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اخبار
سازمان امور مالیاتی اعالم کرد ؛

ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
بهار امسال به روال قبل

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعالم
کرد :به موجب ماده ( )۱۳قانون دائمی مالیات بر ارزش
افزوده ،تا زمان راه اندازی سامانه مودیان ،نحوه ارایه
اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آنها ،حسب مقررات قانون
مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۳۸۷می باشد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی ،محمد تقی پاکدامن
با اشاره به ماده ( )۱۳قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
مصوب دوم خردادماه  ،۱۴۰۰گفت :تا زمان راهاندازی
سامانه مودیان ،نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به
آنها ،حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
 ۱۳۸۷است.
وی افزود :مودیان مالیاتی در اجرای ماده ( )۲۱قانون
مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ،۱۳۸۷مکلف به تسلیم
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات و
عوارض متعلق به دوره مالیاتی بهار سال جاری حداکثر تا
پایان روز چهارشنبه مورخ  ۱۵تیرماه  ۱۴۰۱هستند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
تاکید کرد :حسب مصوبه مراجع قانونی ،حکم ماده ()۱۴
قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مذکور (بهار
 )۱۴۰۱جاری نیست.
شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرد:

 ۱۱هزار تن روغن خام و گندم
با قطار وارد کشور شد

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالمکرد ۱۱ :هزار تن
کاالهای اساسی از مبدا آسیای میانه و از طریق ناوگان ریلی
مرز سرخس وارد کشور شده است.
یک قطار باری حامل یکهزار تن روغن آفتابگردان از
قزاقستان و با عبور از کشورهای ازبکستان و ترکمنستان از
طریق مرز ریلی سرخس وارد استان خراسان رضوی شد.
با احتساب  ۱۰هزار تن گندم که در هفتههای اخیر
با قطار وارد این استان شده بود در مجموع  ۱۱هزار تن
کاالهای اساسی از مبدا آسیای میانه و از طریق ناوگان
ریلی مرز سرخس وارد کشور شده است.
این قطار حامل روغن وارداتی ،نخستین محموله از
محل قرارداد  ۲هزار تُنی خرید روغن خام با قزاقستان وارد
کشورمان شده است و محمولهی بعدی نیز متعاقباً وارد
خواهد شد .بر اساس این گزارش ،هدف از واردات روغن
خام ،کنترل بازار و تقویت ذخایر روغن در کشور است
که برای ذخیرهسازی و طی فرایند تصفیه به کارخانههای
روغنکشی ارسال خواهد شد ،ضمن اینکه  ۱۰هزار تن
گندم وارداتی از طریق شبکه ریلی نیز پیشتر تخلیه و
ذخیرهسازی شده است.
روغن ذخیرهسازی شده بر اساس نیاز موجود و با
صدور مجوز از مراجع مربوطه برای تنظیم بازار روغن از
طریق شبکههای توزیع سراسری و فروشگاههای زنجیرهای
در اختیار مصرفکنندگان خانواده و مصارف صنایع قرار
میگیرند .گفتنی است ،ورود برخی از کاالهای اساسی از
طریق خطوط ریلی و از مبدأ آسیای میانه ،عالوه بر تسریع
در جابهجایی ،موجب صرفهجویی در هزینه حملونقل
و انتقال این کاالها به مراکز ذخیرهسازی و کانونهای
جمعیتی میشود.
سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران:

بدهی  ۲۷۰میلیون دالری ایران ایر از
بابت هواپیمایی برجامی

سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران با
بیان اینکه هواپیماهای برجامی خصوصاً ATRها سودده
نیستند که هیچ زیانده هم هستند ،گفت ۲۷۰ :میلیون
دالر بدهی خرید هواپیماهای  ATRاست که در دوران
برجام خریداری شد و شرکت ایران ایر موظف به پرداخت
این بدهی است.
«شمس الدین فرزادیپور» دیروز در حاشیه نشست
خبری درباره وضعیت هواپیماهای ا ِی.تی .آر که در دوران
برجام خریداری شد ،افزود :چند فروند از این هواپیماها به
دلیل عدم تامین قطعات امکان پرواز ندارند.
وی درباره میزان بدهی باقیمانده ایران ایر به
شرکت ای .تی .آر ،گفت ۲۷۰ :میلیون دالر بدهی خرید
هواپیماهای ای.تی.آر که در دوران برجام خرید شد را
داریم و به مرور شرکت ایران ایر موظف به پرداخت بدهی
است .انتظار داریم شیوههای پرداخت در دولت تببین شود
تا فشار زیادی برای پرداخت بدهی به شرکت ایران ایر
نیاید .سرپرست هواپیمایی هما با بیان اینکه هواپیماهای
برجامی خصوصاً ATRها سودده نیستند که هیچ زیانده
هم هستند ،گفت :فقط  ۱۰درصد پروازهای با  ATRزیان
کمتری دارند ،ولی به این معنی نیست که ATRها را کنار
بگذاریم بلکه در مسیرهایی که یا زیان کمتری دارند یا سود
و زیان آنها سربهسر باشد استفاده میکنیم.
فرزادیپور درباره برنامه هما برای نوسازی ناوگان نیز
بیانداشت :حاکمیت به دنبال خرید هواپیما است ،اما خرید
هواپیما به صورت مستقیم از سوی شرکت دنبال نمیشود.
آغاز فروش بلیت تهران -نجف با نرخ  ۶میلیون تومان
سرپرست هواپیمایی هما همچنین درباره قیمت
پروازهای نجف و بغداد در آستانه روز عرفه ،گفت :بسیاری
از ایرالینها بلیتها را به چارتر کنندگان واگذار کردهاند
و به همین دلیل قیمت بلیت نجف در آستانه عید قربان به
رقم  ۱۲میلیون تومان رسیده است.
وی ادامهداد :ایران ایر برای کمک و توقف افزایش بی
رویه قیمتها اقدام به فروش بلیت تهران -نجف با قیمت
مصوب کرده است و در محدوده قیمتی رفت و برگشت ۶
میلیون تومان فروش بلیت را آغاز کرده است.
سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
اظهار کرد :مشکل خاصی در تأمین سوخت پروازهای حج
در عربستان نداریم ؛ از آنجا که قرار شد پروازهای حج با
ارزانترین قیمت و با نرخ سال  ۱۳۹۸که یک سوم قیمت
واقعی است انجام شود ،بنابراین در عربستان سوخت گیری
نمیکردیم ،چون نرخ سوخت هواپیما در ایران هر لیتر
 ۶۰۰تومان و در عربستان هر لیتر  ۱.۷دالر است.
فرزادیپور درباره چرایی فروش دالری پروازهای
داخلی برای اتباع خارجی نیز گفت :این تصمیم در انجمن
شرکتهای هواپیمایی اخذ شد که نهاد صنفی است .علت
هم واقعی سازی نرخ بلیت بوذ .اکنون بلیت پرواز آبادان-
مشهد برای عراقیها در فرودگاه نجف از سوی آژانسها
 ۹۰دالر به زائران عراقی فروخته میشود در حالی که
همان آژانس  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار تومان بابت این پرواز به
شرکت هواپیمایی پرداخت میکند و سهم سازمان ها دیده
نمیشود.

آل اسحاق :تجارت ایران و روسیه به  ۴میلیارد دالر رسید ؛

تصمیمات دولت سیزدهم باعث توسعه تجارت خارجی شد

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و
عراق با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی در
اولویت دولت سیزدهم  .وزارت امور خارجه
قرار گرفته است ،گفت :تصمیمات مناسب و
بهموقع دولت سیزدهم شرایط را برای توسعه
و رشد تجارت خارجی فراهم کرد« .یحیی
آل اسحاق» اظهار داشت :همسایگان ایران با
مبادله یک هزار و  ۲۰۰میلیارد دالر ظرفیت
باالیی برای تجارت دارند که میتوانیم با
ایجاد شرایط و فراهمکردن استانداردها
بین  ۲۰۰تا  ۳۰۰میلیارد دالر در واردات و
صادرات آنها را به خود اختصاص دهیم .وی با
بیان اینکه زمینه دستیابی به این سهم فراهم
است ،تصریح کرد :عالقه و اراده مسووالن این
است که مبادالت با همسایگان را در زوایای
مختلف توسعه ببخشند و توسعه روابط از
نظر سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
در دستور کار قرار گرفته است .آل اسحاق با
بیان اینکه اراده دولت به گسترش مبادالت در
شانگهای ،روسیه ،عراق و دیگر کشورها قرار
دارد ،خاطرنشان کرد :از سوی دیگر جنگ
اوکراین و روسیه فرصتی فراهم کرد که موجب
شتاب بیشتر گسترش تجارت با همسایگان شد
به طوری که مبادالت ایران و روسیه را از یک
میلیارد دالر به چهار میلیارد دالر رساند.
ظرفیت تبدیل ایران به هاب منطقه
فراهم شد
وی با بیان اینکه برای گسترش تجارت

ایران و عراق نیز اراده بسیاری وجود دارد،
تصریح کرد :دستیابی به هدف  ۲۰میلیارد
دالری واردات و صادرات با این کشور تسهیل
شده و زمینه همکاریهای بیشتر در حوزه
برق و انرژی ،خدمات فنی مهندسی و تجارت
غیرنفتی فراهم شده است.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و
عراق با تاکید بر اینکه شرایط برای بهبود
تجارت خارجی فراهم است ،تصریح کرد:
امکان افزایش مراودات با باقی همسایگان نیز
وجود دارد ،از سوی دیگر با توجه به ظرفیت
تبدیل ایران به هاب منطقه ،تسهیالت الزم
برای ترانزیت نیز فراهم است.

آل اسحاق افزود :با توجه به شرایط
و اقتضائات به وجود آمده ناشی از جنگ
روسیه و اوکراین ،فرصت خوبی برای ایران
ایجاد شده تا نقش خود را برای ترانزیت کاال
و اتصال بازارها به یکدیگر بهخوبی ایفا کند و
تجارت خود را توسعه دهد.
وی اظهار داشت :در داخل کشور نیز
با تغییرات سیاستهای تجاری ،ایجاد ثبات
در رویههای بانکی و ایجاد تسهیالت برای
فعاالن اقتصادی امکان بهبود در تجارت
خارجی فراهم شده است.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و
عراق با اشاره به تصمیمات دولت سیزدهم

در این بخش ،گفت :تمام تالشها در
راستای رشد و توسعه بیشتر در امر تجارت
کمککننده است که یکی از این موارد توجه
بیشتر به دیپلماسی اقتصادی است.
دیپلماسی اقتصادی در اولویت وزارت
امور خارجه قرار گرفت
آل اسحاق با تاکید بر اینکه وزارت امور
خارجه با تغییراتی در دیدگاه خود ،دیپلماسی
اقتصادی را در اولویت قرار داده است ،تصریح
کرد :این رویه موجب شده تا تجارت و
اقتصاد را از حاشیه به متن مذاکرات ببریم
و مسائل اقتصادی را همزمان با تعامالت
سیاسی تقویت کنیم .وی با بیان اینکه روابط
با دیگر کشورها باید میزان بیشتری رنگ و
بوی اقتصادی بگیرد ،خاطرنشان کرد :توسعه
در این بخش نیاز به فراهم کردن الزاماتی
دارد که یکی از راهکارها افزایش رایزنهای
بازرگانی است که میتواند موجب تقویت
تعامالت تجاری شود .این رایزنها اقدام
خوبی میتوانند انجام دهند که باید بودجه
و تعداد آنها تقویت شود .رییس اتاق بازرگانی
مشترک ایران و عراق با بیان اینکه ساختار
تجارت کشور نیاز به متولی مستقل دارد،
تأکید کرد :وزارت بازرگانی با موافقت دولت
و مجلس شورای اسالمی باید بار دیگر احیا
شود ،زیرا در این شرایط برای استفاده از
فرصتها و جلوگیری از تهدیدهای داخلی و
خارجی میتواند نقش کلیدی ایفا کند.

حمایت سازمان برنامه و بودجه از گندمکاران

صادرات دام در انتظار امضای وزیر جهاد

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد :تمام ظرفیتهای بودجه برای حمایت از خرید
تضمینی گندم فعال شده و عالوه بر تخصیص  ۳۰هزار میلیارد تومان ،روز گذشته نیز ۱۵
هزار میلیارد تومان دیگر اختصاص یافت.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه تمام ظرفیتهای قانونی برای حمایت از گندمکاران
و پرداخت منابع خرید تضمینی به کار گرفته شده است.
براساس قانون بودجه ،دولت باید  ۳۰هزار میلیارد تومان منابع و  ۳۰هزار میلیارد
تومان تسهیالت بانکی با تضمین دولت برای خرید تضمینی گندم تأمین کند.
با وجود تنگناهای مالی ،که معموالً در ابتدای هر سال برای دولت وجود دارد مبلغ ۳۰
هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص پیدا کرد.
از سوی دیگر بابت  ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی از طریق بانک کشاورزی
تضمیننامه دولت صادر شده است که پرداخت پول گندمکاران با تاخیر مواجه نشود.
با توجه به ضرورت تسریع در پرداخت پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان دیروز
هم بازپرداخت  ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای سایر بانکها توسط سازمان
تضمین شد تا روند پرداخت به کشاورزان با مشکلی مواجه نشود.
به عبارت دیگر در کوتاهترین زمان از زمان ابالغ بودجه تمام ظرفیتهای قانونی برای
حمایت از خرید تضمینی گندم توسط سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران با بیان اینکه مصوبه صادرات دام زنده
به زودی توسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ می شود ،گفت :صادرات مدیریت شده خواهد
بود تا به بازار داخل آسیبی وارد نشود.
سید احمد مقدسی با بیان اینکه شورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک حدود ۳
هفته قبل آزاد سازی صادرات دام زنده را به تصویب رسانده است ،گفت :هنوز این مصوبه به
امضای وزیر جهاد کشاورزی نرسیده است .وی اظهارامیدواری کرد :طی یک تا دو روز آینده
این مصوبه به امضای وزیر برسد و ابالغ شود .مقدسی تاکید کرد که در مرحله اول صادرات
دام زنده با نظارت معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و به صورت مدیریت شده ،انجام
خواهد گرفت تا آسیبی به بازار داخل وارد نشود .وی قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم
گوساله نر زنده را  ۱۱۷هزار و  ۵۰۰تومان اعالم و اضافه کرد که هر کیلوگرم گوساله نر از
دامداران به قیمت  ۷۲تا  ۷۳هزار تومان خریداری میشود .مقدسی از سیاستهای دولت
در این زمینه انتقاد و اضافه کرد :دولت هم جلوی صادرات را گرفته و هم دام مازاد را با
قیمت واقعی جمع آوری نمیکند و همین منجر به زیان گسترده تولیدکنندگان شده است.
وی با بیان اینکه قیمت خرید شرکت پشتیبانی امور دام بسیار کمتر از نرخ تمام شده
تولید دام است ،افزود :عالوه بر این شرکت مذکور به تعهدات خود به درستی عمل نکرده
و مطالبات تولیدکنندگان را به موقع تسویه نکرده است.

تحویل  100هزار واحد نهضت ملی مسکن به مردم در شهریور امسال

در حال حاضر یک میلیون و  ۳۵۰هزار
واحد مسکونی با تجمیع واحدهای نیمهکاره
باقیمانده از طرح مسکن مهر و طرح اقدام
ملی دولت قبل ،در دست اجراست و تا
شهریور امسال  ۱۰۰هزار واحد آن تحویل
مردم خواهد شد.
بررسیهای آماری از بخش حمل و
نقل و همچنین نهضت ملی مسکن ،حاکی
از رشد آمارهای ترانزیت عبوری از کشور و
برنامه دولت برای اجرای به موقع نهضت ملی
مسکن است.
* رشد  ۳۲درصدی ترانزیت عبوری از
کشور در فصل بهار
در سه ماه نخست امسال سه میلیون و
 ۶۷۴هزار تن کاالی خارجی از مسیر ایران
عبور کرده که نسبت به بهار سال قبل ،با
رشد  ۳۲درصدی همراه بوده است.
میزان ترانزیت توسط بخش جادهای در
 ۲ماهه سال جاری  ۵۰درصد افزایش داشته
است.
در بخش ریلی و در زمینه جابهجایی
مسافر شاهد  ۶۳درصد رشد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته بودهایم.
* رشد  ۸۱درصدی پروازهای عبوری
از فضای کشور در  ۲ماه اول سال
در حوزه هوایی نیز ،تعداد نشست و
برخاست در پروازهای داخلی و بینالمللی در
 ۲ماهه سال جاری به ترتیب  ۱درصد و ۱۸۳
درصد افزایش داشته است.
به لحاظ میزان اعزام و پذیرش مسافر در
پروازهای داخلی و بین المللی هم در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۵۱
درصد و  ۳۷۸درصد رشد را داشتهایم.
تعداد پروازهای عبوری از فراز کشور هم
در  ۲ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته  ۸۱درصد افزایش داشته است.

* رشد  ۱۵۳درصدی تعداد مسافر
ورودی و خروجی از بنادر در  ۲ماهه
سال جاری
به لحاظ جابهجایی مسافر (ورودی-
خروجی) ،تعداد مسافر ورودی و خروجی از
بنادر در  ۲ماهه سال جاری در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته  ۱۵۳درصد افزایش
داشته است.
* یک میلیون و  ۳۵۰هزار واحد مسکن
در دست ساخت
طبق برنامه دولت ساخت  ۴میلیون
واحد در دو مرحله و طی  ۴سال انجام
میشود که بهزودی آغاز ساخت  ۲میلیون
واحد مرحله اول ،تکمیل میشود.
تاکنون حدود  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار نفر
در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند
که حدود یک میلیون نفر از آنها حائز شرایط
نبودند اما مابقی قطعا کسانی هستند که
دولت برای آنها مسکن میسازد.
امروز یک میلیون و  ۳۵۰هزار واحد
مسکونی (با تجمیع واحدهای نیمهکاره
باقیمانده از طرح مسکن مهر و طرح اقدام
ملی دولت قبل) در دست اجرا است و تا
شهریورماه امسال  ۱۰۰هزار واحد آن تحویل
خواهد شد.
* ثبت  ۷۰درصد زمینهای مورد نیاز
طرح نهضت ملی مسکن در بانک زمین
نزدیک به  ۷۰درصد زمینهای مورد
نیاز طرح نهضت ملی مسکن (از کل ۴
میلیون) در بانک زمین ثبت شده است و
آماده بارگذاری است .بقیه زمینهای مورد
نیاز هم در دست بررسی است .برنامه این
است که زمین مورد نیاز برای  ۴میلیون
مسکن بهزودی تعیین تکلیف شود.
بانک مسکن با اعالم اینکه بیش از ۲۹۰
هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن برای

دریافت تسهیالت به آن بانک معرفی شدند از
انعقاد قرارداد  ۹۱هزار واحد به مبلغ  ۳۱هزار
میلیارد تومان خبر داده است.
آخرین آمار نهضت ملی مسکن به شرح
زیر است:
-۱پروژه های شروع شده طرح نهضت
ملی مسکن -شهری ۵۶۷ :هزار واحد
-۲پروژه های شروع شده نهضت ملی
مسکن -روستائی ۱۵۸ :هزار واحد
-۳پروژه های کلنگ زنی نهضت ملی
مسکن-شهری ۴۳۹ :هزار واحد
-۴پروژه های شروع شده بخش
خصوصی (خودمالکین) ۲۰۳ :هزار واحد
مجموعا ۱.۳۶۸.۰۰۰ :واحد مسکونی در
مرحله اخذ پروانه ساختمانی ،تا فونداسیون،
اسکلت و سقف ،سفت کاری و نازککاری
است.
* بیتوجهی به نهضت ساخت مسکن در
دولت قبل قیمت اجاره را هم باال برد
بنابراین گزارش بدیهی است که
در شرایط بروز تورم دو رقمی همه
زیربخشهای اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار
گرفته و نمیتوان انتظار کاهش یا ثبات
قیمت در یک بخش از اقتصاد مثل مسکن
را داشت.
پس از هشت برابر شدن قیمت مسکن
در دولت قبل و نهضت مسکننسازی در آن
دولت ،اثر افزایش قیمت مسکن بر اجارهبهای
دریافتی ،چون نسبتی از قیمت ملک مورد
اجاره است ،با وقفه ظاهر شده است.
با وجود همه این موارد وزارت راه و
شهرسازی اقدامات متعددی در راستای
کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجران انجام
داده است؛ از آن جمله میتوان به تدوین
الیحه اجارهداری حرفهای با هدف ساماندهی
بازار اجاره و حمایت از مستأجران که جهت

تصویب و ابالغ به دولت ارسال شده ،اشاره
کرد.
همچنین تسهیالت کمک ودیعه مسکن با
نرخ سود پایین ( 5درصد از  18درصد را دولت
یارانه میدهد) به مستاجران پرداخت میشود.
همچنین محدودیت افزایش سقف
اجارهبها اجرایی شده که برابر گزارشات واصله
تاثیر قابل مالحظهای در جلوگیری از افزایش
بیرویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره
داشته شده است.
عالوه بر این تولید و عرضه مسکن در
قالب طرحهای حمایتی و کمک به کسب و
کار بخش خصوصی در قالب قانون جهش
تولید مسکن با جدیت در حال انجام است،
این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن
در کشور و به دنبال آن کنترل بهای مسکن
و کنترل نرخ رشد اجارهبهای مسکن خواهد
شد.
اجرای همه این اقدامات مشروط به در
اختیار بودن سامانه ملی امالک و اسکان است
که در هشت سال گذشته تکمیل نشد.
با این حال ،سامانه اسکان امالک در
دیماه سال گذشته برای اولین بار توانست
بیش از  ۵۶۰هزار واحد مسکونی خالی را
شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی
کند و اولین مالیاتهای خانه خالی بعد از ۴۰
که از اولین قانون میگذشت ،در بهمن ماه
سال گذشته به اجرا درآمد ،اخیرا هم مجددا
 ۱۲۰هزار واحد خالی جدید که شناسایی
شده ،به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران:

صدای شکسته شدن انحصار در شرکت دخانیات شنیده میشود

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با بیان اینکه صدای
شکسته شدن انحصار در شرکت دخانیات شنیده میشود ،گفت:
زیست انگلی بنگاههای اقتصادی در دولت روحانی به وجود آمد
اما ما به هیچ کس باج نخواهیم داد.
محمد شیخان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت
دخانیات ایران در جلسه گردهمایی مدیران مجتمعهای تولیدی
این شرکت ،با تسلیت به خانوادههای جان باختگان زلزله هرمزگان
و با بیان اینکه زیست انگلی بنگاههای اقتصادی در دولت روحانی
به وجود آمد ،اظهار داشت :برای حذف ویروسهای قارچ گونه به
هیچکس باج نخواهیم داد.
وی با بیان اینکه زالوهای مکنده بیتالمال عقبهای در
کانونهای قدرت و ثروت دارند ،تاکید کرد :راهبرد اساسی دولت
آقای رئیسی مردمی کردن اقتصاد است.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران شاه کلید کارآمدی در
بنگاههای اقتصادی را خروج از زیان و افزایش تولید مبتنی بر
دانش فناورانه دانست و افزود :همه مجتمعهای تولیدی باید با
سرعتی مضاعف در سه شیفت کاری سازماندهی مجدد شوند.
شیخان ضمن تشکر از اقدامات کارکنان خدوم بخش تولید

شرکت دخانیات در مجتمعها ،گفت :افزایش تولید سه ماهه
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سالهای گذشته،
مرهون زحمات و تالشهای کارگران خط مقدم تولید میباشد.
شیخان با بیان اینکه دسته بندی منابع انسانی شرکت
دخانیات در سه بخش تولید ،پشتیبان تولید و ستاد ظرف دو
هفته آینده الزامی اساسی است ،تصریح کرد :هیچ محدودیتی
برای پرداخت اضافه کار در خط مقدم تولید نداریم.
وی افزایش تولید ،کاهش ضایعات ،نظم سازمانی و مبارزه
با فساد سیستمی را از شاخصهای ارزیابی مدیران مجتمعهای
تولیدی ذکر کرد و خطاب به مدیران این شرکت گفت :پایش
ضایعات را در مجتمعهای تولیدی شروع و گزارش آنرا به
معاونت تولید ارائه دهید .مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با
تاکید بر اینکه هیچ مانعی نباید شما را از این مأموریت مهم
بازدارد ،افزود :شاید عدهای که در این مسأله منافع دارند برای
شما مانع ایجاد کنند اما شما با شجاعت تمام زیر میز فساد شکل
گرفته بزنید .شیخان با بیان اینکه تحول و کارآمدی زمانی اتفاق
خواهد افتاد که بسیج منابع در راستای مأموریت اصلی قرار گیرد،
افزود :مدل ساختاری شرکت دخانیات در دولت روحانی مدل

دورهمی برای فساد بود .وی افزود :در شورای معاونین شرکت در
دولت روحانی هیچکدام از مدیریتهای مستقل نظارتی حضور
نداشتند و این یعنی دورهمی برای تقسیم غنایم.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت :بیش از  ٥مأموریت
مهم شرکت در دل یک ساختار تجمیع شده بود و باالترین حجم
فساد در همین بخش اتفاق افتاده است.
شیخان اضافه کرد :ساختارها باید به گونهای طراحی شوند
که از فساد جلوگیری کنند نه آنکه خود فسادزا باشند.
وی با بیان اینکه ساختارهای تجمیعی فسادزا و ساختارهای
تخت میتواند از افساد جلوگیری کند ،گفت :تحول در نگرش،
رفتار و ساختار سه راهبرد اساسی برای شکوفایی و رونق اقتصادی
در شرکت دخانیات است .مدیرعامل شرکت دخانیات ایران تاکید
کرد :صدای شکسته شدن انحصار در شرکت دخانیات شنیده
میشود ،بنابراین نباید بگذاریم انحصارطلبان مانع آن شوند.
شیخان بر اهمیت کار تولید و نقش مهم کارگر در این
زمینه تاکید کرد و گفت :مدیر پشت میز نشین نمیخواهم .آن
مدیری مفید است و کارایی دارد که در کف خط تولید و در
گلوگاههای اساسی شرکت حضور داشته باشد.

اخبار کوتاه
عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

خطرهای تشکیل دوباره وزارت بازرگانی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید،
پیش از آنکه بحث تکفیک میان وزارتهای صنعت و معدن
و بازرگانی بار دیگر جدی شود ،باید این سوال را پرسید که
این تفکیک تا چه حد توان حل مشکالت این حوزه را دارد؟
عباس آرگون اظهار کرد :از حدود  ۱۱سال پیش که
وزارت واحد صنعت ،معدن و تجارت تشکیل شد تا امروز،
همواره این موضوع مطرح بوده که آیا این ادغام درست بوده
است یا خیر و پس از آن دوباره این سوال به وجود امده
که تفکیک دوباره این وزارتخانهها میتواند به نفع اقتصاد
ایران باشد؟
وی با بیان اینکه عملکرد این وزارتخانه در سالهای
گذشته باید به شکل دقیق مورد بررسی قرار بگیرد ،تشریح
کرد :وقتی از ابتدا بحث ادغام این وزارتخانهها مطرح
شده ،قطعا مدتی طوالنی بر روی آنها کار انجام شده و
کارشناسان و تصمیم گیران برای این مسئله یک برنامه
خاص را در دستور کار داشتهاند .امروز باید این سوال را
بپرسیم که آیا تمام این کارهای کارشناسی اشتباه بود و
از ابتدا نباید چنین برنامهای در دستور کار قرار میگرفت؟
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هزینههای قابل
توجه ادغام و تفکیک وزارتخانهها ،توضیح داد :وقتی این
ادغام صورت گرفت ،از جابجایی ساختمانها و اسناد و
برنامهها گرفته تا تغییر در قوانین باال دستی و تالش برای
یکسان سازی برنامههای وزارت صمت در دستور کار قرار
داشت .حاال اگر بنا باشد ما بار دیگر این وزارت خانهها را
تفکیک کنیم ،کار از اول شروع میشود .از جابجایی وزیر
و تیم همراه وزارت گرفته تا تفکیک ساختمانها و مدارک
و اسناد ،هر یک هم فرایند پر هزینهای خواهد بود و هم
احتماال به چند ماه زمان نیاز دارد تا شرایط عادی شود .ما
باید ببینیم آیا با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران آن را
تجربه میکند ،اعمال چنین تصمیمی منطقی است؟
آرگون با تاکید بر لزوم ارزیابی دقیق معضالت حوزه
صمت ،تصریح کرد :ما باید به جای تفکیک وزارتخانهها
به سراغ اصالح سیاستها برویم .اینکه خودرو مشکل
دارد یا تجارت با محدودیت مواجه است یا تولیدکنندگان
برای سرمایهگذاریهای جدید تردید میکنند آیا با تغییر
در ساختار وزارتخانه عوض خواهد شد یا نیاز به اصالح
سیاستها دارد؟ در واقع اگر ما سیاستها را به درستی
تغییر دهیم ،میتوان انتظار داشت که با ساختار فعلی نیز
کار ادامه پیدا کند.

جزئیات واردات و قیمت برنج
در آستانه ممنوعیت فصلی

واردات بیش از  ۵۵۰میلیون دالری ،افزایش ۴۷
درصدی قیمت برنج خارجی و  ۱۶۴درصدی ایرانی از
تغییرات مربوط به برنج در مدت اخیر و البته در آستانه
تصمیمگیری برای ممنوعیت فصلی واردات این کاال است.
بخشی از برنج مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین
شده و حدود دو سالی است که از لیست دریافتکنندگان
ارز  ۴۲۰۰تومانی کنار رفته و با ارز نیمایی وارد میشود.
تغییر نرخ ارز از جمله دالیل افزایش قیمت برنج وارداتی
بود و در تغییر قیمت آن از حدود  ۷۰۰۰تا  ۸۰۰۰تومان
تاکنون که به بیش از  ۴۲هزار تومان رسیده ،موثر بوده ولی
مسایل دیگری نیز مطرح است .تازهترین گزارش واردات
برنج نشان میدهد که در سه ماهه اول امسال از مجموع
واردات کاالی اساسی با شش میلیون تن به ارزش بیش از
 ۴.۵میلیارد دالر ،سهم برنج به  ۵۸۳.۶هزار تن به ارزش
بالغ بر  ۵۵۰میلیون دالر میرسد .این در حالی است که
در سال گذشته از مجموع واردات  ۱۹.۶میلیارد دالری
کاالهای اساسی سهم برنج ۱.۵ ،میلیون تن به ارزش
بیش از  ۱.۳میلیارد دالر بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۹
حدود  ۴۶درصد در وزن و  ۴۱درصد در ارزش افزایش
داشت .بررسی جریان قیمت کاالها در گزارش خردادماه
مرکز آمار نیز نشان میدهد که برنج وارداتی تا  ۴۷.۲درصد
نسبت به پارسال و  ۹.۸درصد در مقایسه با اردیبهشتماه
امسال گران شده است؛ به طوری که هر کیلو برنج خارجی
درجه یک در خردادماه سال گذشته به طور متوسط حدود
 ۲۴هزار و  ۷۰۰تومان بوده که در اردیبهشتماه امسال به
 ۳۳هزار و  ۲۰۰تومان و در خردادماه به متوسط  ۳۶هزار
و  ۴۰۰تومان رسیده ولی تا  ۴۲هزار تومان هم فروش
رفته است .در رابطه با وضعیت برنج ایرانی نیز این کاال
در خردادماه سال گذشته به طور متوسط  ۳۶هزار و ۸۰۰
تومان ،اردیبهشتماه امسال حدود  ۸۲هزار تومان و در
خردادما  ۹۷هزار و  ۳۰۰تومان فروخته شده و فروش آن
به بالغ بر  ۱۱۲هزار تومان هم رسیده است .بر اساس این
گزارش ،برنج ایرانی نسبت به اردیبهشتماه  ۱۸.۸و در
مقایسه با خردادماه پارسال  ۱۶۴.۲درصد گران شده است.
در آستانه ممنوعیت فصلی واردات برنج که از اول مردادماه
تا پایان آبانماه هر ساله اعمال میشود رایزنیهای زیادی
جهت لغو این ممنوعیت صورت گرفته و ظاهرا وعدههایی
از سوی وزارت جهاد کشاورزی وجود داشته اما هنوز رسما
در این رابطه اعالمی صورت نگرفته است .در سال گذشته
نیز به دلیل تبعات تورمی ناشی از اعمال ممنوعیت و عدم
تامین به موقع نیاز بازار ،درخواستهایی جهت عدم اعمال
این ممنوعیت وجود داشت که با آن موافقت نشد.

کشف انبار گندم احتکار شده
به ارزش  ۵۵۵میلیارد تومان

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی
وزارت جهاد کشاورزی گفت :اشد مجازات را برای محتکران
کاالهای اساسی وابسته به دولت و بخش خصوصی اجرا
خواهیم کرد .به گزارش وزارت جهاد کشاورزی ،مسعود
امرالهی در رابطه با کشف گندم احتکار شده در استان
اصفهان ،اظهار داشت :طی بازرسی که بازرسان وزارت جهاد
کشاورزی در استان اصفهان و با گزارشهای واصله در هفته
گذشته از احتکار گندم ،با همکاری سازمان اطالعات سپاه
با یک اَبراحتکار مواجه شدیم .وی ادامه داد :در یک انبار
 ۵۰هزار تن گندم احتکار شده بود که ارزش ریالی پرونده
آنکه به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده نزدیک به
 ۵۵۵میلیارد تومان است .امرالهی با بیان اینکه محتکرین
قوت مردم را هدف قرار دادهاند ،تصریح کرد :بازرسان ما
در سراسر کشور با همکاری بازرسین بسیج و دستگاههای
اطالعاتی به صورت شبانهروزی در حال فعالیت هستند.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت
جهاد کشاورزی تاکید کرد :اگر یک کارخانه یا تولیدی
کاالیی را احتکار کند ،بازرسان وزارت جهاد کشاورزی بدون
هیچ مماشات با آنها برخورد خواهند کرد و اشد مجازات
را برای محتکران کاالهای اساسی وابسته به دولت و بخش
خصوصی اجرا خواهیم کرد.

