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اخبار
معاون وزیر صمت:

دستکاری در قیمتها را نمیپسندیم

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت،
معدن و تجارت گفت :مداخلهها مهمترین عامل در تغییر
فضای سرمایهگذاری بخش معدن است و مهمترین برنامه
وزارتخانه در این زمینه ،خروج از مداخالت است.
«سید رضا محتشمیپور» دیروز در حاشیه افتتاح
یازدهمین همایش و نمایشگاه بینالمللی فرصتهای
سرمایهگذاری در معادن ایران در جمع خبرنگاران افزود:
امروز شاهد شرایطی هستیم که سرمایهها از بخش معدن
به بخش فرآوری مهاجرت کرده است.
وی بیانداشت :برای خروج از این شرایط با مشکالت
جدی مواجهیم و فشار زیادی از برخی بخشها به وزارتخانه
وارد میشود که به قیمتگذاری و دستکاری در قیمت
محصوالت معدنی بازگردیم؛ اما این موضوع را نمیپسندیم.
معاون وزیر صمت همچنین درخصوص واردات
ماشینآالت معدنی ،گفت :مسیری که در چند سال گذشته
در این زمینه دنبال شد و حمایت از یکی دو کارخانه
داخلی ،منجر به محدودیتهای جدی برای بخش معدن
شد.
وی ادامهداد :این محدودیتها در چند سال گذشته
سبب تراکم نیازها و همچنین انباشت ماشینآالت غیرفعال
روی دست معادن شد.
محتشمیپور خاطرنشانکرد :امروز شرایط عوض شده
و محدودیتها از روی بسیاری ماشینآالت برداشته شده
است و آمارها نیز نشان میدهد حجم تامین نیاز از طریق
واردات نسبت به سالهای گذشته رشد داشته است.
وی اضافهکرد :معادن بهویژه معادن کوچک میتوانند
نسبت به تامین مالی برای خرید ماشینآالت ساخت داخل
از طریق صندوق فعالیتهای بخش معدن اقدام کنند.
این مقام مسوول اظهار داشت :این سیاست که
تعرفههای باال برای ورود ماشینآالت در نظر گرفته شده و
سپس از طریق مواد  ۱۰۹و  ۱۱۰قانون معدن بخواهسمیبه
واردکنندگان تخفیف بدهیم ،پتانسیل ایجاد فساد دارد و
باید به سمت کاهش تعرفهها برای واردات تجهیزات مودر
نیاز و خطوط تولید برویم.
وی خاطرنشانکرد :برای حمایت از ساخت داخل نیز
راههای زیادی وجود دارد که آخرین آنها ممنوعیتهای
وارداتی است.

بالگرهای قاچاق به میدان میآیند!

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و
نساجی و پوشاک ایران گفت :قاچاقچیان در فضای مجازی
صفحه دارند ،تبلیغ میکنند و حتی انتقال کاالی قاچاق
کانتینری را در صفحات خود به نمایش میگذارند و کم کم
بالگرهای قاچاق ایجاد میشوند.
مجید افتخاری اظهار کرد :مرز وقاحت در بخش قاچاق
پوشاک از حد خود گذشته و برنامهای هم برای مقابله با
آن وجود ندارد .قاچاقچیان در فضای مجازی صفحه دارند
و تبلیغ میکنند و قیمت و کاال ارائه میدهند .حتی انتقال
کاالی قاچاق کانتینری را در صفحات خود به نمایش
میگذارند و کم کم بالگرهای قاچاق ایجاد میشوند.
وی با بیان اینکه اطالعات قاچاقچی از جمله شماره
تماس در این صفحات در دسترس است ،تصریح کرد :در
حال حاضر قاچاقچی به طور محرز خودش را معرفی و
فعالیت میکند و مشخص نیست در این شرایط سیستم
امنیتی دقیقاً چه کار میکند .برداشت من این است دولت
برنامهای برای صنعت پوشاک ندارد.
افتخاری با بیان این که قاچاق به باالترین حد
یک دهه اخیر در سطح عرضه رسیده است ،گفت :در
حال حاضر بیش از  ۵۰درصد ظرفیت تولید پوشاک در
کشور خالی است .تنوع قاچاق پوشاک هم پیچیده شده و
روشهای مختلف از جمله فروش آنالین ،کاالی استوک،
تاناکورا ،بنگالدشی ،کانتینری ،مسافری و امثال آن را شامل
میشود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک
و نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه در این شرایط
تولیدکنندگان هر روز با محدودیتهای جدید مواجه
میشوند ،تصریح کرد :همچنین نگرانی از حجم نوین قاچاق
از حوزه اوراسیا به کشور وجود دارد .قب ً
ال هم پیشبینی
شده بود که بنگالدش سهم اساسی از بازار ایران خواهد
گرفت .سفیر این کشور در نمایشگاههای مختلف در حال
رایزنی برای ایجاد راه تجاری بین بنگالدش و ایران بود ،اما
آن زمان کسی توجه نکرد و االن هم دیگر نمیتوان جلوی
آن را گرفت .در مورد اوراسیا هم اگر توافقنامه مشترکی در
حوزه پوشاک نوشته شود و تعرفه واردات پوشاک از اوراسیا
آزاد شود ،مشابه تعرفه ترجیحی سال  ،۱۳۹۱مسیر واردات
قاچاق خواهد شد .در این صورت مرگ صنعت پوشاک فرا
میرسد ،چرا که دیگه هیچ کنترلی نخواهد بود.
وی با بیان اینکه کشتی صنعت پوشاک سوراخ شده
و در حال غرق شدن است و نگرانی نسبت به ریزش
تولیدکنندگان و تمایل آنها به سمت قاچاق وجود دارد،
اظهار کرد :یکی از مشکالت اساسی کاالهای قاچاق برای
مصرف کننده این است که مشخص نیست چه الیافی در آن
استفاده شده و بهداشتی هستند یا نه و به صورت کیلویی
مبادله میشود.

کاهش  ۵درصدی قیمت سس مایونز از
اول مهر

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران در نامهای به
اعضای این سندیکا اعالم کرد که قیمت سس مایونز از اول
مهر پنج درصد کاهش پیدا میکند.
محمد میر رضوی در نامهای به اعضای این سندیکا
به نامه مدیر کل صنایع غذا و دارو وزارت صنعت ،معدن
و تجارت (صمت) مبنی بر درخواست تعدیل قیمت انواع
سس مایونز به دلیل کاهش قیمت روغن اشاره کرده است.
او در این نامه گفته که در جلسهای با حضور تعدادی
از تولیدکنندگان مطرح کشور مقرر شده در راستای حمایت
از مصرفکننده و همراهی با سیاستهای کالن دولت ،از
اول مهر ماه سال جاری انواع فرآوردههای سس مایونز تا
پنج درصد کاهش قیمت داشته باشند.
گفتنی است ،انجمن صنفی صنایع روغن نباتی از
کاهش  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت انواع روغن نباتی از ۱۱
مردادماه خبر داده بود.
البته در اردیبهشت امسال در راستای اصالح نظام
پرداخت یارانهای قیمت چهار قلم کاالی اساسی شامل مرغ،
تخم مرغ ،روغن و لبنیات تغییر کرد .بر این اساس قیمت
روغن مایع  ۸۱۰گرمی سرخ کردنی برای مصرف کننده به
 ۶۲هزار تومان و روغن مایع آفتاب گردان  ۸۱۰گرمی پخت
و پز به  ۶۳هزار تومان رسید.

رئیس اتاق تهران :برنامه ششم ناکام ماند ؛

خروج  ۴۵میلیارد دالر سرمایه از کشور

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه
اهداف برنامه ششم توسعه محقق نشد ،گفت:
طبق اعالم بانک مرکزی در  ۵ساله برنامه
ششم ،در خوشبینانه ترین حالت  ۴۵میلیارد
دالر سرمایه از کشور خارج شده است.
مسعود خوانساری دیروز در جلسه هیأت
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه اظهار
کرد :از جمله بندهای مهم در برنامه هفتم
توسعه ،پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با
نرخ رشد اقتصادی متوسط  ۸درصد در طول
برنامه و با تاکید بر افزایش بهره وری کل
عوامل تولید و تک رقمی کردن تورم طی ۵
سال آینده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به برنامه
ششم توسعه اشاره کرد و افزود :هدف
گذاری در برنامه ششم برای رشد اقتصادی،
 ۴۶.۹درصد بود اما آنچه محقق شد ۳.۴۴
درصد بود .از سویی دیگر شاهد بودیم که
میانگین رشد سالیانه تورم باال بود به گونهای
که قیمتها در طول پنج سال معادل ۴.۷۶
درصد برابر شده که نشان دهنده وضعیت
بسیار نابهنجار و عدم ثبات اقتصادی در
کشور است.
وی تاکید کرد :این امر موجب عدم
صرفه اقتصادی در بخشهای مولد بوده و
سرمایهها را به سمت بخشهای غیرمولد
سوق داده است.
خروج ساالنه  ۹میلیارد دالر سرمایه از
کشور در خوشبینانه ترین حالت
خوانساری ادامه داد :وضعیت تشکیل
سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل
رشد اقتصادی در سالهای گذشته کاهش
شدیدی یافته است و فقط خروج سرمایه
طبق اعالم بانک مرکزی در  ۵ساله ۴۵
میلیارد دالر یعنی ساالنه بیش از  ۹میلیارد
دالر بوده است .البته با توجه به اینکه بخشی
از اقتصاد ما غیرشفاف است بنابراین یقیناً
رقم خروج سرمایه بیش از  ۹میلیارد دالر
در سال است.
وی اضافه کرد :به عالوه میزان موجودی

سرمایه در سالهای گذشته کاهش یافته
است ،به نحوی که در سالهای اخیر میزان
جذب سرمایه جدید تکافوی میزان سرمایه
موجود را در کشور نکرده است ،در حالی که
بر اساس اهداف در نظر گرفته شده در برنامه
ششم موجودی سرمایه باید ساالنه ۲۱.۴
درصد رشد پیدا میکرد که در عمل در طول
برنامه پنج ساله ششم  ۲۸.۸درصد کاهش
داشته است یعنی ساالنه معادل  ۵.۷۶درصد
کاهش یافته است.
رشد بهره وری صفر بوده است
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به
وضعیت رشد بهره وری ،گفت :رشد بهره وری
از دو طریق حاصل میشود یکی از طریق
تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم
اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از
سرمایهها و نهادهایی که در اختیار است.
در برنامه ششم مقرر بوده است که رشد
سالیانه بهره وری معادل  ۲.۸درصد باشد
که متأسفانه در طول برنامه پنجم توسعه
ششم رشدی برابر صفر داشته است .این
امر نشان دهنده این امر است که در اقتصاد
ایران بسیاری از ساختارهای موجود مشوق
بهره وری نبوده و یا حداقل ساز و کار با بهره
ور نیست.
وی اظهار داشت :بهره وری بنگاهها

از طریق نوآوری ،بهبود فرآیندها ،آموزش
نیروی انسانی ،مدیریت هزینهها ،انتقال
فناوری و نظایر آن افزایش مییابد و در
نهایت منجر به افزایش بهره وری در کل
اقتصاد میشود.
پرداخت  ۷۶میلیارد دالر سوبسید
انرژی در سال
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد:
سهم باالی بخش عمومی در اقتصاد ایران با
توجه به کمبود بهره وری و کارایی در بخش
عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب
کاهش رشد بهره وری شده است.
وی گفت :ساختار سیاستهای حمایتی
به گونهای است که انگیزه افزایش راندمان را
در بخشهای مختلف اقتصاد از بین میبرد.
مداخله قیمتی دولت و پایین نگه داشتن
قیمتها در بخشهای تولیدی و مخصوصاً
انرژی باعث عدم توجه به انرژی نو در کشور
در مقایسه با سایر کشورها شده است به
نحوی که در سال  ۲۰۱۴سهم تولید ایران
از مجموع تولید انرژیهای نو در ایران کمتر
از یک دهم درصد بوده است و در مقابل
کشورهای هند  ۱۱درصد برزیل  ۶درصد و
پاکستان  ۶درصد سهم داشته است.
خوانساری افزود :افزایش بهره وری
انرژی در بخشهای خانگی ،حمل و نقل و

صنعت نیز کام ً
ال وابسته به اصالح قیمتها
در بازار انرژی است .برآورد سازمان برنامه و
بودجه این است که  ۷۶میلیارد دالر سوبسید
انرژی در سال پرداخت میکنیم.
افت شدید سرمایه اجتماعی در طول
برنامه ششم
وی در ادامه اظهار کرد :اگر به صورت
خالصه جمع بندی کنیم در برنامه ششم
توسعه ناکام بوده ایم؛ در طول این برنامه با
افت شدید سرمایه اجتماعی مواجه شدیم و
این امر باعث شده که سرمایه گذاری کاهش
یابد و یا سرمایه گذاریهای صورت گرفته در
بخشهای غیرمولد انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود :از
سویی دیگر شاهد خروج سرمایه بودیم که
آفت بزرگی بوده که همچنان هم ادامه داشته
است .همچنین خروج نیروهای زبده کشور
را شاهد بودیم که فقط در سال گذشته
 ۱۶۰متخصص قلب از کشور خارج شده
اند .متأسفانه در همه بخشها چنین روندی
وجود داشته است.
خوانساری گفت :مدیریت غلط در
مباحث اقتصادی ،تصدی گری دولت و اقتصاد
دولتی ،تحریم و عدم انتقال تکنولوژیهای
جدید که باعث کاهش راندمان و کاهش بهره
وری شده است از جمله عواملی هستند که
موجب شده روز به روز بازار رقابتی را در
جهان از دست بدهیم.
وی افزود :تحریم عالوه بر هزینههای
باالیی که برای واردات و صادرات به وجود
آوردهف موجب عدم النفع هایی برای اقتصاد
نیز شده است که شاید رقم این عدم النفع
ها ساالنه بیش از  ۱۰۰ها میلیارد دالر باشد.
تنها در ارتباط با رقم صادرات خدمات فنی و
مهندسی که ساالنه  ۵میلیارد دالر داشتیم،
در سال گذشته به  ۳۰۰تا  ۴۰۰میلیارد
دالر رسیده است .خوانساری تاکید کرد :لذا
مسئوالن و هیأت دولت برای اجرای برنامه
هفتم باید قطعاً ناکامیهای برنامه ششم را
در نظر داشته باشند تا به اهداف برنامه هفتم
دسترسی یابند.

درخواست برای افزایش قیمت شیر و گوشت

از ساخت شهرهای جدید در استان تهران چه خبر؟

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه صادرات دام سنگین
مجوز گرفت اما به دلیل تعرفه باال اجرایی نشد ،گفت :سران سه قوه باید در این زمینه
تصمیم گیری کند.
سید احمد مقدسی گفت :صادرات دام زنده سنگین به دلیل اینکه عوارض صادراتی
برای هر کیلوگرم از آن  ۱۶هزار و  ۷۰۰تومان تعیین شده بود ،عملیاتی و اجرایی نشد.
وی اضافه کرد :با توجه به اینکه این مساله در بودجه ذکر شده امکان حذف آن وجود
ندارد و سران سه قوه باید درباره آن تصمیم گیری کنند که زمان بر است البته ما این
مساله را دنبال میکنیم.
مقدسی درباره اینکه گفته شده قرار است  ۳۱شهریور ماه قیمت برخی از کاالهای
اساسی تغییر کند و نرخ جدید اعالم شود و آیا درباره شیرخام و گوشت قرمز نیز چنین
موضوعی مطرح است؟ گفت :ما درخواست افزایش قیمت شیرخام و گوشت قرمز را داده
ایم.
وی درباره اینکه چه رقمی مد نظر تولیدکنندگان بوده است؟ ،افزود :فع ً
ال پیشنهادی
راجع به قیمت داده نشده ،فقط درخواست را مطرح کرده ایم و اگر نظر مسئوالن مربوطه
مثبت باشد آن زمان به آنالیز قیمتها میپردازیم و نرخ پیشنهادی خود را اعالم خواهیم
کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :شهرهای جدید خوارزمی ،فردوس و اعتمادیه در استان
تهران مراحل بررسی در شورای برنامهریزی استان و حوزه تقسیمات کشوری را طی میکنند؛
مهرگان قزوین ،گلمان آذربایجان غربی و تابناک فارس هم منتظر تصویب هیات دولت هستند.
علیرضا جعفری اظهار کرد :در حال حاضر سه شهر جدید مهرگان در استان قزوین ،گلمان در
آذربایجان غربی و تابناک در استان فارس ،مراحل مصوبات هیات دولت را سپری میکنند .وی
افزود :همزمان طرح جامع ،طرح تفصیلی و آمادهسازی شهرهای مذکور را پیگیری میکنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح شهر جدید نیشتمان در کردستان گفت :امیدواریم
با شروع فعالیت در شهرهایی که اخیرا مراحل تاسیس آنها سپری میشود بتوانیم ظرفیتهای
سکونتگاهی جدیدی را اضافه کنیم .جعفری درباره جدیدترین وضعیت مراحل اجرای سه شهر
جدید در استان تهران گفت :برای تهران سه شهر جدید خوارزمی ،فردوس و اعتمادیه را داریم
که طرح خوارزمی و فردوس آماده شده و در دستور کار شورای برنامهریزی استان قرار گرفته
است .انشاءاهلل بعد از تصویب برای شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال میشود و عملیات
اجرایی آغاز خواهد شد .مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تصریح کرد :درخصوص
«اعتمادیه» هم با توجه به بررسیهایی که باید در حوزه تقسیمات کشوری انجام شود منتظر
تعیین تکلیف موضوع در منطقه غرب استان تهران هستیم .بعد از اینکه تکلیف این قضیه روشن
شد کارهای مربوط به اعتمادیه را نیز دنبال میکنیم.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

کاهش مالیات حقوق بگیران در صورت تداوم مبارزه با فرارهای مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گفت :با استمرار برخورد قاطع با فرارهای
مالیاتی و ریشه کنی این پدیده ،عم ً
ال زمینه
افزایش معافیت مالیات بر حقوق بگیران
میسر میشود.
به گزارش سازمان امور مالیاتی ،داوود
منظور با بیان اینکه افزایش درآمدهای
مالیاتی عمدتاً با تکیه بر کوشش مالیاتی و
تداوم مبارزه با فرار مالیاتی محقق خواهد
شد گفت :نباید به پرداخت کنندگان منظم
مالیات در اقتصاد از جمله بخش حقوق بگیران
و مشاغل و اقشار ضعیفتر ،فشار مالیاتی وارد
شود .وی با تاکید بر ضرورت اشراف کامل
سازمان مالیاتی بر کلیه فعالیتهای اقتصادی
گفت :بدیهی است اشراف اطالعاتی نظام
مالیاتی بر فعالیتهای اقتصادی از مرحله
تولید تا مرحله مصرف کننده نهایی است که
میتواند مانعی در برابر مودی برای کتمان
درآمد و اقدام به فرار مالیاتی به وجود بیاورد.
منظور افزود :افرادی که با روشها و
ترفندهایی مانند کارت به کارت کردن،
دریافت سکه و دالر و … در تالش برای
کتمان درآمد و نپرداختن مالیات هستند،
در حقیقت حقوق عامه را نادیده میگیرند.
چرا باید صاحبان برخی مشاغل از پرداختن
مالیات ممانعت کنند و کارمندان و حقوق

بگیران با درآمد ثابت به صورت منظم مالیات
بپردازند؟ باید عدالت مالیاتی برقرار شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
به تصویب دستورالعمل اجرایی تفکیک
حسابهای شخصی از تجاری در شورای پول
و اعتبار و اعالم آن توسط بانک مرکزی در
آینده نزدیک اشاره کرد و گفت :بر اساس
این دستورالعمل حسابهایی که توسط
فعال اقتصادی به عنوان حساب تجاری اعالم
میشود ،مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد
چرا که تراکنشها و هرگونه واریزی به این
حسابها به عنوان درآمد و فروش مؤدی
تلقی میشود مگر اینکه خالف آن ثابت شود.
منظور افزود :تمام فعاالن اقتصادی باید
حسابهای تجاری و شخصی خود را تعیین
تکلیف کنند و اگر فردی از حساب شخصی
برای کار تجاری استفاده کند ،شناسایی شده
و مورد رسیدگی قرار میگیرد که این امر
نیز به نوبه خود در راستای شفاف سازی
فعالیتهای اقتصادی و عدم کتمان درآمد و
اقدام به فرار مالیاتی ،نقش به سزایی خواهد
داشت .وی تکمیل پایگاه اطالعات مودیان
بر اساس ماده  ۱۶۹و  ۱۶۹مکرر قانون
مالیاتهای مستقیم را یکی از محورهای مهم
عملیاتی برای هوشمندسازی نظام مالیاتی و
کاهش فرار مالیاتی برشمرد و گفت :با تکیه

بر اطالعات این پایگاه و همچنین بررسی
صورت معامالت فصلی اشخاص قادر به
سنجش فعالیت اقتصادی مودیان خواهیم
بود .منظور با بیان اینکه در وصول مالیات
بخش رسمی اقتصاد که شناسایی شده
نباید تحت فشار باشد افزود :سازمان امور
مالیاتی در دوره جدید توجه خود را بر روی
بخشهای خاکستری اقتصاد که شناسایی
نشده اند متمرکز کرده و به دنبال کاهش
فشار از مودیان شناسایی شده و افزایش و
اعمال فشار بر مودیان شناسایی نشده است.
وی با بیان اینکه تکریم و حمایت از
مودیان خوش حساب و مودیانی که به موقع
به تکالیف قانونی خود عمل میکنند ،یک
اصل و ضرورت است ،گفت :با برنامه ریزی
های به عمل آمده ،اجازه سو استفاده به
کسانی که به اشکال مختلف درصدد فرار
مالیاتی یا اجتناب از پرداخت مالیات هستند
را نمیدهیم .رئیس کل سازمان امور مالیاتی
کشور با تاکید بر ضرورت مبارزه جدی
با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید
برای برقراری عدالت مالیاتی گفت :با اجرای
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
که کمک شایان توجهی به هوشمند شدن
فرآیندها و تشخیص عادالنه و واقعی درآمد
اشخاص مینماید ،فرار مالیاتی به میزان قابل

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران با انتقاد از لغو
ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج در فصل برداشت ،گفت:
واردات در این مقطع ،باعث کاهش قیمت این محصول نخواهد
داشت.
جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران
افزود :در سالهای گذشته برای وارد نشدن لطمه روحی و روانی
به کشاورزان ،حمایت از تولید ،تولیدکنندگان و جلوگیری از
برخی از سوء استفادهها در این عرصه به خصوص اختالط برنج
ایرانی با برنج خارجی ،ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج در فصل
برداشت مصوب شده بود که متاسفانه امسال این ممنوعیت لغو
شد .علیزاده شایق اظهار داشت :برنجهای خارجی که در همین
مدت وارد کشور شده با برنجهای خوب و مرغوب داخلی مخلوط
و به نام برنج ایرانی در بازار به فروش میرسد و واردات برنج در
این چهار ماهه هرگز روی قیمت برنج اثر نخواهد گذاشت و باعث

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران:

ارزش ذخایر معدنی کشور
افزون بر  ۷۷۰میلیارد دالر است

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت :ایران
هفت درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار داشته و جزو
 ۱۴کشور برتر جهان از نظر ذخایر معدنی است که ارزش
ذخایر آن بیش از  ۷۷۰میلیارد دالر تخمین زده می شود.
«رضا بسطامی» دیروز در جریان یازدهمین همایش
و نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معادن
ایران اظهار داشت :بخش معدن کشور همواره از جذابیت
های الزم برای سرمایه گذاران برخوردار بوده اما با موانع نیز
در این مسیر همراه بوده است سازمان نظام مهندسی معدن
های کشور در تالش است با توجه به ارتباطات گسترده با
مسئوالن دولتی و همچنین با فعاالن بخش معدن و صنایع
معدنی نسبت به شناسایی و رفع موانع اقدام کند.
بسطامی با بیان اینکه سابقه معدنکاری در کشورمان
به  ۳۵۰۰سال پیش از میالد مسیح بر میگردد ،ویژگیهای
معدنکاری را غیر قابل تجدید بودن ذخایر ،ریسک باالی
عملیات اکتشاف و ماهیت سخت و خشن این کار برشمرد.
وی بیان داشت :سازمان نظام مهندسی معدن تشکلی
است که امروز بیش از  ۴۴هزار عضو حقیقی و حقوقی در
سرتاسر کشور دارد و تاکنون  ۲۵درصد این افراد موفق به
دریافت پروانه اشتغال در رستههای مختلف شده اند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران تاکید
کرد :ارائه دستاوردهای تولیدکنندگان و صنعتگران
معدن ،معرفی فرصتها و ظرفیتهای سرمایه گذاری و
سرمایهپذیری ،یافتن بازارهای جدید و توسعه صادرات،
تالش برای رونق و توسعه تولید ملی ،بهبود فضای کسب و
کار و معرفی ظرفیتهای معدنی کشور ،جهتدهی سرمایه
های داخلی و خارجی به بخشهای معدن ،انتقال دانش و
فناوری نوین و همچنین ایجاد زمینه رقابت سازنده بین
شرکتها ،از جمله اهداف برپایی یازدهمین همایش و
نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و
صنایع معدنی ایران است.
یازدهمین همایش و نمایشگاه بینالمللی فرصتهای
سرمایهگذاری در معادن ایران با حضور نمایندگانی از ۲۵
کشور جهان افتتاح شد و آغاز بهکار کرد که از امروز تا
 ۳۱شهریورماه هر روز از ساعت  ۱۰تا  ۱۷در شبستان
مصلی بزرگ امام خمینی (ره) آماده بازدید عالقهمندان
خواهد بود.
در  ۸ماهه نخست سال جاری میالدی؛

تجارت ایران و چین
از  ۱۱میلیارد دالر گذشت

تجارت ایران و چین در ۸هشت ماهه نخست سال
جاری میالدی  ۱۹درصد رشد کرد و به  ۱۱میلیارد و ۱۶۰
میلیون دالر رسید.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین
نشان میدهد مبادالت تجاری این کشور با ایران در هشت
ماهه نخست سال جاری میالدی با رشد  ۱۹درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به  ۱۱میلیارد و
 ۱۶۰میلیون دالر رسیده است.
ارزش مبادالت دو کشور در ماههای ژانویه تا اوت سال
قبل بالغ بر  ۹میلیارد و  ۳۴۴میلیون دالر اعالم شده بود.
واردات چین از ایران در  ۸ماهه نخست  ۲۰۲۲با رشد
 ۱۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده
و به  ۴میلیارد و  ۹۴۶میلیون دالر رسیده است .چین در
مدت مشابه سال قبل  ۴میلیارد و  ۳۴۴میلیون دالر کاال
از ایران وارد کرده بود.
صادرات چین به ایران در ماههای ژانویه تا اوت امسال
نیز با رشد  ۲۴درصدی مواجه شده و به  ۶میلیارد و ۲۱۴
میلیون دالر رسیده است .چین در ماههای ژانویه تا اوت
سال قبل  ۵میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده بود.
بر این اساس تراز تجاری دو کشور در  ۸ماهه نخست
سال جاری میالدی به میزان  ۱میلیارد و  ۲۶۸میلیون دالر
به نفع چین بوده است .بر اساس این گزارش چین در ماه
اوت سال جاری  ۱میلیارد و  ۱۴میلیون دالر کاال به ایران
صادر و  ۴۷۶میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده است.
صادرات چین به ایران در این ماه  ۳۶درصد افزایش یافته
اما واردات این کشور از ایران  ۳۳درصد نسبت به ماه اوت
سال  ۲۰۲۱کاهش داشته است.
مقام مسئول در وزارت راه:

توجهی کاهش خواهد یافت .وی با اشاره به
پیگیریهای صورت گرفته جهت تحوالت
بنیادین در زیرساختهای فناوری اطالعات
و ایجاد پایگاه جامع اطالعات مودیان مالیاتی
گفت :با افزایش اشراف اطالعاتی نظام مالیاتی
طی دوره اخیر چند باند و شبکه بزرگ فساد
و فرار مالیاتی نیز کشف شده و برخی از آنها
اطالع رسانی شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
خاطرنشان کرد :فرار مالیاتی عموماً به
سه شکل اساسی یعنی عدم ثبت نام به
عنوان مؤدی مالیاتی ،کتمان درآمد و ثبت
هزینههای غیرواقعی صورت میپذیرد و با
توجه به گسترده بودن فرار مالیاتی در کشور،
عزم جدی و اراده قاطع سازمان امور مالیاتی
و همکاری و تعامل دستگاههای نظارتی از
جمله قوه قضائیه و پلیس امنیت اقتصادی
برای برخورد با جرایم اقتصادی و فساد اداری
یک ضرورت است.

واردات در فصل برداشت قیمت برنج را کاهش نمی دهد
کاهش قیمت برنج نمیشود ،چون برنج وارداتی و برنج تولید
داخل هر کدام مشتری خاص خود را دارند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران در ادامه افزود :کشت
غالب برنج در سه استان گیالن ،مازندران و گلستان متمرکز
است  ،از مجموع افزون بر  ۶۰۰هزار هکتار اراضی شالیزار در
ایران  ۵۰۰هزار هکتار در شمال کشور واقع شده و میزان تولید
برنج طی سال جاری در سه استان گیالن ،مازندران و گلستان
دو میلیون و  ۲۰۰هزار تا دو میلیون و  ۲۵۰هزار تن است که
پیش بینی میشود  ۲۰۰هزار تن برنج دیگر از طریق کشت دوم
(راتون) در دو استان گیالن و مازندران تولید شود.
علیزاده شایق با انتقاد از کشت دوم برنج در کشور گفت:
بارها از موسسه تحقیقات برنج خواسته شده مبنی بر اینکه آیا
کشت دوم برنج به اراضی شالیزاری لطمه میزند یا خیر؟ اما
متاسفانه موسسه مزبور هیچگاه جواب قاطعی به این پرسش

اخبار کوتاه

نداده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران با اعالم اینکه سال
 ۱۳۹۹با تولید دو میلیون و  ۴۵۰هزار تن برنج یک سال
استثنایی برای تولید این محصول در ایران بود ،افزود ،:اما
متاسفانه در سال  ۱۴۰۰میزان تولید برنج در کشور دوباره به
رقم دو میلیون و  ۲۰۰هزار تن رسید .علیزاده شایق تصریح کرد
 :اگر به آمار تولید برنج در ایران طی هفت تا هشت سال گذشته
نگاه کنید به وضوح خواهید دید مرتب وزارت جهاد کشاورزی
میزان تولید برنج را دو میلیون و  ۲۰۰تا دو میلیون و  ۲۵۰هزار
تن اعالم میکند ،حال سئوالی که در ذهن خطور میکند اینکه
چرا در طول این سالها عملکرد تولید برنج در واحد سطح بر
مدار افزایشی نبوده و در حد دو میلیون و  ۲۰۰هزار تن باقی
مانده و حوزه تحقیقات کشاورزی در این مدت برای افزایش
عملکرد این محصول بسیار مهم و راهبردی چه کرده است؟

همه دستگاهها مشمول قانون واگذاری
اراضی مازاد خود به نهضت مسکنند

عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت:
از مجموع  ۶هزار هکتار اراضی شناسایی شده دستگاههای
اجرایی ۸۰۹ ،هکتار به وزارت راه برای نهضت ملی مسکن
منتقل شده است.
تقی رضایی اظهار کرد :برنامه ابالغی به وزارت راه
و شهرسازی  ۴میلیون واحد مسکونی است که  ۳هزار و
 ۲۰۰واحد در شهرها و مابقی روستاست .از این تعداد ۱.۵
میلیون واحد مسکونی در  ۲۲هزار هکتار اراضی مستعد
نهضت مسکن جا دادیم ۳۵ ،هزار هکتار اراضی آماده
الحاق محدود شهرهاست که یک میلیون و  ۳۰۰واحد
پوشش میدهد .وی افزود :بنا بر قانون جهش تولید که
به تصویب مجلس رسید ،با استفاده از ظرفیتهای قانونی،
دستگاههای دولتی که زمین مازاد داخل محدوده دارند،
استفاده میکنیم .عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین
و مسکن ادامه داد :اطالعات اراضی دستگاههای دولتی را
نداریم و آمار باید از طریق سیستم کاداستر ثبت و اسناد یا
سامانه سادا وزارت اقتصاد داده شود .اما تاکنون بالغ بر ۶
هزار هکتار زمین شناسایی شده که  ۸۰۹هکتار بنام وزارت
راه و شهرسازی انتقال انجام شده است .رضایی یادآور شد:
موضوع مسکن مشکل وزارت راه نیست ،مشکل کشور
است و همه دستگاهها باید همراهی کنند .بدین منظور
قرار شد مسئول کاداستر اطالعات زمین دستگاههای
دولتی در اختیار دارد ،در بحث شناسایی به ما کمک کند.
همچنین دستگاهها باید همکاری الزم را داشته باشند .وی
خاطرنشان کرد :بنا بود دانشگاهها از داخل شهر به اطراف
منتقل شوند ،تهران از دانشگاه تخلیه شود ،تنها ستاد و
دفاتر مرکزی در شهرها بماند.
رضایی درباره اینکه آیا صحت دارد که در چند استان
دستور اکید وجود دارد که اراضی مازاد توجه نشود؟ گفت:
مسئوالن دولتی اگر نامهای میزنند ،فراتر از قانون جهش
تولید نیست .قانون گذار گفته و این موضوع باید انجام شود.
وی تأکید کرد :تقاضا داریم که اراضی مازاد سند بنام
سند مسکن زده شود .اگر در مجموعهای طرحی است
که ضرورت آن باالتر از نهضت مسکن است ،مقامات باید
تشخیص دهند.

