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صنعت ،معدن و تجارت
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :

معاون وزیر اقتصاد خبر داد :

مالیات بر مجموع درآمد
قطعا مسکن را در بر میگیرد

معــاون وزیــر اقتصــاد بــا بیــان
اینکــه الیحــه مالیــات بــر
مجمــوع درآمــد قطعــا مســکن
را هــم در بــر میگیــرد ،گفــت:
تمــام تــاش مــا ایــن اســت
کــه تــا یکــی دو هفتــه آینــده
الیحــه را جمــع بنــدی و بــه
دولــت ارســال کنیــم .محمدعلــی دهقــان دهنــوی در گفــت و
گــو بــا خبرنــگار مهــر در رابطــه بــا اینکــه تهیــه الیحــه مالیــات
بــر مجمــوع درآمــد در چــه مرحل ـهای قــرار دارد ،اظهــار داشــت:
در حــال حاضــر الیحــه مالیــات بــر مجمــوع درآمــد در مراحــل
کارشناســی قــرار دارد و جلســاتی بیــن مدیــران ســازمان امــور
مالیاتــی و معاونــت امــور اقتصــادی وزارتخانــه در حــال برگــزاری
اســت .معــاون اقتصــادی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود:
جلســات کارشناســی در حــال برگــزاری اســت و پــس از ارائــه بــه
وزیــر ،جلســات جمــع بنــدی برگــزار و در نهایــت بــه دولــت ارائــه
میشــود .وی ادامــه داد :تمــام تــاش مــا ایــن اســت کــه طــی یکــی
دو هفتــه آینــده الیحــه را بــه دولــت ارســال کنیــم امــا اینکــه چــه
مــدت زمانــی در دولــت بررســی شــود بســتگی بــه دولــت دارد.
دهقــان دهنــوی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مکانیــزم مالیــات
در نظــر گرفتــه شــده بــرای مســکن در الیحــه مذکــور چگونــه
اســت ،افــزود :فع ـ ًا نمیتــوان در مــورد جزئیــات الیحــه صحبــت
کــرد امــا بــه طــور کلــی مالیــات بــر درآمــد اشــخاص بایــد بــه
همــه درآمدهــای اشــخاص ورود کنــد یعنــی وضعیــت درآمــدی را
تعییــن تکلیــف کنــد .وی ادامــه داد :حــال بــرای بعضــی از درآمدهــا
ممکــن اســت معافیــت در نظــر گرفتــه شــود؛ بــه بعضــی درآمدهــا
ممکــن اســت تــا یــک ســقف مشــخصی معافیــت داده شــود؛ و
بعضــی درآمدهــا نیــز ک ًال مشــمول مالیــات شــود .دهقــان دهنــوی
تصریــح کــرد :در الیحــه مالیــات بــر مجمــوع درآمــد ،بــرای مســکن
و ســایر آیتمهــای درآمــدی مالیــات در نظــر گرفتــه شــده اســت و
جزئیــات آن مث ـ ًا اینکــه چــه مقــدار معافیــت بگیرنــد یــا نگیرنــد
در الیحــه ذکــر شــده اســت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان:

درآمدهای ارزی ناشی از صادرات
میگو به چرخه اقتصاد کشور بازگردد

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری هرمــزگان
گفــت :عرضــه محصــول میگــو بــه بــازار بــورس زمینهســاز
تســهیل بازاریابــی ایــن محصــول و افزایــش درآمدهــای
ارزی میشــود .بــه گــزارش ایســنا ،ایــرج حیــدری در
نشســت تخصصــی نماینــدگان بــورس بــا مدیــران و بخــش
خصوصــی اســتان بــا محوریــت عرضــه میگــو در بــورس بــا
اشــاره بــه اهمیــت بــازار بــورس ،اظهــار کــرد :عرضــه میگــو
بــه بــورس رونــد بازاریابــی ایــن محصــول را در ســطح ملــی
و بینالمللــی تســهیل خواهــد کــرد .وی بــا اشــاره بــه مزیــت
صادراتــی میگــو ،اظهــار کــرد :میگــو بهواســطه ارزش غذایــی
باالیــی کــه دارد دارای ظرفیــت صادراتــی باالیــی اســت.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری هرمــزگان،
تصریــح کــرد :توســعه صنعــت میگــو بــا هــدف ایجــاد
اشــتغال ،افزایــش تولیــد و تحقــق درآمدهــای ارزی در دســتور
کار قــرار گیــرد و ایــن صنعــت بایــد منافــع ملــی در زمینــه
افزایــش درآمدهــای ارزی را تأمیــن کنــد.
حیــدری اضافــه کــرد :درآمدهــای ارزی ناشــی از صــادرات
میگــو بــه چرخــه اقتصــاد کشــور بازگــردد تــا ایــن مهــم
زمینهســاز کاهــش اتــکا کشــور بــه درآمدهــای نفتــی شــود.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری هرمــزگان
تصریــح کــرد :واگــذاری اراضــی مختلــف بــرای پــرورش میگــو
و ارائــه تســهیالت بــه متقاضیــان پــرورش میگــو بــا هــدف
افزایــش درآمدهــای ارزی اســت و ایــن مهــم بــا تــاش
محقــق شــود .حیــدری اظهــار کــرد :فعــان صنعــت پــرورش
میگــو از ظرفیــت بــازار بــورس بــرای فــروش محصــوالت
تولیــدی خــود نهایــت بهــره را ببرنــد و ایــن بــازار میتوانــد
بســیاری از دغدغههــای تولیدکننــدگان در زمینــه بازاریابــی
محصــوالت تولیــدی آنهــا را مرتفــع خواهــد کــرد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری هرمــزگان
بیــان کــرد :عرضــه میگــو در بــازار بــورس زمینهســاز رونــق
بیشازپیــش صنعــت میگــو در هرمــزگان شــود.

مهمترین مساله در تعاونی ،توانمندسازی و آموزش است

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :تعاونیهــا در
کشــور از زنجیــرهای از مشــکالت همچــون بــازار ،تامیــن
مالــی ،تامیــن وثیقــه و تبعیــض رنــج میبــرد امــا موضــوع
مهــم توجــه بــه آمــوزش و توانمندســازی اســت.
«محمــد شــریعتمداری» در نشســت تخصصــی بررســی نقــش
و جایــگاه تعاونــی هــای زنــان در توســعه اقتصــادی اجتماعــی
در ســالن تــاش ،اظهارداشــت :زنــان کارآفریــن در مقایســه
بــا ســایر گروههــای جامعــه نــگاه جامعتــری بــه تعــاون
دارنــد و تعاونیهــا را تنهــا بنــگاه اقتصــادی نمیشناســند
و بــه مســائل اجتماعــی و توانمندســازی افــراد توجــه ویــژهای
دارنــد .وی افــزود :زنــان تعاونگــر و کارآفریــن نگاهــی همــه
جانبــه ،اجتماعــی و فقرزدایــی بــه کارآفرینــی دارنــد و بــا
درک عمیــق از مســائل اجتماعــی و ایــن مایــه افتخــار اســت.
وزیــر کار ادامــه داد :یکــی از مشــکالت اصلــی تعاونیهــا
حرفهآمــوزی اســت و مــا در ایــن زمینــه ضعیــف هســتیم و

از نبایــد از دولــت انتظــار داشــته باشــیم کــه بــرای تعاونیهــا
فروشــگاه تاســیس و بازیابــی کنــد ،امــا میتوانــد در زمینــه
توانمندســازی تعاونیهــا اقدامــات موثــری انجــام دهــد.
شــریعتمداری بــا اشــاره بــه ســهم  ۲۰درصــدی بخــش تعــاون
از واگــذاری شــرکتهای دولتــی بــه بخــش خصوصــی گفــت:
ایــن ســهم در بودجــه مقــرر شــده امــا تــا کنــون پرداخــت
نشــده اســت .برایــن اســاس دولــت  ۱۹هــزار میلیــارد تومــان
بــه ایــن بخــش بدهــکار اســت کــه میتــوان ایــن مبلــغ را
صــرف توانمندســازی تعاونیهــا کنیــم.
شــریعتمداری گفــت :بانــک توســعه تعــاون بایــد بــرای
زنــان کارآفریــن تســهیالت ویــژهای را در نظــر گیــرد و مــا
میخواهیــم در ایــن حــوزه تبعیــض جنســیتی مثبــت بــرای
زنــان درنظــر بگیریــم .وی افــزود :زنــان  ۵۰درصــد جامعــه
را تشــکیل میدهنــد و جایــی کــه مســیر زنــان بــاز بــوده،
توانســتند قلههــای موفقیــت را فتــح کننــد و در بســیاری از
مواقــع بــا حفــظ ســمت مــادری موفــق بودنــد و در دریافــت
تســهیالت اشــتغال روســتایی در حــال پیشــی گرفتــن از
مــردان هســتند .وزیــر کار گفــت :ســهم تعاونیهــا در حــوزه

صــادرات بایــد بــه  ۲۵درصــد برســد و تــا رســیدن بــه ایــن
هــدف ،بایــد بانــک توســعه تعــاون از بخــش تعــاون حمایــت
کنــد و تعاونیهــا بــه ســمت اشــتغال پایــدار حرکــت کننــد.
وی تصریــح کــرد :در بانکــداری اجتماعــی ضعیــف هســتیم.
در ایــن جلســه اتفاقــات خوبــی افتــاد کــه یکــی از آنهــا
صــدور ضمانــت نامــه بانکــی بــدون وثیقــه ملکــی تــا ســقف
 ۵۰۰میلیــون تومــان یکــی از تســهیالت صنــدوق ضمانــت
ســرمایه گــذاری بــرای تعاونیهــا اســت و همچنیــن بانــک
توســعه تعــاون نیــز تســهیالت زیــر  ۱۰درصــد را بــرای زنــان
کار آفریــن در نظــر گرفتــه اســت امــا کافــی نیســت.
شــریعتمداری تاکیــد کــرد :تولیــدات و صنایــع دســتی ایــران
بــه ویــژه صنایعــی کــه زنــان تولیــد میکننــد قابلیــت
حضــور در بازارهــای خارجــی را دارنــد و در اقدامــی میتــوان
مســئوالن را مجــاب کــرد کــه در ســفرهای خارجــی از ایــن
صنایــع بــه عنــوان هدایــا اســتفاده کننــد.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :نبایــد بــه تعــداد
تعاونیهــا در کشــور افتخــار کنیــم آنچــه مهــم اســت ایجــاد
اشــتغال پایــدار اســت.

مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد:

آمادگی فرابورس برای اجرای عملیات بازار باز بانک مرکزی

مدیرعامــل فرابــورس ایــران در خصــوص انجــام عملیــات
بــازار بــاز توســط بانــک مرکــزی در بــازار ابزارهــای نویــن
مالــی فرابــورس ایــران گفــت :بانــک مرکــزی در نظــر دارد
در راســتای اجــرای تبصــره  ۵قانــون بودجــه ســال  ۱۳۹۸کل
کشــور و اجــرای سیاســت پولــی و مدیریــت نرخهــای ســود،
بــه انجــام عملیــات بــازار بــاز و خریــدو فــروش اوراق مالــی
اســامی منتشــر شــده دولــت از طریــق بازارهــای موجــود
فرابــورس ایــران بپــردازد.
امیــر هامونــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــه حضــور
بانــک مرکــزی و حــدود  ۳۵بانــک و موسســه اعتبــاری دارای
مجــوز از بانــک مرکــزی در عملیــات بــازار بــاز اشــاره و بیــان
کــرد :ایــن واحدهــا بنــا بــه عملیــات بانکــی خــود میتواننــد
تــا حــدی کســری یــا مــازاد وجــه خــود را از طریــق فــروش

یــا خریــد اوراق مالــی اســامی منتشــره در بــازار ابزارهــای
نویــن مالــی فرابــورس ایــران جبــران یــا خــرج کننــد.
وی گفــت :همچنیــن بانــک مرکــزی میتوانــد وثیقهگیــری
اوراق مالــی اســامی منتشــره دولــت را در ازای اضافــه
برداشــت بانکهــا و یــا اعطــای خــط اعتبــاری انجــام دهــد.
بــه گفتــه هامونــی طبــق بنــد  ۲قســمت م تبصــره ۵
قانــون بودجــه ســال  ۱۳۹۸بــه دولــت اجــازه داده شــد
تــا در صــورت اجــرای عملیــات بــازار بــاز و وثیقهگــذاری
اوراق مالــی اســامی دولتــی از بانکهــا توســط بانــک
مرکــزی ،بخشــی از بدهیهــای قطعــی و حسابرســی شــده
خــود بــه بانکهــا را تــا ســقف  ۲۰۰هــزار میلیــارد ریــال
بهادارســازی کنــد.
وی بــه بنــد  ۱قســمت «م» ایــن تبصــره کــه بــر اســاس آن
بانــک مرکــزی صرفــا مجــاز بــه خریدوفــروش اوراق مالــی
اســامی منتشــره دولــت و بانــک مرکــزی در بــازار ثانویــه و
بــا قیمتهــای کشفشــده در ایــن بــازار اســت اشــاره کــرد

مدیرعامل جدید ایران خودرو:

قول می دهیم از اجرای استانداردها عقبنشینی نکنیم
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بــا بیــان اینکــه
رعایــت اســتانداردها در فرآینــد تولیــد خــودرو ،ضرورتــی
انکارناپذیراســت گفــت :تــاش خواهیــم کــرد بــرای اجــرای
اســتانداردها ،در چرخــه تولیــد مکانیزمــی طراحــی کنیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،مدیرعامــل ایــران خــودرو
و مدیــران و مســئوالن صنعــت خودروســازی کشــور ،بــا
رییــس و مســئوالن ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در ایــن
ســازمان دیــدار کردنــد .نیــره پیروزبخــت رییــس ســازمان
ملــی اســتاندارد ایــران در ایــن دیــدار همراهــی و مشــارکت
همــه جانبــه را در اجــرای اســتانداردها خواســتار شــد و تاکیــد
کــرد :رعایــت اســتانداردها بــرای ارتقــای ســطح کیفــی و

رعایــت ایمنــی خودروهــا الزم االجــراء اســت .وی بــا اشــاره
بــه اینکــه ســخت گیــری هــای مــا بــه نفــع خودروســازان و
مــردم اســت تصریــح کرد:حتــی اگــر ســخت و دشــوار باشــد
؛ بایــد الزامــات ســازمان ملــی اســتاندارد در خــودرو ســازی
لحــاظ شــود .
رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد تاکیــد کــرد  :طبــق برنامــه،
خودروهایــی کــه ارتقــا کیفیــت نــداده انــد بایــد ازچرخــه
تولیــد خــارج شــوند .پیروزبخــت ،پیشــنهاد ادامــه فعالیــت
کمیتــه ارزیابــی مشــکالت و رفــع موانــع تولیــد را خواســتار
شــد و ابــراز امیــدواری کــرد :بــا همراهــی ســایر بخــش هــا
در صنعــت خــودرو ســازی ،رونــق تولیــد در ایــن صنعــت را

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی :

دالالن برای انتخابات مجلس کاغذ را احتکار کردند
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی
گفــت :بخشــی از فرصــت احتــکاری کاغــذ در مهــر مــاه
و بــا افزایــش قیمــت قابــل توجــه کاغذهــای مــورد نیــاز
در تولیــد نوشــتافزار و بخشــی هــم در نیــاز هــر دوره از
انتخابــات مجلــس بــه کاغــذ صــورت میگیــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،نصــراهلل پژمانفــر عضــو
کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی اظهــار کــرد:
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و وزارت ارشــاد در ارتبــاط
بــا واردات کاغــذ و حجــم کاغــذ وارداتــی گزارشهایــی را بــه
مجلــس ارائــه کردنــد کــه ایــن حجــم نهتنهــا جوابگــوی نیــاز

امســال ماســت بلکــه نیــاز ســال آینــده را هم پاســخ خواهــد داد.
وی بــا اشــاره بــه کمبــود کاغــذ در کشــور عنــوان کــرد :کمبــود
کاغــذ در حــدی بــود کــه بخشــی از روزنامههــا چــاپ نشــدند و
حتــی روزنامههــای شهرســتانها نیــز تعطیــل و یــا مجبــور بــه
چــاپ در کاغذهــای غیرروزنام ـهای و یــا کاهــش شــدید تیــراژ
شــدند .عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی
تصریــح کــرد :تعاریــف و گزارشــات نشــان میدهــد کــه حجــم
قابــل توجهــی از کاغــذ ،بــه کشــور وارد و حجــم قابــل توجهــی
هــم داخــل کشــور تولیــد شــده و احتــکار صــورت گرفتــه اســت.
پژمانفــر بــا ابــراز اینکــه هــدف احتــکار فرصتطلبــی و اســتفاده

و گفــت :معامــات ایــن اوراق بــه عنــوان دارایــی بانکهــا در
نمادهــای «اخــزا» در بــازار ابزارهــای نویــن مالــی فرابــورس
ایــران انجــام خواهــد شــد.
هامونــی ضمــن بیــان اینکــه بانــک مرکــزی در راســتای
اســتفاده از ابزارهــای بــازار محــور سیاسـتهای پولــی اقــدام
بــه اوراق بهادارســازی و معامــات آن میکنــد ،در خصــوص
نحــوه معامــات ایــن اوراق توضیــح داد :تســویه ایــن
معامــات بــه صــورت  ۰+Tاســت و بدیــن ترتیــب در پایــان
هــر روز معامالتــی ،تســویه معامــات همــان روز صــورت
میگیــرد کــه جریــان انتقــال پــول از طریــق بانــک مرکــزی
و فراینــد تســویه و پایاپــای از طریــق شــرکت ســپردهگذاری
مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه انجــام خواهــد شــد.
مدیرعامــل فرابــورس ایــران در نهایــت اظهــار داشــت :در
حــال حاضــر معامــات  ۲۴نمــاد اســناد خزانــه اســامی در
بــازار فرابــورس ایــران انجــام میشــود و اوراق بانکهــا در
نمادهــای جداگانــه معاملــه خواهــد شــد.
شــاهد باشــیم .فرشــاد مقیمــی مدیرعامــل گــروه صنعتــی
ایــران خــودرو نیــز بــا بیــان اینکــه رعایــت اســتانداردها در
فرآینــد تولیــد خــودرو ،ضرورتــی انکارناپذیراســت گفــت :
تــاش خواهیــم کــرد بــرای اجــرای اســتانداردها ،در چرخــه
تولیــد مکانیزمــی طراحــی کنیــم.
وی تاکیــد کــرد  :تــا حــد امــکان و ظرفیــت صنعــت کشــور،
قــول مــی دهیــم حتــی یــک قــدم از اجــرای اســتانداردها
عقــب نشــینی نکنیــم.
در ایــن دیــدار خــودرو ســازان خواســته هــای خــود را در
مقابلــه بــا چالشــهای موجــود در صنعــت خــودرو ســازی اعالم
کردنــد و مســئوالن ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران ضمــن
تاکیــد بــر اجــرای قوانیــن و مقــررات مصــوب در شــورای
عالــی اســتاندارد  ،خواســت و مطالبــه مــردم بــرای ارتقــای
کیفیــت و ایمنــی خــودرو را ،از اولویــت هــای ایــن ســازمان
برشــمردند.
و بهرهبــرداری اســت گفــت :بخشــی از ایــن فرصــت احتــکاری
در مهــر مــاه و بــا افزایــش قیمــت قابــل توجــه کاغذهــای مــورد
نیــاز در تولیــد نوش ـتافزار صــورت میگیــرد و بخشــی هــم در
نیــاز هــر دوره از انتخابــات مجلــس بــه کاغــذ اســت کــه در آن
مقطــع ،افــرادی بــا عجلــه وارد ایــن گــود میشــوند و مجبورنــد
در قیمتهــای بیحســاب و کتــاب ،کاغــذ را تهیــه کننــد.
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی گفــت :بــا
توجــه بــه اینکــه کاغــذ تاریــخ مصــرف نــدارد عــدهای نســبت
بــه کســب ســود احتمالــی ،احتــکار میکننــد و بــازار را تشــنه
نگــه میدارنــد .وی از اقــدام دولــت بــرای تخصیــص ارز
نیمایــی بــه لوازمالتحریــر ســخن گفــت و افــزود :جالــب اینکــه
کاغذهــا بــا ارز دولتــی 4200تومانــی وارد شــده و امــروز بــا
ارز نیمایــی یعنــی دو برابــر قیمــت واردات کاغــذ میخواهیــم
بــه دانشآمــوزان لطــف و دفتــر و کتــاب آنهــا را تهیــه کنیــم.

