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اخبار
وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

تدوین الیحه قانون جامع آبخیزداری
کشور تا دو هفته آینده

وزیر جهاد کشاورزی از تدوین الیحه قانون جامع
آبخیزداری کشور تا دو هفته آینده خبر داد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی« ،سید جواد ساداتینژاد»
در زمینه اهمیت آبخیزداری اظهار داشت :در سیل اخیر یکی
از موضوعات مهم بحث آبخیزداری و آبخوانداری بوده است،
بنابراین روز گذشته نشستی در دفتر معاون اول رئیس جمهور
با این موضوع برگزار شد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود :یکی از راه های مقابله با
سیالب ها این است که ما بتوانیم آبخیزداری و آبخوان داری را
در حوضه های باالدست سدها اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه وسعت حوضههای آبخیز کشور ۱۳۵
میلیون هکتار است که طی سالیان گذشته تا به امروز حدود
 ۳۵میلیون هکتار از آن کار آبخیزداری انجام شده است،
تصریحکرد :اگر حدود  ۹۰میلیون هکتار باقی مانده را براساس
روال جاری پیش ببریم زمان طوالنی  ۴۵ساله برای آبخیزداری
نیاز داریم که منطقی نیست ،بر این اساس باید در روند کار یک
تغییر مقیاس داشته باشیم.
ساداتینژاد ادامهداد :اگر بتوانیم در سال  ۱۰میلیون
هکتار آبخیزداری انجام دهیم می توانیم تا  ۱۰سال آینده همه
این هدف را اجرایی کنیم.
وی با اشاره به اینکه طبق تاکید رئیس جمهور در جلسه
هیات دولت ،در دو هفته آینده الیحه قانون جامع آبخیزداری
را به دولت ارائه خواهیم کرد ،خاطرنشانکرد :در این الیحه می
توانیم به هم افزاییهای الزم در حوضه آبخیز بپردازیم تا هم
گرایی و هم افزایی در این سیستم تبیین و اجرایی شود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت :رئیس جمهور بر مردمیسازی
آبخیزداری تاکید دارد و ما را موظف به حرکت به این سمت
حرکت کرد ،ظرفیتهایی که مشارکت مردمی را میطلبد
و قوانین بهرهبرداری از آب استحصال شده توسط سیستم
آبخیزداری در الیحه قانون جامع آبخیزداری لحاظ خواهد شد.
ساداتینژاد افزود :الزم است یک رهیافت جدید را در
حوضه آبخیزداری پیش ببریم و زیربخش های رفع بحران و
منابع مالی که برای جبران خسارات استفاده می شود می تواند
در اجرای آبخیزداری استفاده شود و در کنار مشارکت مردمی
در این الیحه قانونی گنجانده خواهد شد.
شائبه صدور کارتهای بازرگانی برای افراد غیرتاجر؛

ضرورت صحتسنجی
دارندگان کارت بازرگانی

به دنبال شائبه صدور کارتهای بازرگانی برای افراد
غیرتاجر با هدف استفاده از رای آنها در انتخابات اتاق بازرگانی،
ضرورت دارد درباره دارندگان کارت بازرگانی صحتسنجی
صورت بگیرد.
قرار است در اسفندماه سال جاری انتخابات اتاق بازرگانی
برگزار شود .طبق قوانین موجود ،فقط افراد دارای کارت
بازرگانی میتوانند در انتخابات اتاق شرکت کنند.
این در حالی است که طبق اخبار دریافتی ،مدیران فعلی
اتاق بازرگانی در برخی شهرها برای تضمین پیروزی خود در
انتخابات آتی ،اقدام به صدور بیرویه کارت بازرگانی برای
نزدیکان خود و افراد متفرقه کردهاند تا در انتخابات به آنها
رای بدهند.
به عنوان مثال شنیده شده در حالی که ترکیب فعلی اتاق
بازرگانی تهران مجموعاً با حدود  ۱۸۵۰رای در انتخابات سال
 ۱۳۹۷برنده شد ،در یک سال اخیر  ۱۰هزار کارت عضویت
جدید برای اتاق بازرگانی صادر کرده است.
این در حالی است که در شرایط کرونا که با تعطیلی
بسیاری از کسبوکارها نیز مواجه بودیم صدور حدود  ۱۰هزار
کارت عضویت امری بسیار مشکوک است و شبهه مهندسی
انتخابات در اسفند سال  ۱۴۰۱را به ذهن متبادر میسازد.
همچنین رئیس اتاق یکی از شهرهای شمالی با جعل
هویت تجاری برای افراد غیرتاجر ،برای بسیاری از خویشاوندان
خود کارت عضویت صادر کرده است .وی حتی برای ماد ِر
همسر ،خواهر همسر و خواهرزاده همسر و تعدادی از کارمندان
حقوقبگیر خود نیز کارت عضویت در اتاق صادر کرده تا در
انتخابات آتی از رای آنها بهره ببرد.
این در حالی است که مطابق قانون و مقررات ،اعضای اتاق
بازرگانی عالوه بر اینکه باید از شاخصهای یک تاجر برخوردار
باشند ،ضرورت دارد حق عضویت خود را رأساً و شخصا
پرداخت کنند که این فقره رعایت نشده است.
بنابراین ،ضرورت دارد شورای عالی نظارت ،سامانهای
را در وزارت صمت راهاندازی کند تا با تعیین شاخصهایی
برای تجار دارنده کارتهای عضویت و بازرگانی ،آنها را ملزم
به بارگذاری اسناد و مدارک تجارت و فعالیت اقتصادی خود از
قبیل آدرس محل کسبوکار ،پروانه بهرهبرداری و کسبوکار،
پروانه صادرات و واردات ،اسناد مالیات و واریز حق بیمه ،اسناد
واریز حقوق کارمندان و کارگران کند.
همچنین پیشنهاد میشود وزارت کار ،یارانه هر کسی
را که کارت عضویت و کارت بازرگانی دارد ،قطع کند .بدین
ترتیب افراد غیرتاجری که از کد ملی آنها سوءاستفاده شده و
به اسمشان کارت بازرگانی صادر شده اما هیچ تجارتی ندارند و
عموما هم از اقشار کمدرآمد جامعه هستند و در ازای دریافت
مبلغ ناچیز اجازه چنین کاری را دادهاند ،مشخص خواهند شد.

وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد؛

«قانون مولدسازی» ،مانعی بر سر راه اجرای قانون جهش تولید مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت :امروز
دستگاهها به موجب قانون مولدسازی زمین
برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و
شهرسازی قرار نمیدهند و امیدواریم به
دستور رئیس جمهور تا پایان شهریور ماه این
امر اتفاق بیفتد.
«رستم قاسمی» در مورد واگذاری
زمینهای دولتی بر اساس ماده  ۱۰قانون
جهش تولید مسکن ،افزود :فقط حدود چهار
درصد از این زمینها را در اختیار داریم.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور به همه
دستگاههای دولتی دستور داد تا وضعیت
زمینها حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین
تکلیف شود ،گفت :اگر واگذاری انجام
نشود ،سازمان ثبت به صورت یک طرفه
سند زمینهای مربوطه را به نام وزارت راه
و شهرسازی صادر میکند.
وزیر راه و شهرسازی بیانداشت:
نخستین مساله برای ساخت مسکن ،زمین
است که در این زمینه گزارشهای الزم به
رئیس جمهور ارائه شد.
به گفته قاسمی ،اراضی یک میلیون و
 ۵۰۰هزار واحد از زمینهای وزارت راه و
شهرسازی را در اختیار داریم و کار ساخت
این تعداد واحد مسکونی شروع شده است.
وی ادامهداد :اراضی نزدیک به یک
میلیون و  ۴۰۰هزار واحد از زمینهای راه و
شهرسازی در حال تغییر کاربری و الحاق به
شهرها در حوزه معاونت شهرسازی است که
باید تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شوند.
این عضو کابینه دولت سیزدهم
خاطرنشانکرد :اراضی مربوط به  ۲میلیون و
 ۸۰۰هزار واحد را تا پایان شهریورماه بهطور
قطع خواهیم داشت.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :در
مورد واگذاری زمینهای دولتی بر اساس ماده
 ۱۰قانون جهش تولید مسکن که هفتهزار و
 ۶۰۰فقره مورد مربوط به استانهای مختلف
است ،حدود چهار درصد را در اختیار داریم.

وی گفت :وجود قانون مولدسازی سبب
شده تا قانون جهش تولید مسکن با مشکالتی
در اجرا مواجه شود.
قاسمی توضیحداد :این قانون به
وزارتخانهها ،سازمانها و دستگاهها اجازه
میدهد تا از محل فروش زمین های مازاد
کسری اعتبارات خود را تامین کنند ،اما این
مانع موجب شد تاکنون دستگاهها زمین در
اختیار ما قرار ندهند و امیدواریم به دستور
رئیس جمهور تا پایان شهریور ماه این امر
اتفاق بیفتد.
وزیر راه و شهرسازی بیانداشت :پس از
اینکه زمین آماده میشود ،باید طراحیهای
الزم در زمین انجام شود که این مهم محقق
شده است.
وی اضافهکرد :مسکن مهر کار بزرگی در
کشور بود ،ما از تجربه مسکن مهر استفاده
کردیم و زمینه شهرسازی در نهضت ملی
مسکن را اساساً تغییر دادیم.
قاسمی اظهار داشت :از پایان شهریور
ماه برنامه تحویل را خواهیم داشت که در
شهرهای مختلف ایران انجام خواهد شد .باید
تعدادی واحد را هر ماه تحویل بدهیم و هر
ماه تعدادی دیگری را شروع کنیم.

مدیریت هماهنگ مرزی در مرزها باید به گمرک سپرده شود

اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده متوقف نشده است

رئیس کل گمرک ایران گفت :بر اساس ماده  ۱۲قانون امور گمرکی ،مدیریت هماهنگ
مرزی در مرزها باید به گمرک سپرده شود که این قانون اکنون مسکوت مانده است.
به گزارش گمرک ایران ،علیرضا مقدسی در یک برنامه تلویزیونی ،اجرایی نشدن ماده
 ۱۲قانون امور گمرکی را از مهمترین چالشهای گمرک دانست و اظهار کرد :بر اساس ماده
 ۱۲قانون امور گمرکی مدیریت واحد مرزی بین دستگاههای دخیل در امر تجارت در مرزها
با گمرک است که این قانون اکنون مسکوت مانده است.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره با اهمیت اجرای این قانون برای هماهنگی بیشتر
و تسهیل و تسریع و انضباط بخشی به تجارت خارجی افزود :اجرایی نشدن این قانون
سبب کندی در کار تجارت و عدم هماهنگی بین سازمانهای دخیل در امر تجارت و
تصمیمات موازی از سوی دستگاههای مختلف خواهد شد .بنابراین برای سرعت در کار
تجارت تصمیمات باید به طور متمرکز در یکجا و بر اساس ماده  ۱۲قانون امور گمرکی
توسط گمرک اتخاذ شود.
وی گفت :چنانچه این تصمیمات به طور متمرکز توسط یک سازمان انجام نشود،
سازمان مجری سیاستهای تجاری کشور در خط مقدم
گمرک نمیتواند به عنوان
ِ
اقتصادی کشور ،وظایف خود را به خوبی انجام دهد.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه در  ۱۰سال اخیر برای گمرک مجوز استخدام
صادر نشده است از سازمانهای متولی خواست برای استمرار در خدمات رسانی مطلوب و
به هنگام در این خصوص اقدامات الزم انجام شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت گفت :طرح درج قیمت تولیدکننده در
کنار مصرف کننده تا زمان رسیدن به اهدافی چون شفاف سازی و کاهش قیمت ها و ایجاد رقابت
با جدیت در دستور کار قرار دارد .محسن حسینلویی در مورد پروژه درج قیمت تولیدکننده در کنار
مصرف کننده ،اظهار کرد :پروژه درج قیمت تولید کننده در کنار مصرف کننده رویکرد اصلی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و دولت برای شفاف سازی قیمت بوده و منطبق با قوانین و مقررات مربوطه
باید صورت پذیرد و در خصوص پروژه اطالع رسانی قیمت از طریق سامانه جامع تجارت و سامانه
 ۱۲۴که یک پروژه مستقل از پروژه درج قیمت تولیدکننده است اقدامات به صورت مرحلهای صورت
میگیرد .مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی ،شبکههای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان افزود :در مرحله اول ،شناسه کاال به همراه قیمت تولیدکننده به صورت
فیلدهای غیرالزامی بوده و در مرحله بعد ثبت شناسه کاال و قیمت تولیدکننده در سامانه مذکور نیز
الزامی است .وی ادامه داد :پروژه شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده
باعث شد که بسیاری از کاالها که هیچ گونه قیمتی روی آنها درج نمیشد از قبیل لوازم خانگی ،لوازم
یدکی ،کاالهای وارداتی و … اطالع رسانی قیمت را به طور مناسب انجام دهند .حسینلویی تصریح
کرد :همچنین این پروژه اهدافی از قبیل شفاف سازی قیمتها ،ایجاد رقابت و کاهش قیمت ،سهولت
در مقایسه و انتخاب کاال و خدمات برای خریدار ،ارتقای اعتماد عمومی ،جلوگیری از سوءاستفاده و
اجحاف به مصرفکنندگان ،امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقههای تأمین و توزیع،
جلوگیری از انباشت و احتکار کاال و … داشته که تا تحقق کامل این اهداف ،پروژه مذکور با جدیت
در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

خاندوزی:

جذابیتهای مناطق آزاد را با مالیات بر ارزش افزوده زایل کردهایم

وزیر اقتصاد گفت :تکلیف به دولت برای
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ،با زایل
کردن جذابیتها و امتیازات این مناطق،
فعاالن اقتصادی را ناراضی کرده است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی،
سید احسان خاندوزی در نشست با اعضای
فراکسیون مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه
اقتصادی ،مجلس شورای اسالمی تأکید کرد:
ما به هیچ وجه موافق نبوده و نیستیم که
معافیتهای مناطق آزاد کاهش پیدا کند؛ آن
هم در حالی که همه دنیا دارند به این سمت
میروند که مناطق آزاد را جذابتر کنند.
وی با اشاره به مکلف شدن دولت برای
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق
قانون بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور ،گفت:
نظر کارشناسی ما این است که مناطق
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نباید
مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند،

چرا که اساساً مهمترین امتیاز منطقه آزاد،
معافیت مالیاتی این مناطق است.
وزیر اقتصاد یادآور شد :عم ً
ال تبصره
( )۱و ( )۳ماده  ۱۷قانون بودجه سال جاری،
به نحوی نگارش یافته که فعاالن اقتصادی
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی،
عم ً
ال باید دو بار مالیات بر ارزشافزوده بدهند.
خاندوزی بیان کرد :برای تخفیف این
مشکل ،ما آییننامهای را در هیات دولت
تصویب کردیم تا اصالحیهای بر ماده  ۱۷که
تبدیل به یک گرفتاری بزرگ در مناطق آزاد
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شده است،
اعمال شود.
وی ادامه داد :در این قانون ،صادرات
کاال از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به
مناطق آزاد نیز به مواردی چون «محصور
بودن»« ،داشتن تراز تجاری مثبت» و نیز
اینکه منطقه مزبور «مرکز جمعیتی» نباشد،
مشروط شده است ،در حالی که بر اساس
استعالم ما ،عم ً
ال هیچکدام از مناطق آزاد

شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرد:

ورود دو کشتی حامل  ۹۵هزار تن گندم
و روغن خام به بندر شهید رجایی

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالمکرد :دو فروند کشتی
اقیانوسپیمای حامل  ۹۵هزار و  ۵۰۰تن کاالهای اساسی طی
هفته گذشته در بندر شهید رجایی پهلو گرفتند.
به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدا) ،یکـی از
این کشتیها حامل  ۳۳هزار تن روغن خام خوراکی است که
عملیات تخلیه محموله آن آغاز شده و برای تصفیه و استحصال
روغن خوراکی در حال ارسال به کارخانجات روغنکشی است.
براساس این گزارش ،یک کشتی دیگر نیز حامل  ۶۲هزار
و  ۵۰۰تن گندم است که روز پنجشنبه هفته گذشته وارد
آبهای کشور شده و محموله آن در حال تخلیه از کشتی
است تا پس از بارگیری به مراکز ذخیرهسازی در سراسر کشور
ارسال شود.
برپایه این گزارش ،محمولههای روغن خام و گندم این
دو فروند کشتی از مجموع خریدهای شرکت بازرگانی دولتی
ایران است که برای تأمین نیازهای اساسی کشور و تنظیم بازار
کاالهای اساسی ،خریداری و از طریق بندر شهید رجایی وارد
کشور شده است.
گفتنی است ،بندر شهید رجایی یکی از مبادی اصلی
ورود انواع کاالهای اساسی به کشور است که سالیانه میلیونها
تن کاال از جمله گندم ،روغن خام ،برنج و شکر خام از طریق
این مبدأ وارد کشور میشود.

وی تاکید کرد :اساساً مسکن در کشور
یک ساله ساخته نمیشود و کسی نمیتواند
ادعا کند که میتواند مجتمعهای مسکونی را
در طول یک سال بسازد.
این مقام مسوول گفت :ما کار ساخت
 ۱.۵میلیون واحد را شروع کردیم که باید به
زودی آن را به  ۲میلیون واحد برسانیم.
شناسایی خانههای خالی
قاسمی در رابطه با شناسایی خانههای
خالی ،یادآور شد :موضوع قانون مالیات بر
خانههای قدیمی بسیار قدیمی است که در
دولتهای مختلف همواره این موضوع جزو
اقدامات بود ،اما در این دولت حدود ۶۰۰
هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی کردیم
و در اختیار مجموعه وزارت اقتصاد قرار دادیم
که کار بسیار بزرگ و بی نظیری است.
وی ادامهداد :ممکن است بخشی از
اطالعات ما اشتباه باشد اما قابل اصالح
است ،اگر اطالعات غلط باشد مردم میتوانند
اعتراض کنند.
قاسمی افزود :حدود  ۶۰هزار نفر از این
 ۶۰۰هزار نفر اعتراض کردند که اطالعات
سامانه درست نیست و ما منتظر هستیم
اطالعات جدید را وارد کنند؛ بر این اساس

اطالعات مورد بررسی قرار میگیرد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :ما
باید اطالعات همه مسکن کشور را داشته
باشیم که در سامانه وجود ندارد .قانون خود
اظهاری را مطرح کرده است و عنوان شده که
به صورت خود اظهاری مردم در این سامانه
ثبت نام کنند .اما گفته شده است اگر در
تاریخ مشخصی که زمان آن گذشته این
اتفاق نیفتد ابزارهایی بهکارگیری شود که
مردم در این سامانه ثبت نام کنند.
وی اظهار داشت :تاکنون  ۷۲میلیون نفر
اطالعاتشان در این سامانه ثبت شده است ،در
عمل این کار از شهریور ماه شروع شده ،در
این دولت تنها اتفاقی که افتاده حدود ۶۰۰
هزار واحد مسکونی خالی برای مالیات به
وزارت اقتصاد معرفی شده است .امیدواریم
مردم تا پایان سال همکاری کنند تا ما بتوانیم
سامانه را تکمیل کنیم.
قاسمی بیانداشت :آماری که در مورد
خانههای خالی وجود دارد دقیق نیست.
این آمار از یک میلیون تا  ۲.۵میلیون واحد
متفاوت است ،همچنین آماری که مربوط به
بانکها است را شناسایی کرده ایم و به وزارت
اقتصاد معرفی شدند.
وزیر راه و شهرسازی گفت :بر اساس
آماری موجود  ۳۰۰هزار بنگاه در کشور وجود
دارد که  ۱۳۰تا  ۱۴۰هزار بنگاه در سامانه
دارای کد رهگیری هستند.
وی تاکید کرد :اگر اطالعات کامل
موجود باشد ،حتی برای اجاره واحدهای
مسکونی میتوان تعیین تکلیف کرد ،از جمله
اینکه سال گذشته این مسکن متعلق به چه
کسی بوده ،چقدر اجاره داده شده است؟
قاسمی اضافهکرد :اگر قرار شده  ۲۵تا
 ۳۰درصد افزایش اجاره بها داشته باشیم.،
بالفاصله سامانه به ما هشدار و پیام
میدهد که این مسکن در سال گذشته به
چه قیمتی و امسال با چه قیمتی اجاره
داده شده است.

کشور ،حائز هر سه شرط به طور همزمان
نیستند.
وزیر اقتصاد گفت :همچنین ،نهتنها در
هیچ جایی از این قانون ،به خرید و فروش
کاال در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه
اقتصادی ،معافیت داده نشده ،بلکه در ماده
 ۲آن ،حتی همین معامالت را نیز مشمول
مالیات بر ارزش افزوده کرده است.
خاندوزی در بخش دیگری از این جلسه،
در پاسخ به درخواستی مبنی بر اختصاص
عوارض آالیندگی صنایع به خود استانها
و شهرستانهای میزبان نیز ،گفت :این جزو
دغدغههای جدی ما است که چرا مردم
یک شهر سختی و آلودگی را تحمل کنند،
اما عوارض آالیندگی آن ،در جای دیگری
مصرف شود.
وی بیان کرد :در این خصوص در
سازمان امور مالیاتی ،یک تیم کاری
مستقر شده که به طور مشخص ،وظیفه آن
بازگرداندن عوارض دریافتی صنایع آالینده به

شهر محل استقرار است.
وزیر اقتصاد اعالم کرد :به کمک این
گروه کاری ،تمام پروندههای مذکور را بررسی
کردیم و باالی  ۹۵درصد عوارض آالیندگی
دریافتی را به خود استانها برگرداندیم.
خاندوزی گفت :در مورد برخی صنایع
مثل نفت که عوارض آالیندگی یک شرکت،
دو یا چند استان را درگیر میکند نیز ،در
قانون پیشبینی شده که سازمان برنامه و
بودجه ،هیئتی را با دعوت از سازمان امور
مالیاتی تشکیل داده تا تفکیک سهم هر
استان را انجام دهند.

نبود نظارت در بازار ؛

پیش فروش غیرقانونی لوازم خانگی توسط یک برند معروف

در حالی پیش فروش لوازم خانگی که هنوز تولید نشده،
غیرقانونی است ،ولی یکی از برندهای مطرح لوازم خانگی
اقدام به پیش فروش  ۹۰روزه می کند و درصورت انصراف
مشتری هم حاضر به پرداخت پولش نیست.
با ممنوعیت واردات لوازم خانگی قرار بود فضا برای
توسعه این صنعت فراهم و تولیدکنندگان روند ارتقا کیفیت
محصوالت را در پیش بگیرند اما متأسفانه پس از ممنوعیت
واردات لوازم خانگی کیفیت تولید نه تنها ارتقا نداشته بلکه
بعضا افت کرده ،خدمات پس از فروش هم ضعیف شده است،
عالوه بر این یک واحد تولیدی که مدعی توانمندی باالیی

در تولید است تحویل کاال به مشتری را با تأخیر چند ماهه
انجام می دهد که همین امر سردرگمی خریداران را در بازار
به وجود آورده است.
این اقدام در حالی در بازار انجام می شود که براساس
اعالم سازمان حمایت به هیچ عنوان نمی توانند کاالیی که
موجود ندارند را پیش فروش کنند.
پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز
در این ارتباط می گوید :طبق قانون سازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،هیچ فروشگاه و مغازهای
حق ندارد کاالیی که در انبارش وجود ندارد را پیش فروش
کند و این امر تخلف محسوب میشود ،اگر فروشگاه یا
مغازهای چنین اقدامی را انجام داد ،خریدار میتواند شکایت
کند چرا که کار فروشگاه و مغازهدار غیرقانونی است ،فروشگاه
یا نمایندگی موظف است کاالیی که موجود دارد را به مردم
عرضه کند.
مشاهدات بازار نشان می دهد فروشگاه یا نمایندگی
های یک برند در برابر خواسته مردم برای خرید ساید بای
ساید ،آنها را ترغیب به خرید نوع دیگر کاالها میکنند و
میگویند ساید با تأخیر تحویل میشود و قیمت در زمان
تحویل که بعضاً  90روزه است به روز محاسبه میشود.

همچنین تأکید میشود که اگر قیمت تغییر کند ،خریدار
باید مابهالتفاوت قیمت را بپردازد .بدتر آن که این امکان به
خریدار داده نمیشود که در صورت عدم تمایل بتواند پول
خود را پس بگیرد چرا که فروشنده میگوید پول به حساب
کارخانه واریز شده و امکان برگشت پول نیست.
این گونه اقدامات و فضای انحصاری به وجود آمده در
صنعت لوازم خانگی باعث شده تا حقوق مصرف کنندگان
تضییع گردد و خبری هم از نظارت یکپارچه بر بازار نیست.
قرار بود با ممنوعیت واردات مردم از تولید ایرانی با کیفیت
استفاده کنند ،نه اینکه تولیدکننده به اجبار مصرف کنندگان
را به خرید کاالهای خود وادار کنند که از لحاظ کیفیت و
قیمت مورد رضایت مصرف کنندگان نیست.
هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در همین
ارتباط به خبرنگار تسنیم می گوید :تحویل کاالی مدت دار
یک بدعت در بازار لوازم خانگی است که باید با آن برخورد
الزم صورت گیرد .این تولیدکننده عضو انجمن ما نیست و
باید نسبت به این اقدامات پاسخگو باشد.
وی افزود :نباید با دریافت هزینه کاال آن را چند ماه بعد
تحویل مشتری داد آنهم در شرایطی که بازار در رکود بسر
می برد و موجودی انبارها هم مناسب است.

اخبار کوتاه

اتمام حجت وزیر
با ایرالینها جواب میدهد؟

در شرایطی برخی ایرالینها پس از ممنوعیت فروش
ارزی نرخ بلیت هواپیما به اتباع خارجی همچنان این کار را
انجام میدادند ،به نظر میرسد وزیر راه و شهرسازی با تاکید
دوباره بر این ممنوعیت با همه شرکتهای هواپیمایی اتمام
حجت کرد .از ابتدای تیر ماه امسال مسئله فروش بلیت
هواپیما به اتباع خارجی به صورت ارزی مطرح و اجرایی شد.
تصمیمی که در ابتدا با موافقت ضمنی سازمان هواپیمایی و
وزارت راه و شهرسازی مواجه شد اما پس از آنکه مخالفتها
از سوی وزارتخانههای میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی و امور خارجه اعالم شد و بسیاری از نمایندگان مجلس
نیز انتقاداتی نسبت به این تصمیم داشتند و خواستار لغو این
تصمیم شدند .رستم قاسمی-وزیر راه و شهرسازی -اعالم کرد
که فروش ارزی بلیت هواپیما به اتباع خارجی ممنوع است.
پس از این مخالفت از سوی وزیر راه و شهرسازی ،باز
هم از سوی برخی از مسافران خارجی اعالم شد که برخی
ایرالینها همچنان بر فروش ارزی نرخ بلیت هواپیما اصرار
دارند و سازمان هواپیمایی کشوری هم تاکید کرد اگر این
موضوع ادامه پیدا کند ،با متخلفان برخورد جدی خواهد کرد.
این کشمکشها به جایی رسید که حتی عبدالرضا
موسوی –رییس انجمن شرکتهای هواپیمایی -در نشستی
خبری اعتراض خود را نسبت به لغو این تصمیم اعالم کرد.
وی گفت :لغو شدن فروش ارزی بلیت هواپیما به اتباع خارجی
جزو عجایب بود چرا که در حال حاضر بلیت پروازهای داخلی
در آژانسهای هواپیمایی که در عراق دفتر دارند از  ۸۴تا ۱۰۰
دالر فروخته میشود در حالی که حدود  ۳۰دالر آن را به
ایرالینها بر میگردانند و بقیه آن در جیب واسطهها میرود.
موسوی افزود :از سوی دیگر وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی با فروش ارزی بلیت هواپیما به اتباع
خارجی به اتباع خارجی مخالفت کرد و همین مساله باعث لغو
این تصمیم شد در حالی که قیمت هر اتاق برای یک شب در
هتلها طی یکسال گذشته  ۲۰۰تا  ۳۰۰درصد افزایش یافته
است به عنوان مثال قیمت یک اتاق در هتلی  ۴یا  ۵ستاره در
سال گذشته حدود  ۸۰۰تا  ۹۰۰هزار تومان بود در حالی که
امسال به دو میلیون و  ۴۰۰هزار تومان رسیده است .از سوی
دیگر اگر یک مسافر خارجی با پاسپورت وارد هتلی شود به
نرخی ارزی با آن حساب میکنند اما تنها برای بلیت هواپیما
و فروش آن به نرخ ارزی آن هم جنجال و مخالفت میکنند.
با وجود این اعتراضات ،وزیر راه و شهرسازی در پاسخ
به سوالی درباره اینکه چرا برخی ایرالینها همچنان بلیت
پروازهای خود را به صورت ارزی به اتباع خارجی میفروشند،
تصریح کرد :فروش بلیت هواپیما به اتباع خارج به نرخ ارزی
ممنوع است و با چند ایرالین که اقدام به این کار کرده بودند
برخورد کردیم و آنها به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی
شدند .حاال با این اتمام حجت وزیر باید ببینیم در ادامه
ایرالینها چه واکنشی نشان خواهند داد و آیا بر تصمیم خود
اصرار خواهند کرد یا آنکه فروش ارزی بلیت هواپیما برای
همیشه پایان پیدا خواهد کرد.

امضای تفاهمنامه همکاری مشترک
برای توسعه صادرات به عمان

در راستای توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی ایرانی
به عمان و افزایش حجم مبادالت تجاری میان دو کشور،
تفاهمنامه همکاری مشترکی میان سازمان توسعه تجارت،
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و رئیس اتاق
مشترک بازرگانی ایران و عمان به امضا رسید .به گزارش
سازمان توسعه تجارت ،نشستی با حضور «علیرضا پیمانپاک»
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت« ،علی
رسولیان» معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی و «محسن ضرابی» رئیس اتاق
مشترک بازرگانی ایران و عمان در ساختمان سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزار شد .در این نشست
حاضران تفاهمنامه مشترکی را بهمنظور ارتقای سهم حضور
تولید کنندگان و صنعتگران کشور (مستقر در شهرکهای
صنعتی سراسر کشور) در نمایشگاههای تخصصی عمان،
توسعه نفوذ کاالهای غیرنفتی ایرانی در بازار عمان با هدف
افزایش حجم مبادالت تجاری دو کشور از طریق ارائه مشوقها
و حمایتهای یارانهای به شرکتهای توانمند تولیدی و یا
صادراتی در بخش خصوصی ایران امضا کردند .پیمانپاک در
خصوص جزئیات این تفاهمنامه گفت :اقدامات بسیاری خوبی
در خصوص بهبود و ارتقای ارتباطات میان اتاق بازرگانی ایران
و عمان صورت گرفته که بسیار موثر بوده است .وی با اشاره
به راهاندازی خط مستقیم دریایی میان دو کشور ایران و عمان
با حمایت دولت ،افزود :مسائل ضمانتی از قبیل بحث صندوق
ضمانت صادرات در مرحله ارائه خدمات است و نهایتا برای
استفاده از تمام ظرفیتها و امتیازاتی که در دولت برای توسعه
تجارت وجود دارد ،تالشهای موثر انجام پذیرفته است .رئیس
سازمان توسعه تجارت ،حمایتها و پشتیبانیهای سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی را یکی از این امتیازها
برشمرد و اضافه کرد :براساس این تفاهمنامه ،حمایتها
و برنامههایی که در دولت برای اعزام هیاتها و برگزاری
نمایشگاههای در کشور عمان صورت میگیرد ،هدفمندتر
خواهد شد .پیمانپاک همچنین با بیان اینکه یکپارچه کردن
برنامهها ،منظم کردن اهداف و استراتژیها در خصوص اعزام
هیاتها و برگزاری نمایشگاهها منجر به همافزایی بیشتر شده
و آثار مثبت و موثری در پیخواهد داشت ،گفت :امضای این
تفاهمنامه در راستای اقدامات کالن سازمان توسعه تجارت
است تا تمام اموری که در دولت در راستای توسعه و تجارت
است ،یکپارچه ،منظم و با برنامه شده و بیشترین تاثیر را در
تجارت با کشورهای همسایه در پی داشته باشد.

برگزاری پنجمین مزایده امالک و
مستغالت سازمان اموال تملیکی

سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعالم کرد:
پنجمین مزایده سراسری امالک و مستغالت این سازمان در
سال جاری از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت (ستاد) ،از
امروز برگزار میشود.
به گزارش سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ،آغاز
ارسال پیشنهاد قیمت از ساعت هشت صبح دیروز (دوشنبه،
هشتم مرداد ماه  )۱۴۰۱بوده که همزمان اطالعات مربوط به
این مزایده در سایت سازمان و سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت منتشر خواهد شد؛ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت
نیز تا ساعت  ۲۴روز چهارشنبه  ۱۹این ماه خواهد بود.
شایان ذکر است قیمت پیشنهادی متقاضیان باید باالتر از
قیمت پایه کارشناسی باشد.
بر این اساس ،بسته پیشنهادات نیز ساعت  ۱۴روز شنبه
( ۲۲مرداد ماه) در محل سازمان مرکزی ،رمزگشایی و در
همان روز نیز برندگان مزایده اعالم میشوند .حضور متقاضیان
در جلسه رمزگشایی پیشنهادات بالمانع است.

