.آنطور که بابايي برآورد ميگند؛ در پنج سال آينده۲۰ ،
درصد زيتون کشور از  ۱۸استان تأمين خواهد شد.

حضورايران در يازدهمين نمايشگاه بين المللي گل و گياه هلند
با حضور شرکت هاي مختلف ايراني يازدهمين نمايشگاه تخصصي
بين المللي گل و گياه هلند آغاز به کار کرد ،مراسم گشايش پاويون جمهوري
اسالمي ايران با حضور مقامات وزارت جهاد کشاورزي ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و سفير و رايزن اقتصادي سفارت کشورمان در هلند ،برگزار
شد.به گزارش روابط عمومي و اطالع رساني ستاد برگزاري نمايشگاه؛ در
يازدهمين نمايشگاه بين المللي گل و گياه هلند که بزرگترين نمايشگاه
گل و گياه جهان است ،شرکت ها و توليد کنندگان بزرگ حوزه گل و گياه
ايراني با هدف يافتن بازارهاي جديد صادراتي و ورود به شبکههاي توزيع
جهاني حضور دارند.محمد جواد قنبري معاون شرکت نمايشگاه هاي بين
المللي جمهوري اسالمي ايران با اشاره به اهميت حضور در نمايشگاه هاي
خارجي گفت :حضور در چنين نمايشگاه هايي موجب افزايش توان توليدي
و صادراتي شرکت هاي ايراني مي شود.وي اضافه کرد :وزارت صنعت ،معدن
و تجارت براي شرکت هايي که در نمايشگاه هاي بين المللي ديگر کشورها

شرکت مي کنند ،تسهيالت ويژه اي را که شامل پرداخت درصدي از هزينه
حضور در نمايشگاه است ،در نظر گرفته است.معاون شرکت نمايشگاه هاي
بين المللي جمهوري اسالمي ايران افزود:شرکت کنندگان ايراني در نمايشگاه
گل و گياه هلند ،ضمن عرضه محصوالت خود ،به دنبال آشنايي با آخرين
دستاوردها و محصوالت حوزه توليد و پرورش ،نگهداري،بسته بندي و
صادرات گل و گياه و محصوالت باغباني هستند.علي اکبر شهبازي مدير
عامل شرکت نمايشگاهي خزر اوراسيا و مدير پاويون جمهوري اسالمي
ايران در يازدهمين نمايشگاه بين المللي گل و گياه هلند نيز گفت :در اين
نمايشگاه آخرين توليدات گل و گياه و باغباني از کشورهاي مختلف جهان
به نمايش درآمده است و  13شرکت ايراني هم با همکاري شرکت سهامي
نمايشگاههاي بين المللي ايران به صورت پاويون در نمايشگاه حضور يافته اند.
شهبازي افزود :عالوه بر فعاالن بخش خصوصي کشورمان ،مديران وزارت
جهاد کشاورزي،کارشناسان و مسئوالن تشکل هاي صنفي در حوزه توليد

و پرورش گل و گياه ايران و انجمن علمي گل و گياهان زينتي ايران نيز
در اين نمايشگاه حضور دارند تا ضمن بازديد از مراکز توليد و پرورش و
صادرات گل و گياه هلند ،برنامه ريزي هاي الزم را به منظور توسعه و تقويت
همکاريهاي بينالمللي فراهم کنند.وي افزود:درمراسم افتتاح پاويون ،سفير
جمهوري اسالمي ايران در هلند با تک تک شرکت کنندگان ايراني حاضر
در نمايشگاه گفت و گو کرد و در جريان ديدگاه ها ،مسائل و مشکالت
توليدکنندگان گل و گياه ايراني قرار گرفت.شهبازي گفت :سفير جمهوري
اسالمي ايران در جريان اين گفت و گو بر ضرورت نگاه صادرات محور در
اين حوزه تاکيد کرد و از توليد کنندگان ايراني خواست وارد شبکه هاي
مهم توزيع گل و گياه جهاني شده و ايران را به اين شبکه ها متصل سازند.
سفير ايران در هلند همچنين بر آمادگي سفارت کشورمان جهت تسهيل
ارتباطات طرف هاي ايراني با همتايان هلندي در جهت مبادله تجربيات و
کمک به توسعه صادرات کشور تاکيد کرد.

بانک سينا از طرحهاي اشتغالزاي
روستايي حمايت ميکند

و اطالع رساني بنياد مستضعفان ،در ادامه اقدامات اين بانک در حمايت از
طرحهاي اشتغالزا در سراسر کشور ،تا  ۶آبان ماه جاري تعداد  ۱۳۰طرح
به مبلغ  ۹۰۵ميليارد ريال با برآورد اشتغالزايي جهت  ۱۵۵۷نفر مصوب
شده است که از اين تعداد  ۱۱۸طرح به مبلغ  ۷۸۳ميليارد ريال منجر
به انعقاد قرارداد شده است .طبق اين گزارش ،از مجموع قراردادهاي
منعقد شده در اين استانها ،تسهيالت تعداد  ۱۰۴طرح به مبلغ ۵۶۴

ميليارد ريال و برآورد اشتغالزايي  ۱۲۴۵نفر پرداخت شده که از اين تعداد
 ۶۳طرح به مبلغ  ۳۱۵ميليارد ريال با برآورد اشتغالزايي جهت  ۶۹۰نفر
به بهره برداري رسيده است .گفتني است بانک سينا با انعقاد تفاهم نامه
همکاري با معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري و
همچنين بنياد علوي ،نسبت به اعطاي تسهيالت يارانه دار در استانهاي
مختلف کشور اقدام ميکند.

بانک سينا به منظور کمک به رونق اشتغال در مناطق روستايي در
استانهاي آذربايجان غربي و کردستان ،نسبت به پرداخت تسهيالت
يارانه دار در اين استانها اقدام کرده است.به گزارش مرکز روابط عمومي

توگو با رسالت گفت:داليل كاهش سلطه دالر
اصغر زارعي در گف 
يك جانبه گرايي تحريم هاي آمريكاست.
وي با اشاره به بي اخالقي حاکم بر دولتمردان آمريکا گفت :با توجه به زمان
عملياتي شدن اعمال تحريم ها از سوي امريکا که تعهدات مندرج در برجام را
نقض نموده است ,يک بار ديگر شاهد به نمايش گذاشتن کمال بي اخالقي،
بي صداقتي و بي تعهدي امريکا نسبت به تعهدات بين المللي هستيم امروز
در برابر نمايش غير اخالقي و بي نزاکتي اخالقي دولتي قرار گرفته اند که
مدعي آزادي خواهي  ،دموکراسي و مديريت جهان است.
وي ضمن يادآوري وضعيت تحريم هاي ايران ودرباره تحريم هاي  5نوامبر
افزود:آنچه که به عنوان تحريم عنوان مي شود از مدتها قبل اتفاق افتاده
و موضوع جديدي نيست .چنانچه مي دانيم بحث مادر تحريمها از زمان
آقاي کلينتون و اوباما در دوره هاي مختلف وجود داشته و قانون ايسا که
تحريم هاي جمهوري اسالمي را در دوره هاي قبل عملياتي کرده و به اجرا
گذاشته همچنان ادامه دارد ،هر چند بعد از توافق برجام در زمان محدودي
بخشي از تحريم ها به صورت موقت برداشته شد و فرصتي فراهم شد تا
دولت جمهوري اسالمي ايران بتواند بخشي از نيازهاي مالي و صادرات
خود را از نفت از سقف يک ميليون و دويست هزار بشکه در روز به دو
ميليون و صد هزار بشکه در روز افزايش بدهد و منبع درآمد جديدي را
براي ايران تعريف كند.
تحليلگر مسائل بين الملل خاطر نشان شد :با آنکه ميزان صادرات نفت ايران
افزايش يافت اما دولت به واسطه تحريم و فشار آمريکا بر ساير کشورها حتي
درآن دوره نيز نتوانست مبالغ حاصل از فروش نفت را به صورت مستقيم
وارد کند ,بنابراين شاهد تداوم محدوديت ها ،مضايق مالي و عدم همکاري
بازارهاي جهاني و نهادهاي پولي و مالي بوديم.
علي اصغر زارعي درخصوص تصميم گيري کشورها در کاهش سلطه دالر
بر روابط تجاري بين الملل گفت :مهمترين مسئله اي که امروز نه تنها براي
جمهوري اسالمي ايران ,بلکه براي نظام مالي دنيا به عنوان يک بحث جدي
مطرح است نظام سلطه دالر بر تجارت جهاني است که متاسفانه وزارت
خزانه داري آمريکا انحصار معامالت دالري و تجاري در تجارت جهاني را
تحت سيطره خود دارد و دنيا شاهد تاثيرات سوء اقتصادي اين سيطره شده
است .افزايش رفتارهاي خالف اخالقي و بي صداقتي هاي دولت آمريكا در
افراطي گري و يک جانبه گرايي ،خصوصا با روي کار آمدن دولت اقاي ترامپ
باعث کليد زدن حرکت ها و جريانات جديدي در بين دولت هاي مستقل
شد تا انحصار چرخه دالر را در تجارت جهاني کاهش داده و تصميمات و
راهکارهاي جديدي براي برون رفت از اين مشکل انديشيده شود.
وي دراين باره افزود :خوشبختانه موج کشورهايي که مايل هستند در راستاي
کاهش سلطه و نفوذ دالر بر تجارت خارجي خود معامالت را به سمت استفاده
از ارزهاي غير دالر وارزهاي مشترک هدايت کردند افزايش يافته است .تداوم
اين خواسته منجر به تشکيل نشست سران هشت کشور در ترکيه در روزهاي
اخير شد تا در راستاي موضوع مطرح شده به توافقي در خصوص استفاده از
ارزهاي مشترک و محلي براي تجارت بين المللي برسند.
کارشناس مسائل بين الملل دراين باره خاطر نشان شد :دولت هاي بزرگي
چون چين و روسيه و حتي هند نيز تمايل خود را براي استفاده از ارزهاي
ملي عنوان نموده اند .خوشبختانه اقدامات افراطي و يک جانبه گرايانه امريکا
در تحميل سياست هاي مالي و پولي خود منجر به ائتالفي عليه سلطه
دالر در جهان شده است.
اصغر زارعي با اشاره به عدم تاثير گذاري جدي تحريم ها بر اقتصاد کشور
با توجه به اجراي سياست اقتصاد مقاومتي گفت :با بازگشت تحريم هاي
آمريکا عليه جمهوري اسالمي ايران همانگونه که پيش از اين روز نيز پيش
بيني شده بود عموما تحريمها به دليل سابقه آن تاثير چنداني بر بازارهاي
ايران نداشته است ,چرا که ايران از ظرفيت ها و توانمندي هاي بسيار بااليي
برخوردار است و تدابير انديشيده شده درچارچوب اقتصاد مقاومتي و فرامين
مقام معظم رهبري يک بار ديگر مي تواند توانمندي و قدرت جمهوري اسالمي
ايران را در مديريت اقتصاد و تجارت خارجي به نمايش بگذارد.
وي افزود :انتظار مي رود مسوولين سياست خارجي و ديپلماسي جمهوري
اسالمي ايران با اتخاذ تدابير و راهکارهايي در راستاي مقابله با تحريم ها
براساس تکيه بر ظرفيت هاي داخلي و با همکاري کشورهاي دوست وهمراه
مسيرموجود را طي کنند .قطعا تحريم ها در شرايط جديد تاثير چنداني بر
اقتصاد ايران وارد نمي کند.
کارشناس بين الملل درباره راهبردهاي اروپا در برابر مواضع تحريمي آمريکا
خاطر نشان شد :هر چند که اروپائيان درتالش هستند تا با مقاومت در برابر
آمريکا درباره چگونگي تنظيم ساختار تجارت خارجي با جمهوري اسالمي
ايران رو به رو شوند تا ساز وکار مناسبي براي تداوم همکاري هاي اقتصادي با
ايران در دستور کار قرار دهند و اين مقاومت منتج به بيانيه اخير کشورهاي
عضو اتحاديه اروپا شد که بيانيه توسط خانم موگريني اعالم شد ،اما بايد
گفت اروپايي ها همچنان در چارچوب انحصار سلطه دالر و سيستم خزانه
داري امريکا محدود هستند و اعمال سياست هاي تنبيهي و محدود کننده
آمريکا در برابر متحدين اروپايي در بخش دولتي و بخش خصوصي اتحاديه
اروپا تداوم خواهد داشت.
علي اصغر زارعي تحليلگر مسائل بين الملل گفت :بسياري از شرکت ها و
کمپاني هاي اروپايي امروز فعاليت هاي اقتصادي و تجاري خود را با جمهوري
اسالمي ايران به حالت تعليق درآورده اند ومتاسفانه دولت هاي اروپايي
چارچوب همکاري هاي تجاري ومالي خود را با ايران به دوره چهار ماهه اي
موکول کرده اند.اين رفتار به معماي همسويي اروپا با سياست هاي امريکا در
چارچوب تصويب کامل «اف اي تي اف» «سي اف تي»است.
وي سياستهاي اروپا در زمينه ارتباط با ايران را اينگونه تشريح نمود :با توجه
به اينکه در شوراي نظارتي «اف اي تي اف» برنامه تعليق چهار ماهه اي براي
جمهوري اسالمي ايران در نظر گرفته شده ,اين موضوع بيانگر فشار و همراهي و
همسويي اروپا با آمريکا در پيوستن به کنوانسيون هاي ياد شده است.به اين معنا
که اگر جمهوري اسالمي ايران خود را در چارچوب مقررات و محدوديت هاي
«اف اي تي اف» و «سي اف تي»پيش بيني شده تنظيم کند اروپايي ها
ممکن است با ما همکاري هايي داشته باشند،در غير اين صورت به نظر
مي آيد اروپايي ها کامال با سياست هاي خزانه داري آمريکا هماهنگ عمل
خواهند کرد ,بنابراين نمي توان با تکيه بر وعده هاي اروپا سياست هاي
خود را تنظيم نمود چرا که اروپا نشان داده همواره با ايران در حال بازي
ديپلماتيک بوده است.

خبر »

۴۶۰هزار قرارداد آتي زعفران
در بورس کاال منعقد شد
در جريان معامالت هفته گذشته در بازار قراردادهاي آتي بورس کاالي ايران،
معامله گران شاهد انعقاد بيش از  ۴۶۰هزار قرارداد آتي زعفران در سه سررسيد
فعال بودند؛ ارزش معامالت اين تعداد قرارداد نيز به رقمي بيش از ۸۵۷۱
ميليارد و  ۲۰۷ميليون ريال رسيد.به گزارش کاالخبر ،به اين ترتيب ،معامله
گران  ۱۱هزار و  ۹۱۱قرارداد آتي زعفران رشته اي را به ارزشي بيش از ۱۵۸
ميليارد و  ۸۷۴ميليون ريال منعقد کردند .قرارداد مذکور در حالي سه شنبه
هفته گذشته براي اولين بار در بورس کاالي ايران راه اندازي شد که قيمت
هر گرم زعفران رشته اي براي تحويل در آذر ماه امسال به رقم  ۱۴۱هزار و
 ۵۰۰ريال تعيين شد و در پايين ترين سطح نيز به قيمت  ۱۲۸هزار و ۸۰۰
ريال مورد معامله قرار گرفت.طي نخستين روز معامالتي اولين سررسيد آتي
زعفران رشته اي تعداد  ۲۷۰۲موقعيت هاي باز ايجاد شد.در قرارداد آتي زعفران
نگين تحويل آبان ماه  ۱۳۹۷نيز تعداد  ۱۴هزار و  ۲۷۱قرارداد به ارزش ريالي
 ۱۲۰ميليارد و  ۹۵ميليون ريال منعقد شد.در سررسيد مذکور قيمت هر گرم
زعفران در باالترين قيمت به رقم  ۹۰هزار ريال رسيد و در پايين ترين سطح به
قيمت هر گرم  ۸۰هزار و  ۸۰۰ريال معامله شد.در قرارداد آتي زعفران نگين
تحويل دي ماه امسال بيش از  ۴۳۴هزار و  ۳۰۰قرارداد در حالي منعقد شد
که ارزش اين معامالت رقمي بيش از  ۸۲۹۲ميليارد و  ۲۳۷ميليون ريال
به ثبت رسيد.در جريان اين معامالت ،قيمت هر گرم زعفران نگين تحويل
دي ماه امسال در باالترين سطح به ترتيب به رقم  ۲۰۰هزار و  ۶۰۰ريال و
در پايين ترين سطح به رقم  ۱۸۱هزار و  ۴۰۰ريال رسيد.

