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پورابراهیمی :اصالح ساختار اقتصادی در
دستور کار شورای عالی هماهنگی قواست

...
اخبار

همتی :برای تعدیل قیمت دالر
برنامه داریم
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به این که
قیمت فعلی دالر ،قیمت ذاتــی آن نیست،
از برنامه بانک مرکزی بــرای تعدیل قیمت
دالر خبر داد .عبدالناصر همتی در پستی
اینستاگرامی بــا اشـــاره بــه حــضــورش در
راهپیمایی  22بهمن و قدردانی ده ها نفر
از راهپیمایان از وی و عملکرد ماه های اخیر
بانکمرکزینوشتهاست«:اینسوالدرذهن
برخی بود که آیا درست است بانک مرکزی
نمی خواهد قیمت دالر پایین بیاید؟ گفتم
نعوذ باهلل! مگر ممکنه؟ برای بانک مرکزی
در کنار تقویت ارزش پول ملی ثبات در بازار و
ممانعت از نوسان نیز مهم است ولی این بدان
مفهوم نیست که مانع کاهش نرخ ارز شویم یا
در پی افزایش آن باشیم ».وی با اشاره به این
که مــردم تاکید داشتند که تالش بیشتری
برای کاهش نرخ دالر بشود ،نوشته است :من
معتقدمنرخفعلیدالربههیچوجهقیمتذاتی
دالر نیست و برای تعدیل آن برنامه داریــم و
مطمئنباشیدتمامتالشخودراصرف تقویت
ارزش پول ملی خواهیم کرد.

آمادگی وزارت دفاع برای
کمک به صنعت خودروسازی
فـــارس -مــعــاون حقوقی و امـــور مجلس
وزارت دفاع در جمع راهپیمایان  ۲۲بهمن
لنگرود ،با اشاره به خودکفایی دفاعی کشور
با استفاده از نیروهای داخلی گفت :اگر
شرکتهای خودروسازی کشور توان تولید
خودروهای باکیفیت و داخلی را ندارند،
وزارت دفاع آماده است تا تمام توان و دانش
نظامی خود در تولید خــودرو را در اختیار
آنان قرار دهد.

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد:

زنجیره توزیع گوشت وارداتی سامانه ای شد

مالیاتبرسودسپردههایاشخاصحقوقی
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به این که صرف ًا
در کشورهای معدودی ســود سپردهها معاف از
پرداختمالیاتوسهمسپردههایاشخاصحقوقی
حدود  ۴۰درصد از نقدینگی است ،پیشنهاد کرد
سال آینده از سود سپردههای این اشخاص مالیات
دریافت شود .به گزارش فارس ،مرکز پژوهشهای
مجلس درگــزارشــی با انتقاد از معافیت مالیاتی
سپرده گذاری در شرایطی که بخش واقعی اقتصاد
در قسمت های مختلف ،ملزم به پرداخت مالیات
است ،اعالم کرد :از میان  84کشور بررسی شده،
تنهادرسهکشور،سودسپردهاشخاصحقوقیودر
 14کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت
مالیاتمعافبودهاست .اینمرکزبهمنظورترغیب
فعاالن اقتصادی به استفاده از منابع داخلی برای
تامین سرمایه در گردش خود ،پیشنهاد کرده است
که سود و جوایز متعلق به حسابهای پسانداز،
سپردهها و گواهی سپرده اشخاص حقوقی نزد
بانکهاودیگرمؤسساتاعتباریغیربانکیمشمول



توزیع اینترنتی گوشت های وارداتی از  25بهمن
وزارت جهادکشاورزی ،سامانه ای شدن صفر
تا صد واردات و توزیع گوشت را کلید زده و طبق
اظهارات مدیر کل تنظیم بــازار وزارت جهاد
کشاورزی قرار است از  25بهمن ماه رسم ًا آغاز
به کار کند.
پس از توزیع نامناسب گوشت های تنظیم بازار
بود که مسئوالن وزارت جهاد از توزیع گوشت
یارانه ای در تهران توسط برخی فروشگاه های
اینترنتی خبر دادند .در این راستا ،مدیرعامل
شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران جزئیات
بیشتری از این اقــدام را تشریح کرد .سالمی
افــزود :مردم برای خرید گوشت از طریق این
سایت ها وارد سامانه می شوند و کدپستی و
کد ملی خود را وارد و اقدام به خرید می کنند
که البته پرداخت بهای کاال هم می تواند به
صورت اینترنتی و هم به صورت حضوری و در
زمان تحویل کاال باشد .بر اساس این گزارش،
کسانی که در این سامانه ثبتنام میکنند،

مالیاتتکلیفیبانرخ 25درصدشودودرصورتیکه
نرخ سود پرداختی به سپردهگذار از نرخ سود مورد
تأیید شورای پول و اعتبار بیشتر باشد ،نرخ مالیات
تکلیفی بــرای سود مــازاد برابر  50درصــد تعیین
شود .این گزارش در بیان اهمیت مالیات بر سود
سپرده اشخاص حقوقی به سهم  40درصدی این
سپردههاازنقدینگیاشارهوپیشبینیکردهاست
کهبااجرایاینپیشنهادحداقلبین 10تا 30هزار
میلیاردتوماندرآمدمالیاتیایجادمیشود.منابعی
که پیشنهاد می شود صرف پرداخت بدهی های
دولتبهبانکهاودیگرمؤسساتاعتباریغیربانکی
یاافزایشسرمایهدولتدربانکهایدولتیشود.

...

بازرگانی داخلی



فارس-رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسگفت:اصالحساختاراقتصادیکشوربهدستوررهبرمعظمانقالبدرهفتههای
آینده در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا قرار میگیرد .پورابراهیمی اظهار کرد :ظرفیت داخلی از جمله
نیروی انسانی ،توانایی ایجاد کرده تا از گردنه و پیچهای اقتصادی عبور کنیم.

...
بانک



در ماه فقط یک بار اجــازه ورود به این سامانه
با همان کد ملی و کدپستی را دارنــد و قیمت
گوشت منجمد گوساله با قیمت  ۲۹هزار تومان
و گوشت گوسفندی با توجه به قطعات و کشور
واردکــنــنــده از  ۳۶تا  ۴۴هــزار تومان عرضه
میشوند و بستههای تحویلی  1.5تا ۲کیلوگرم
است .اقــدام اخیر شرکت پشتیبانی امور دام
استان تهران در حالی است که گویا مسئوالن
وزارت جهاد در سطحی باالتر و برای واردات
و توزیع کل گوشت قرمز وارداتــی ،سامانه ای
شدن این عملیات را کلید زده اند .در این زمینه،
مسعود بصیری مدیرکل دفتر برنامه ریزی
تامین ،توزیع ،تنظیم بــازار و ذخایر راهبردی
وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگو با مهر ،خبر
داد که سامانه جامع گوشت قرمز وارداتــی در
کارگروه تنظیم بازار معرفی و قرار شده است از
صفر تا صد توزیع گوشت قرمز وارداتی از طریق
این سامانه انجام شود.

...

راهپیمایی

ذخیره سازی  38هزار تن سیب و پرتقال شب عید

فروش اموال مازاد بانک ها با ارزهای دیجیتال

پالکاردهای ضد فساد اقتصادی در راهپیمایی

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از حمل میوه
شب عید به مراکز استان ها خبر داد و گفت :تاکنون کار حمل
سیب مورد نیاز استانهای کشور به میزان  ۲۳هزار و  ۷۶۰تن و
پرتقال به میزان  ۱۴هزار و  ۳۰۰تن انجام شده است .به گزارش
سازمان تعاون روستایی ،حسین شیرزاد گفت :از مجموع 28
هزار و  550تن پرتقال تامسون مورد درخواست کمیتههای
راهبردی استانی تاکنون  14هزار و  300تن از مبدأ استان
مازندران به مراکز ذخیرهسازی استانها حمل شده و بقیه
طبق برنامه تنظیمی هم اکنون در شرف انجام است .وی ادامه
داد :براساس مصوبات کمیته راهبردی کشوری مقرر است 10
هزار تن پرتقال جنوب برای ارسال به مناطق مختلف خریداری
شودکه تأمین بقیه آن هم اینک در دست اقدام است.

یکمقاممسئولدرنظامبانکیازآغازفروشاموالمازادبانکها
در زنجیره بالکچین و با توکنهای دارای پشتوانه طال خبر داد و
گفت:مردممیتوانندبرایحفظداراییخود،اموالمازادبانکی
رابخرند.کوروشپرویزیاندرگفتوگوبا مهر،درخصوصفروش
اموالمازادبانکهاباتوکنهایباپشتوانهطالگفت:فروشاموال
مازادبانکهاازطریقتوکنهاییدرزنجیرهبالکچین،بهلحاظ
تکنولوژیکیکامالامکانپذیرشدهاست.رئیسکانونبانکهای
خصوصیافزود:مشتریاناموالمازادبانکهاکهازطریقتوکن
با پشتوانه طال به فروش خواهد رسید ،عموم مردم خواهند بود و
میتوانند ضمن حفظ دارایی خود ،سرمایه شان را با استفاده از
اینابزاردرجایمطمئنیسرمایهگذاری کنند.ویتصریحکرد:
درماههایاخیر،فروشاموالمازادبانکهارونقگرفتهاست.

بردبار :جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی صبح
دیــروز با حضور میلیونی اقشار مختلف مردم ایــران درحالی
برگزار شد که برخی از شرکت کنندگان با حمل پالکاردهایی
همچون "نه به اختالس" " ،نه به فساد" " ،نه به آقازاده های فاسد "
ضمن انتقاد از این نقص ها نشان دادند ،شرایط اقتصادی حاکم
بر بخشی از اقتصاد هرگز مانع حمایت آنان از انقالبشان نخواهد
شد .به گزارش خبرنگار خراسان ،درحالی که پیشتر برخی از
سایت ها و عوامل بیگانه حضور کم تعداد مردم را به دلیل فشار
تحریم ها و برخی گرانی ها در جشن چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی ایران پیش بینی می کردند اما حضور پرشور
،حماسی و پرتعداد مردم  ،تمام این تبلیغات را بی اثر کرد و بینش
ملت در تفکیک این موضوعات از یکدیگر را نشان داد.

شاخص

رشد 6.9درصدیاشتغال
پروانههایبهرهبرداریصنعتی
در هفت ماه اول امسال نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ،رشد اشتغال تنها در
پروانههایبهرهبرداریبخشصنعتمثبت
شده و در بخش های معدن و نرم افزار ،این
رقم منفی بوده است .با این حال ،افزایش
بیش از چهار هزار نفری اشتغال در پروانه
هایبخشصنعت،بیشازسهبرابرمجموع
کاهشاشتغالدرپروانههایبهرهبرداری
دوبخشدیگربودهاست(.وزارتصمت)

...

بازار خبر
کاهش بدهی خارجی ایران در
پایان آذر ۹۷
تسنیم -گزارش جدید بانک مرکزی نشان
ی خارجی کشور نسبت
میدهد که میزان بده 
به ابتدای امسال  ۱۱درصد کاهش یافته و به
 ۱۰میلیارد دالر در پایان آذر رسیده است.

دُ نبه  ۳۶هزار تومان شد
تسنیم -به دنبال افزایش قیمت گوشت
قرمز در بازار ،دنبه گوسفندی نیز افزایش
قیمت عجیبی داشته اســت به طــوری که
قیمت هرکیلوگرم از این محصول  ۳۶هزار
تومان به فروش میرسد.

